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Publica-se ao Exército o seguinte:
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1— DECRETOS, PORTARIAS E DEPACHOS
MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
Gabinete do Ministro

-

.S

‘

1

Despacho
Malaquias
A seu pedido, exonero o coronel José Machado sia Graça
NaDefesa
da
ério
Minist
das suas funções como representante do
e
al
Portug
entre
s
Limite
de
cional
cional na Comissão Interna
o
e
Uso
o
r
Regula
para
la
spanho
Luso-E
são
Comis
na
a
Espanh e
Frontei
Aproveitamento dos Rios Internacionais nas Sua Zonas
riças.
O
Ministério da Defesa Nacional, 5 de Dezembro de 1983.—
o
Albert
Carlos
al,
Vice-Primeiro-Ministro e Ministro da Defesa Nacion
da Mota Pinto.

Despacho
Albuquerque
Nomeio o tenente-coronel de artilharia António Gabriel
Defesa
Nacional na
da
ério
Minist
do
ntante
represe
Gonçalves,

a
Comissão Internacional de Limites entre Portugal e Espanh
ei
Aprov
e
Uso
r
o
Regula
para
e na Comissão Luso-Espanhola
tamento dos Rios Internacionais nas Suas Zonas Fronteiriças.

O
Ministério da Defesa Nacional, 5 de Dezembro de 1983.
o
Albert
al,
Carlos
Nacion
Vice-Primeiro-Ministro e Ministro da Defesa
da Mota Pinto.
fD. R., 2. Série, n.° 288. de 16 de Dezembro de 1983.)
—
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MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Comissito dos Explosivos
Por diploma de provimento de 15 de Novembro findo:
Rogério Paixão Ribeiro, coronel engenheiro do serviço de material,
na situação de reserva— nomeado, por despacho do Ministro
da Administração Interna de 8 de Setembro de 1983, nos termos
do § 2. do artigo 9.° do regulamento aprovado pelo Decreto-Lei n.° 37925, de 2 de Agosto de 1950, alterado pelo artigo 4.°
do Decreto-Lei n,° 122/83. de 8 de Março. vogal da (‘omissão
dos Explosivos, na qua]idade de delegado do Ministério da
Defesa Nacional. (Visado pelo TC em 21 de Novembro findo.
São devidos emolumentos, nos termos dos Decretos-Leis n.° 667/76
e 296/77, sendo 900$ para o Estado e 600$ para o Cofre do
TC.)
Comissão dos Explosivos, 5 de D2zembro de 1983.
Francisco A breu Riscado, brigadeiro.

—

O Presidente.

(D- R., 2. Série, n.° 289, de 17 de Dezembro de 1983:

11—JUSTIÇA E DISCIPLINA

Condecorações:
Estado-Maior do Exército
Por portarias de 18 de Novembro de 1983:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de ouro de serviços distintos, por ter sido considerado
ao abrigo do artigo 22.° do Regulamento da Medalha Militar
e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de
Dezembro de 1971, o general (50242211) António Avelino Pe
reira Pinto.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exrécito condecorar com a
medalha de ouro de serviços distintos, por ter sido considerade
ao abrigo do artigo 22.° do Regulamento da Medalha Militar

(
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Manda o Chefe do Ëstado-Maior do Exército cond.corar com
medalha de ouro de serviços distintos, por ter sido considerado
ao abrigo do artigo 22.° do Regulamento da Medalha Militar
e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de 20
de Dezembro de 1971, o brigadeiro (50273111) Rogério Garrett
da Silva e Castro.

Por portaria de 17 ‘de Novembro de 1983:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de prata ‘de serviço3 distintos, por ter sido considerado
ao abrigo da alínea a) do artigo 25.° do Regulamento da Medalha
Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de
20 de Dezembro de 1971, o tenente-coronel do serviço de admi
nistraço militar (51204311) António Moniz Arduíno dos Santos.
Por portarias de 18 de Novembro de 1983:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de prata ‘de serviços distintos, por ter sido considerado
ao abrigo da alínea a) do artigo 25.° do Regulamento da Medalha
Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de
20 de Dezembro de 1971, o coronel de infantaria (51393911)
Delfim Leitão Fernandes.
Man’da o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de prata ‘de serviços distintos, por ter sido considerado
ao abrigo da alínea a) do artigo 25.° do Regulamento da Medalha
Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de
20 ‘de Dezembro de 1971, o coronel de infantaria, na situação
de reserva, (50988911) António Vaz Antunes.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de prata de serviços distintos, por ter sido considerado
ao abrigo da alínea a) do artigo 25.° do Regulamento da Medalha
Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de
20 de Dezembro de 1971, o tenente-coronel de infantari:i
(51398911) Amílcar Ferreira da Silva Lúcio.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de prata de serviços distintos, por ter sido considerado
ao abrigo da alínea a) do artigo 25.° do Regulamento da Medalha
Militai e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas. de
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20 de Dezembro de 1971, o coronel de artilharia (50705411)
José Manuel Santos de Faria Leal,
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de prata d. serviços distintos, por ter sido considerado
ao abrigo da alínea a) do artigo 25.° do Regulamento da Medalha
Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de
20 de Dezembro de 1971, o major de cavalaria (07205166)
António Raul da Purificação Morgado,

Direcção do Serviço de Justiça e Disciplina
Repartição de Justiça e Disciplina
Por portaria de 18 de Novembro de 1983:
Manda
Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de prata de serviços distintos, por ter sido considerado
ao abrigo dos artigos 21.° e 25.°, com referência ao
1 do
artigo 67,’, todos do Regulamento da Medalha Militar, de
20 de Dezembro de 1971, o coronel de infantaria (51184811)
Francisco Alberto Cabral Couto.
,0

Por portarias de 18 de Novembro de 1983:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 2.0 classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido conside
rado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o tenente-coronel
de artilharia (50568011) João Carlos Rodrigues de Oliveira.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 2.0 classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido conside
rado ao abrigo dos artigos 33,° e 36.° do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o tenente-coronel
de cavalaria (51412811) José Manuel Lameira Machado Faria.
Manda ‘o Chefe do Estado-Maior do
medalha de mérito militar de 2.0
do Conselho Superior de Disciplina
rado ao abrigo dos artigos 33.°

Exército condecorar com a
classe por, segundo parecer
do Exército, ter sido conside
e 36.° do Regulamento da
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Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o major de
cavalaria (504337ll) António Manuel Garcia Correia.
Manda ‘o Chefe do Estad’o-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 2.” classe por, segundo parecer
do Cons:elho Superior :de Disciplina do Exército, ter sido conside
rado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o major de
cavalaria (42479161) Hernâni dos Anjos Moás.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 2. classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina ‘do Exército, ter sido conside
rado ao abrigo dos artigos 33° e 36.° do Regulam:nto da
Medalha ‘Militar, de 20 ‘de Dezembro de 1971, o major de
cavalaria, na situaço de reserva, (51412611) José Rafael Lopes
Saraiva.
Manda ‘o Chefe do ‘Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 2. classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido conside
rado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regulamento da
Medalha ‘Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o major de
cavalaria (42071457) Nuno António Amaral Pais de Faria,
Manda o Chefe do Estad’o-Maior do Exército condecorar com t
medalha de mérito militar de 2. classe por, segundo parecer
do Conselho Superior ‘de Disciplina ‘do Exército, ter sido conside
rado ao abrigo dos artigos 33° e 36.° do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o tenente-coronel
de transmissões (45509862) José Maria de Oliveira Gardete.
Manda o Chefe do ‘Estado-Maior •do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 2. classe por, segundo parecer
do ‘Conselho Superior ‘de Disciplina do Exército, ter sido conside
rado ao abrigo dos artigos 33.° e 36° do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o tenente-coronel
do serviço ‘de material (51479011) Abel Alves de Lacerda.
Manda o Chefe do
‘do Exército condecorar com a
medalha ‘de mérito militar de 2.° classe por, segundo parecer
do Conselho Superior ‘de Disciplina do Exércita, ter sido conside
rado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o tenente-coronel
do serviço ‘de material (51477811) António Pereira dos Santos
Canastro.

(
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Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3.’ classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido conside
rado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.’ do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o capitão de
transmissões (51060811) Carlos Alberto David Infante.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3.’ classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina da Exército, ter sido conside
rado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.’ do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 & Dezembro de 1971, o capitão do
serviço de material (50535711) José Tomás Moreira Oliveira
M an arte,

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3.’ classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido conside
rado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o capitão do
serviço de material (50585111) Victorino Ramalho Baptista.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3.’ classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido conside
rado ao abrigo dos artigos
e 36.’ do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o capitão do
serviço geral do Exército (5135771d) Caetano João Bigares Careto.
330

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3.’ classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido conside
rado ao abrigo dos artigos 33.’ e 36.° do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o capitão do
serviço geral do Exército (50182411) Gilberto Tiago da Conceição
Matias.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3’ classe por, segc;n’do parecer
•do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido conside
rado ao abrigo dos artigos 33.’ e 36.° do Regulamento da
Medalha ‘Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o capitão do
serviço geral do Exército (50570311) João Augusto Quaresma
Rosa.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3.’ classe por, segundo parecer
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do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido conside
rado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.’ do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o capitão do
serviço geral do Exército (50569111) João Eugénio Gomes.
Manda o Chefe do Estado-Maior ‘do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3. classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido conside
rado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regulamento da
Medalha Militar, ‘de 20 ‘de Dezembro de 1971, o capitão do
serviço geral do Exército (51172311) Virgilio José Virtuoso
Pereira Neto.

Manda o Chefe do Estado-Maior ‘do Exército condecorar com a
medalha ‘de mérito militar ‘de 3. classe por, segundo parecer
do Conselho Superior ‘de Disciplina do Exército, ter sido conside
rado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regulamento da
MedaLha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o tenente do
serviço geral do Exército (51091911) Joaquim ferreira Parracho.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar ‘de 3. classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido conside
rado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o capitão mili
ciano do serviço ‘de material (03168762) Fernando Manuel da
Silveira Carrega.
Segundo comunicação da Chancelaria das Ordens Portuguesas, foram
ali registados os diplomas de concessão das seguintes condeco
rações estrangeiras aos oficiais abaixo indicados:
General (50270411) Guilherme de Sousa Belchior Vieira, grau de
Comendador da Ordem de Mérito, do Brasil;
Brigadeiro (50279311) Luis Emílio Cravo da Silva, grã-cruz da
Ordem de Mérito Militar, com distint’ivo branco, ‘de Espanha;
Tenente-coronel (51405511) António Queirós de Lima, grau de oficial
da Ordem Nacional de Mérito, da República Francesa;
Capitão de cavalaria (03540465) Armando Manuel da Silva Aparício,
grau de Cavaleiro da Ordem de 5. Gregório Magno, da Santa Sé.
Louvores:
Estado-Maior do Exército
Louvo o general (50242211) António Avelino Pereira P’into, pela
forma eficiente e digna como dirigiu a Arma ‘de Transmissões
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desde Novembro de 1975 até Julho de 1983, data em qtle, pelos
méritos demonstrados, foi nomeado Quartel-Mestre-General.
Tendo sido seleccionado em 1975, ainda como coronel, para
director da Arma de Transmissões pela alta competência, profunda
dedicação, permanente entusiasmo e total doação com que ser
vira esta Arma, tanto em Portugal como no estrangeiro. planott
com objectividade e conduziu com decisão e persistência um
profundo trabalho de reconversão das Transmissões que, depois
de terem garantido uma boa ligação durante os anos de guerra
em África, estão agora em condições de o fazer igualmente
num tipo de operações profundamente diferente daquelas.
Esquematizando o enquadramento táctico e técnico mais dese
jável para o futuro da Arma, estudando •as ncessidades com
r2alidade, apreciando as possibilidades com frieza e admitindo
as potencialidades com esperança, definiu especificações firmes
para o pessoal e material, desenvolvendo depois esforços cons
tantes e concortntes no sentido de edificar em bases sólidas
um novo sistema de comunicações ajustado às realidades nacio
nais e capaz ‘de garantir o comando e Controlo no campo d
batalha moderno. A sua grande permanência na função confe
riu-lhe o raro privilégio de verificar na execução a justeza dos
princípios que haviam orientado o planeamento.
Intervindo pessoa1 e ‘decisivamente em todas as grandes modifi
cações da Arma, depois de ter ouvido todos os responsáveis e
interessados, recusando as soluções fáceis, cómodas e simpáticas
para preferir apenas as mais rendosas, ‘pugnando pela redução
da dependência estrangeira em material de electrónica, cana
lizando para projectos nacionais parte das possibilidades técnicas
do corpo de engenheiros, repudiando a popularidade fácil e
ignorando desânimos e fadigas, o general Pereira ‘Pinto desen
volveu serviços extraordinários, relevantes e muito distintos que
o dignificaram e’ honram o ‘Exército a que se devotou.
Ministério ‘da I)efesa Nacional, 18 de Novembro de 1983.
O Chefe do Estado-Maior do Exército, Anwic’u Garcia dos Santos.
general.
—

Louvo o general (51384911) Artur Baptista Beirão, Governador Mi
litar de Lisboa desde Maio ‘de 1981, cargo para que foi então
especificamente escolhido pelas suas excelentes qualidades pes
soais e profissionais, que desde sempre ‘têm sido reconhecidas
ao seu perfil de oficial.
Dotado de elevado bom senso e ponderação e conhecedor pro
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fundo da sua Região, tem mantido estreita e permanente ligação
com as Unidades, Este belecimentos e órgãos, sob o seu comando,
no intuito de incrementar a sua operacionali’dade, não obstante
as dificuldades existentes em pessoal. em material e em infra-estruturas.
Responsável por uma área difícil, por nela existirem outros
órgãos do Exército, de si não totalmente dependentes a par de
outros pertencentes aos restantes Ramos das Forças Armadas,
tem conseguido urna perfeita coordenação a par de uma ajuda
mútua e uma colaboração constante.
Comprovou neste difícil comando todas as possibilidades e potencialidades ao Longo de uma polifac;tada carreira militar, sempre
brilhante e exemplar, em que ressalta um carácter íntegro, um
liberal espírito de justiça, uma total dedicação. um permanente
interesse, uma saudável juventude de espírito, tudo isto aliado
a uma elevada capacidade de comando e a uma invulgar aptidão
para relações humanas. Em exercícios e manobras tem confir
mado as suas aptidões, impulsionando os subordinados no sen
tido de tudo se fazer para aumento da capacidade do Exército.
Competente em todos os campos, dedicado em todas as situações.
pronto em todas as emergências, decidido em todas as crises,
o general Beirão, como Governador Militar de Lisboa, desen
volveu serviços relevantes, extraordinários e muito distintos que
honram o Exército e dignificam as Forças Armadas.
Ministério da Defesa Nacional, 18 de Novembro de 1:983._O
Chefe do Estado-Maior do Exército, Amadeu Garcia dor Santos,
general.
Lotivo o general (50082711) Aurélio Manuel Trindade, pela forma
altamente eficiente e criteriosa como, há cerca de dois anos e
meio, vem exercendo o cargo d’e Director da Arma de Infantaria.
Oficial general com um profundo conhecimento dos problemas
do Exército e, em especial, d’os da Arma de Infantaria, de que
é oriundo, empenhou-se vivamente no estudo e na procura de
soluções adequadas, tendo em vista a modernização e o te.eciui
pam’ento das Unidades da sua Arma. Com invulgar determinação,
elaborou directivas, definiu programas e coordenou esforç:os, numa
concertada actividade que, envolvendo a Direcção da Arma,
a Escola Prática d’e Infantaria e as Unidades da Arma, produriu
já resultados muito positivos como o aperfeiçoamento dos métodos
e meios de instrução e a acentuada melhoria na organização
e operacionalidade da Infantaria.
Visitando com frequência as Unidades da sua Arma e acom
panhando as actividades nelas desenvolvidas, tem sabido retirar
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os ensinamentos resultantes da aplicação prática das suas direc
tivas. Dos estudos elaborados ou ainda em curso na Direcção
da Arma destacam-se diversas publicações de suporte à instrução,
importantes contributos para a elaboração dos Quadros Orgânicos
de Subunidades equipadas com armamento recentemente adqui
rido e dos Quadros Orgânicos de material de todas as Subuni
dades de Infantaria.

Oficial general dotado de forte personalidade e acentuado espí
rito crítico, muito modesto e extremamente exigente consigo
próprio e com os que com ele trabalham, revelou sempre um
perfeito sentido das realidades, elevado senso prático e um alto
sentido do dever.
Por todo este conjunto de qualidades pessoais, de carácter,
morais e profissionais, pela elevada capacidade, entusiasmo e
dinamismo que tem evidenciado no exercício das suas importantes
funções, o general Trindade merece que •os serviços por si
prestados ao Exército e ao Pais sejam publicamente enaltecidos
e considerados extraordinários, relevantes e muito distintos.
Ministério da ‘Defesa Nacional, 1$ de Novembro de 1983.— O
Chefe do Estado-Maior do Exército, A madeu Garcia dos San/os,
general.
Louvo o general (51470211) Gonçalo Nuno de Albuquerque Sanches
da Gama, comandante ‘da Academia Militar desde 1 de Março
de 1981, data em que foi nornado para esta importante função.
pelas qualidades demonstradas ao longo da sua carreira. No
exercício da sua acção de comando tem manifestado uma vez
mais as suas altas qualidades de inteligência, dadicação e apego
à profissão militar, conduzindo-se de forma distinta e digna.
Oficial ponderado e extremamente eficiente tem levado a efeito
um importantíssirno trabalho de organização e melhoramento
do ensino dentro da Academia Militar e ao liderar, em ligação
com as Academias dos outros Ramos das forças Armadas.
numa persistente, d.dicada, entusiástica e bem conduzida activida
de no sentido de se conferir maior dignidade a ensino Uflivrsitário
militar e ‘de se obter uma maior e melhor integração deste no
ensino universitário nacional.
Impondo-se a docentes e discentes não só pelas características
da sua personalidade como pela sua alta craveira profissional,
tem mantido com os reitores das Universidades uma perfeita
ligação que tem por base a sua formação e capacidade técnicas
e ainda a sua invulgar aptidão para relações humanas, o general
Sanches da Gama tem defendido o prestígio da Instituição Militar,
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tornando-se merecedor de público destaque e que os seus serviços
sejam considerados extraordinários, relevantes e muito distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 18 de Novembro de 1983.—O
Chefe ido Estado-Maior do Exército, Amadeu Garcia dos Santos,
general.
Louvo o general (51136211) João António Leite Pachece Rodrigues,
pela forma digna e competente como, desde Setembro ide 1981,
vem exercendo o cargo de Director da Arma ‘de Artilharia, no
qual tem confirmado as altas qualidades profissionais e humanas,
que desde sempre lhe ‘têm sido reconhecidas.
Desempenhando com gran’de dedicação as suas funções e fazendo
uso da sua muita experiência e da sua excelente preparação
profissional, a par de um criterioso sentido de justiça e ‘de uma
ponderação esclarecida, tem obtido um alto nível de espírito de
corpo e de coesão no pessoal da sua Arma, apesar dos condicio
nalismos que presentement. influenciam toda a administração
de pessoal.
Profun:do conhecedor ‘dos aspectos específicos da Artilharia, tem-Se preocupado permanentemente com a preparação técnico-táctica
dos quadros da sua Arma e com a modernização dos materiais
que a equipam. o que tem contribuído, de forma muito positiva,
para a elevação ‘do nível operacional de todas as Unidades.
De salientar ainda os estudos que com realismo e bom senso
s’e têm realizado sob a sua orientação, visando actualizar con
ceitos de defesa aérea, de defesa costeira e da própria Artilharia
de Campanha.
O conjunto das qualidades mais uma vez confirmadas pelo
general Pacheco Ro’drigues, o espírito de missão e a elevada
aptidão profissional que muito têm contribuído para a evolução
da sua Arma e do Exército, tornam-no merecedor ‘de destaque
público ‘e que os serviços por ele’ prestados sejam considerados
extraordinários, relevantes e muito ‘distintos.
Minstério da Defesa Nacional, 18 de Novembro de 1983.— O
Chefe do Estado-Maior do Exército, Amadeu Gacia dos Santos,
general.
Louvo o brigadeiro (50243911) António Eduardo Domingos Matcts
da Silva, pela ‘elevada competência demonstrada ao longo de
quase dois anos em que, de uma forma assinalável foi o respon
sável pelo Gabinete de Estudos e Planeamento cio Estado-Maior
do Exército, durante uma fase importante dos trabalhos de
reestruturação do Exército.
Dotado de grande capacidade de iniciativa, de dinamismo e muito
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bom relacionamento pessoal, empenhou-se na obtenção de um
invulgar incremento nas actividades comtidas ao Gabinete ciue
dirige, designadamente nas relacionadas com a elaboração do
«Sistema Integrado de Planeamento do Exército» e das «Bases
Gerais pata a Investigação e Desenvolvimento no Exércíto».
Oficial culto, inteligente e determinado, soube empregar as suas
muitas qualidades militares e humanas no sentido de conseguir.
com os escassos recursos humanos postos à sua disposição, uma
equipa coesa apesar de multidisciplinar, mas produtiva e ino
vadora, de cuja valia o Exército ainda muito tem a esperar.
Foi sob a sua égide que o GEP/EME v:io a proceder ao estudo,
•laboração, implementação e aperfeiçoamento do Sistema de Pla
neamento, o que permitiu que se fixassem de início objectivos
realistas progressivamente ampliados, se desenvolvesse uma estru
tura de programas e de actividades e xc encontrassem soluções
originais oportunarnente ajustadas face à experiência entretanto
adquirida.
Deste modo, é justo destacar publicamente a forma como o
brigadeiro Mateus da Silva vem exercendo as suas funções e as
qualidades que nelas tem demonstrado e considerar os serviços
que vem prestando ao Exército, extraordinários, relevantes e
muito distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 18 de Novembro de 1983.—o
Chefe do Estado-Maior do Exército, Amadeu Gurcia dos Santos,
general.
Louvo o brigadeiro (51259011) Baltazar António de Morais Barroco,
pela forma muito eficiente e dedicada como há cerca de dois
anos e meio vem exercendo as funções de Director do Serviço
de Pessoal.
Oficial general de alta craveira intelectual e cultural, dotado
igualmente de excelentes requisitos pessoais, morais e sociais.
tem vindo, nas suas actuais funções, a confirmar os seus extraordi•
nários ‘dotes de inteligência, a sua reconhecida capacidade de
direcção e de gestão, sempre evidenciados no decurso da sua á
longa :carreira. Muito exigente e rigoroso para consigo próprio,
procurando uma permanente eficácia ‘e elevado rendimento na
prossecução dos objectivos que lhe são fixados, não deixa a
todo o momento de revelar grandes qualidades humanas, exce
lentes dotes de camaradagem e grande compreensão para os
delicados. complexos e melindrosos problemas do pessoal, que
lhe deparam. sempre evi
nas suas funções, frequentemente
denciando um temperamento calmo e reflectido, grande auto-
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domínio, notável es:tabilidade psicológica e uma rara e muito
aguda percepção do essencial.
No desempenho do eu difícil e esgotante cargo, tem amplamente
demonstrado a sua capacidade de organização, a sua preocupação
de rigor no estudo dos problemas e das opções que o desen
volvimento da sua acção exige. Evidenciando valiosos conhe
cimentos e assinalável experiência no domínio da gestão do
pessoal, tem procurado adequar a estrutura de que é responsável às
diferentes necessidades e prioridades das suas diversificadas e com
plexas tarefas. Muito pragmático e objectivo, tem igualmente vindo
a empenhar-se em termos decisivos na melhoria e modernização
do sistema de recrutamento nacional, recorrendo largamente ao
apoio informático, e em moldes que muito beneficiarão o cidadão
e a própria instituição militar, em tudo relevando grande rigor,
muita iniciativa e grande capacidad criativa.
Pelo que se refere no presente louvor, pelo assinalável brilho
da acção do brigadeiro Morais Barroco e porque dos serviços
por si prestados resulta grande lustre e honra para o Exército,
devem os mesmos ser justamente classificados como extraordi
nários, relevantes e muito distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 18 de Novembro de 1983.— ()
Chefe do Estado-Maior do ‘Exército, Ámadue Garcia das Santos,
general.
Louvo o brigadeiro (50273011) Mário Lemos Pires, pela forma
altamente esclarecida, determinada e eficiente como, no cargo
de Dioector do Serviço de Educação Física do Exército, que
ocupa há quase dois ‘anos e meio, empreendeu o des:envolvimento
da educação física e dos desportos no Exército, nomea,damente
através dum cuidado planeamento da formação de ‘especialistas
e da implantação de novas infra-estruturas e melhoramento das
existentes, bem como duma pertinaz acção incentivadora da
sua prática regular pela generalidade dos militares do Exército.
Empenhando-se com entusiasmo e persistência na consecução
deste objectivo, imprimiu ao Serviço que dirige notável dinâmica
que se traduziu num importante conjunto de realizações.
De entre elas, destaca-se como primordial a elaboração, a imple
mentação a título experimental e a publicação definitiva do
novo Regulamento de Educação Física do Exército (REFE).
mas são igualmente relevantes a profícua acção de presença
junto das Unidades em funções ‘de esclarecimento, motivação
e inspecção, a organização anual da semana de Educação Física
Militar como meio de apreciação e reflexão sobre o trabalho
realizado e de orientação para o trabalho futuro e ainda o im
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pulso e enquadramento da prática da esgrima e, sobretudo,
da equitação como desportos de evidente intresse militar.
Correspondendo da melhor forma à orientação o GEME sobre
o incremento da colaboração com entidades civis, esteve na
base quer da iniciativa quer na concretização dos protocolos
que o Exército estabeleceu com a Secretaria de Estado dos
Desportos no âmbito ‘da educação física e, no campo da equitação,
com esta e outras entidades governamentais e desportivas mIares
sadas em unir esforços para melhorar o nível equestre nacional,
não só no plano desportivo como no económico.
O excelente conjunto de qualidades do brigadeiro Lemos Pires,
aliado ao seu claro sentido de missão e ao cariz dinâmico,
prospectivo e simultanearnente pragmático da sua actuação, con
duziram já a resultados de indiscutível valor e proecção futura
na preparação física dos militares ‘do Exército, pelo que é de
inteira justiça que os serviços por si prestados no desempenho
das actuais funções sejam classificados de extraordinários, rele
vantes e muito distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 18 de Novembro de 1983.—O
Chefe do Estado-Maior do Exército. Amadeu Garcia do.ç Santos,
general.
Louvo o brigadeiro (5027311]) Rogério Augusto Garrett da Silva
e Castro, pela forma eficiente e pelas elevaidas qualidades militares
que, desde Junho de 1981, tem confirmado possuir no desempenho
das funções de comandante da 1.’ Brigada Mista Independente.
Oficial de reconhecida competência profissional e elevada capa
cidade de decisão, tem norteado sempre a sua acção por uma
firme frontalidade na análise e na condução dos assuntos da
sua Grande Unidade, desenvolvendo um saudável espírito de’
corpo e forte coesão entre todo o pessoal sob o seu comando.
As altas qualidades humanas, a sua natureza modesta e a
elevada craveira moral, aliadas a um profundo e completo
conhecimento dos problemas da Brigada, tornam a sua acçã
num contributo decisivo para a eficiência operacional da Unidade
que comanda e de que são testemunhos as provas dadas na
participação ‘em diversos exercícios nacionais e no âmbito da
Aliança Atlântica.
Pelo exemplo e conduta vertical, pela lealdade e generosidade
sampre demonstrados, o brigadeiro Garrett da Silva e Castro
transmitiu à l. BML um .elevado espírito de missão e uma noção
de eficácia ‘de que resultou grande brilho e honra para o Exército
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e para Portugal, pelo que os seus serviços devem ser considerados
como extraordinários, relevantes e muito distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 18 de Novembro de 19:83.—O
Chefe ‘do Estado-Maior do Exército, Amadeu Garda dos Santos,
general.
1 .ouvo o coronel de infantaria (51393911) Delfim Leitão fernandes,
pela forma competente e elevado dinamismo com que, durante
quase ‘dezoito meses, serviu no Gabinete ide Divulgação de Infor
mações e Relações Públicas (GDIRP) do EME, que chefiou
durante os últimos cinco meses.
Oficial muito sóbrio, leal e correcto, imprimiu às suas relações
um cunho de personalidade ‘e de dignidade que muito o presti
giaram e lhe proporcionaram a estima de todos que com ele
têm lidado, tanto de entidades civis como no seio do Exército.
Em permanente disponibilidade e de apreciável espírito de missão,
nunca regateou esforços para atinngir os objectivos fixados,
sendo de salientar ‘a forma como conseguiu constituir no GDIRP,
apesar da falta de pessoal, uma equipa coesa e ‘eficaz, capaz de
dar resposta oportuna às inúmeras solicitações que permanentemente se lhe têm deparado.
Muito organizado e ponderado, analisou os estudos estatísticos
e os inquéritos à ‘opinião pública sobre a imagem do Exército
e projectou o programa para melhoria de tal imagem. De assi
nalar, também, a colaboração que prestou à organização da
Exposição do Exército Português, realizada em Julho deste ano, a
qual atingiu e até ultrapassou a finalidade inicialmente traçada,
para o que muito contribuiu o seu entusia,nio, total empenha
mento e grande espírito de iniciativa.
oficial culto e de notáveis qualidades humanas, é devido salientar
a exemplar dedicação e o bom senso com que o coronel Leitão
Fernandes se entregou no cumprimento da sua missão em prol
do reforço da ‘dignificação ‘do Exército, sendo justo considerar
os seus serviços corno extraordinários, relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, l8 de Novembro de 1983.— O
Chefe do Estado-Maior do Exército, Amadeu Garcia dor Santos,
general.
Louvo o coronel de infantaria, na situação de reserva, (509$891l)
António Vaz Antunes porque, ‘ao longo do período de mais de
quatro anos em que exerceu as funções ‘de presidente ‘da Comis
são ‘de Revisão do RGSE, criada por despacho do GenAGE de
281un77, sempre se dedicou ao cumprimento da sua missão com
persistente e inexcedível ‘entusiasmo e notável eficiência.
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Oficial com larga experiência obtida em tempo de paz e em
situação de campanha, instrutor prestigiadíssimo, permanentemente
interessado nos assuntos militares, empenhou-se vivamente na
procura ‘da correcta actualização de um regulamento de grande
c3mplexidade, que foi elaborado para um Exército muito distante,
no tempo e nas características, daquele que agora está em rápida
e profunda modernização; incansável no estabelecimento de con
tactos, na recolha e no estudo criterioso de pareceres e na deta
lhada análise de todos os elementos de trabalho, conseguiu um
valioso resultado final.
Na execução desta tarefa, este oficial confirmou, mais uma vez,
quão justos são os numerosíssimos louvores e condecorações
que a sua folha de serviços regista, só possíveis num militar de
excepcionais qualidades de carácter e de trabalho.
Assim, considero ser jti:sto destacar no consenso pfiblico esta
contribuição prestada pelo coronel Vaz Antunes para a eficiência
de actuação do Exército, e considerar os seus serviços importantes,
relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 15 de Novembro rde 1983.— O
Chefe do Estado-Maior do Exército, Amadeu Garcia dos Santos,
general.
Louvo o tenente-coronel de infantaria (51398911) Amilcar Ferreira
da Silva Lúcio, pela forma muito meritória e criteriosa como,
desde há cerca de dois nos, tem servido no Gabinete ‘lo
General Chefe do Estado-Maior do Exército.
Desempenhando funções importantes e exigentes que envolvem
competência delegada para a coordenação e chefia das Secções
do Gabinete e implicam, nessa qualidade, permanente ligação
com altas entidades e organismos, civis e militares, o tenente-coronel Lúcio tem podido confirmar cabalmente ser merecedor
do prestigio moral e profissional que justamente possui na sua
Arma.
A capacidade de trabalho, o sentido do dever e a leaidade têm
sido constantes da sua actuação. Possuidor de uma .elevada
noção das responsabilidades e da extrema delicadeza dos assuntos
tratados no Gabinete, dedicou-se sempre com profundidade e
competência aos respectivos estudos, apresentando soluções pon
deradas e orientadas para a defesa dos interesses do Exército.
Oficial determinado e com elevado sentido da ética e da dis
ciplina, prestou sempre uma excelente colaboração profissional
da qual resultou um acréscimo da confiança que, nesse âmbito,
havia sido relevante na sua escolha para as funções que foi
chamado a desempenhar.
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Pelo conjunto de qualidades que o caracterizam e pela forma
como, em permanência, desenvolveu uma acção valiosa, o tenente-coronel Lócio merece que os serviços por si prestados ao ‘Exército
sejam publicamente enaltecidos e considerados extraordinários,
retvantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional. 18 de Novembro de 1983.—O
Chefe do Estado-Maior do Exército, Amadeu Garcia dos Santos,
general.
Louvo o coronel de artilharia (50705411) José Manuel Santos de
Faria Leal, pelo elevado espírito de cumprimento do dever, capa
cidade de iniciativa e extrema lealdade com que se dedicou à

sua missão, durante quase três anos em que serviu, primeiro
como adjunto pessoal e, recentemente, como meu chefe de
Gabinete.
Oficial dotado de inteligência esclarecida, muito dinâmico e
realizador, a sua grande capacidade de trabalho, de organização
e apreensão rápida dos vários assuntos da sua responsabilidade
fizeram com que o coronel Faria Leal se manifestasse um valioso
auxiliar no estudo e desenvolvimento das acções a um nível
elevado do Exército.
De espírito franco e aberto, natural facilidade nos contactas
humanos e sólida formação militar, desenvolveu trabalho de
muito mérito nas relações com os órgãos superiores das Forças
Armadas e com as Instituições e altas entidades civis.
‘Durante o tempo em que chefiou o meu Gabinete, mercê do
seu espírito prático, eficiência e capacidade de realização, con
seguiu imprimir ao serviço uma elevada eficácia, dentro dum
saudável ambiente de camaradagem, e que, face a actividades
muito heterogéneas, se saldou pela necessária convergência de
esforços.
Pela sua vincada personalidade, conhecimentos profissionais e
qualidades humanas mais uma vez demonstradas, afirmou-se
como um prestimoso colaborador do Chefe ‘do Estado-Maior do
Exército que, com justiça, deseja salientar a lealdade, honesti
dade e espírito de bem cumprir com que o coronel Faria Leal se
empenhou no cumprimento das suas difíceis missões e considerar
que os serviços por ele desempenhados enalteceram e dignificaram
o Exército devendo ser tidos como extraordinários, relevantes
e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 18 de Novembro de 1983.
O
Chefe ‘do Estado-Maior ‘do Exército. A,nadeu Garia dos Santos,
general.
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Louvo o tenente-coronel de artilharia (50012811) Américo de Almeida
Garcia, iela forma eficiente e ‘dedicada como há quase dois anos
vem exercendo funções no meu Gabinete.
Inícialmente no âmbito da Repartição do ‘Gabinete e depois como
adjunto pessoal, bem tido a seu cargo assuntos de grande impor
tância e extremamente delicados, em cujo tratamento revelou
sempre notável sentido de responsabilidade e uma excepcional
capacidade de organização.
OficiaL dotado de excelentes requisitos morais e intelectuais,
muito exigente consigo próprio, procurando uma permanente
eficácia e um elevado rendimento na execução das tarefas de
que é encarregado, não ‘deixando de revelar ao mesmo tempo
as suas qualidades humanas e a sua excelente camaradagem.
No desempenho das suas fcinções frequentemente se: lhe deparam
problemas extremamente complexos, melindrosos e de âmbito
muito vasto, sempre evidenciando grande rigor no seu estudo e
uma rara percepção do essencial.
Pela sua competência e capacidade de trabalho e ainda pela
grande ‘ealdade que tem manifestado, justo é reconhecer o con
junto de qualidades do tenente-coronel Almeida Garcia, cujos
serviços prestados ‘ao Exército considero relevantes e de grande
mérito.
Ministério ‘da Defesa Nacional, 1.8 de Novembro ‘de 1983.—O
Chefe ‘do Estado-Maior do Exército, Amadeu Garria dor Santos,
general.
Louvo o major ‘de cavalaria t07205l66) António ‘Raul da Purificação
Morgado. pela forma extremamente correcta, inteligente, dedicada
e leal como empre desempenhou as funções do meu ajudante-de-campo.
Oficial que desconhecia pessoalmente quando o escolhi para
aquelas funções, soube, em permanência, corresponder integral
mente às inúmeras e diversas solicitações da complexidade do
cargo, tornando-se um auxiliar precioso da minha acção de
Comando.
A sua inteligência viva, e o elevado sentido do dever, a par de
notáveis qualidades profissionais, levaram a que o poio que
prestou ao Chefe do Estado-Maior do Exército não se limitasse
ao normal da sua função, abrangendo estudos e análises de
carácter técnico que muito contribuíram para os trabalhos de
fundo do meu Gabinete.
De salientar ainda no major Morgado o seu dinamismo e espírito
de iniciativa que. aliado à forma metódica e organizada como
tratou os assuntos à sua responsabilidade. o tornaram um excelente
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auxiliar em todas as minhas deslocações oficiais, quer no País
quer no estrangeiro.
Pelas qualidades já anunciadas, pela sua permanente disponibili
dade, rectidão de carácter, franqueza e frontalidade de que
sempre deu provas, considero o major Morgado um militar digno,
desenvolvendo serviços que com ‘inteira justiça considero extraor
dinários, relevantes e distintos.
‘Ministério da Defesa Nacional, 18 de Novembro de 1983.— O
Chefe ‘do Estado-Maior do Exército, Amadeu Gorda dos Santos,
general.
Louvo o tenente-coronel do serviço de administração militar (51204311)
António Moniz Arduíno dos Santos, que ‘presta serviço no Gabinete
de Estudos e Planeamento do EME, pela sua participação deter
minante na ‘elaboração ‘do Sistema Integrado de Planeamento do
Exército e pela forma notável como organizou e coordenou
os Cursos ‘de Sensibilização ao Planeamento.
Enquadrado na equipa do GEP/EME que tem vindo a proceder
ao estudo, elaboração, implementação e aperfeiçoamento do Sis
tema de Planeamento, a actuação do tenente-coronel Moniz dos
Santos ‘destacou-se, contribuindo para que se fixassem de início
objectivos realistas progressivamente ampliados, se desenvolvesse
uma estrutura •de programas e de actividades e se enoontrassem
soluções originais oportunamente ajustadas, de acordo com as
dificuldades sentidas pelos utilizadores e com a experiência adqui
rida. Ë de salientar o seu esforço de formação e investigação no
domínio das técnicas do Orçamento ‘de Base Zero», tendo em
conta a possibilidade de em alguns aspectos virem a integrar o
actual sistema de planeamento. Procedeu de forma metódica e
sistemática a uma ‘análise exaustiva da Proposta ‘de Plano de
Actividades para 1984 e do respectivo Orçamento Programa, de
que resultou a selectividade dos critérios de reorientação dos
recursos disponíveis, em aplicações mais eficientes e a possibi
lidade de racionalização das contracções orçamentais impostas
pelo Governo. Acumulando com a regência de uma cadeíra
na Academia Militar, actuou também paralelamente no desen
volvimento de acções de formação e divulgação do Sistema,
estendidas a todo o território nacional e ainda em conferências
e aulas que foi solicitado a realizar n’o âmbito do IAEM, DSAM
e do Curso d’e Sensibilização ao Planeamento, nas quais patenteoti
a sua experiência docente e ‘estimulou a participação e o interesse
dos auditores, demonstrando grande facilidade e clareza de expo
sição.
Nas tarefas que executou e ao longo de cerca de dois anos em
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que o tenente-coronel Moniz dos Santos presta serviço no GEP/
lEME, sempre evidenciou em alto grau um sentido pragmático e
realista da situação, uma forma extremamente objectiva, metódica
e organizadora de abordar os problemas e de cuidar de todos
os pormenores, uma elevada cultura e competência técnica e
militar, uma grande capacidade de trabalho. dedicação e elevado
espírito de sacrifício e sentido do dever.
Excelente camarada e amigo, simples e leal, impôs-se também
pela sua perseverança e firmeza de ânimo, mesmo quando o
desenvolvimento das tarefas não corria de feição.
Deste modo é justo destacar e dar público relevo à actividade
desenvolvida pelo tenente-coronel Moniz dos Santos que teve
um papel determinante na elaboração de estudos e trabalhos
inovadores que muito contribuem para a melhoria do funciona
mento da organização do Exército, devendo por isso os serviços
que prestou serem considerados extraordinários, relevantes e
distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 17 ‘de ‘Novembro de 1983— O
Chefe do Estado-Maior do Exército, Amadeu Garcia dos Santos,
general.
Louvo o tenente miliciano de cavalaria (13247978) José Manuel
Gonçalves Pinto da Silva, porque durante os 38 meses em que
tem prestado serviço no meu Gabinete tem demonstrado apre
ciáveis qualidades de trabalho, alto sentido do dever, elevado
aprumo e correcção em todas as suas atitudes, a par da sua inteira
disponibilidade para o serviço.
Militar, educado, inteligente e dotado de alta sensibilidade para
situações delicadas, tem sabido colmatar a sua preparação técno
-miLitar ‘inerente a oficial do quadro de complemento, de modo
a desempenhar com mérito, eficiência e zelo as funções de meu
ajudante-de-campo.
Disciplinado e determinado, o tenente Pinto da Silva tem sabido
impor-se ao pessoal na sua dependência de modo a conseguir
um alto rendimento ‘e ‘eficiência nas múltiplas e complexas tarefas
que lhe têm sido atribuidas, nomeadamente es de carácter pessoal
e protocolar.
Com vincada personalidade, tem vindo a assumir com maturidade
e executado com perfeito rendimento as missões inopinadas que
lhe têm sido confiadas, constituindo-se num exemplo de dedicação
e permanente desejo de bem cumprir, afirmando-se, deste modo,
como um militar íntegro, cujos serviços prestados e as excelentes
qualidades humanas que possui devem ser reconhecidas publicamente como de muito mérito.
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Ministério da Defesa Nacional, 18 de Novembro de 1983.—
Chefe do Estado-Maior ‘do Exército, Amadeu Garcia dos Santo,

general.

Direcçiïo do Serviço de Juhça e Disciplina
Repartição de Justiça e Disciplina
Louvo o coronel de infantaria (5M$481l) Francisco Alberto Cabral

Couto, por ter desempenhado de forma brilhante

e

muito distinta

as funções de chefe de estado-maior da Região Militar de Lisboa

que gora deixa jor ter sido promovido a brigadeiro.
Aceitando servir naquele cargo depois de haver já freque’tado
o Curso Superior de Comando e Direcção e apesar de posstlir
uma excelente folha de serviços enriquecida no desempenho de
funções muito diversificadas, o coronel Couto revelou, ao longo
dos três anos em que o exerceu, muita competência, grande
cultura geral e militar, fulgurante vivacidade e alta capacidade
intelectual, afirmando-se em todas as circunstâncias como um
oficial de excepção.
Desenvolvendo permanente e profícuo trabalho no âmbito da
funções própriais, esgotantes e absorventes, conseguiu ainda dar
resposta às mais diversas solicitações, quer participando acti
vamente na elaboração de estudos e directivas, quer mantendo
excelente relacionamento e prestando o melhor apoio aos coman
dantes, ‘directores e chefes, quer prevendo, em constante ligação
com os vários escalões militares e autoridades civis, a evolução
de todas as situações, quer finalmente decidindo ou tomando
posições firmes e desassombradas que depois apresentou a conhe
cimento superior, para lib’ertar o seu comandante de todas as
preocupações de rotina.
Merece referência especial a aturada e paciente acção pedagógica
desenvolvida junto dos quadros mais jovens ou menos preparados.
tanto nas fases ‘d planeamento ‘e conduta dos exercícios regionais
como nos trabalhos de planeamento dos exercícios d’e’ âmbito
nacional, situações em que pôs à prova os ‘seus profundos e
actualizados conhecimentos na área das tácticas de Armas e
Serviços e um natural pendor para funções docentes.
Nestas condições, ‘o coronel Couto demonstrou possuir um con
junto de qualidades e virtudes militares que lhe conferem grande
capacidade ‘e especial aptidão para o desempenho de funções
da mais alta responsabilidade e deixa uma inconfundível marca
de prestígio no Quartel-General e na ‘Região Militar te Lisboa.

(

(

2. Série

ORDEM DO EXIiRCITO N.° 1

23

lustre
onde prestou valiosos serviços dos quais resultou honra
extraor
relevantes,
considerados
devem
ser
para o Exército, que
nários e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 19 de Agosto de 1983.—O
Chefe do Estado-Maior do Exército. Amadeu Gorda dos Santos,
general.
L’ouvo e tenente-coronel de infantaria (51400311) Joaquim Manuel
Martins Cavaleiro, pela competência e grande sentido do dever
evidenciados no desempenho das funções de chefe da 3. Secção
do Estado-Maior da l. Brigada Mista Independente e pelo seu
valioso contributo para o constante aperfeiçoamento da eficiência
e operacionali’dad.e desta Grand:e Unidade.
Oficial de sólida formação militar, nriquecida pelos seus ópti
mos conhecimentos militares e por uma excepcional capacidade
de trabalho, foi elemento preponderante na actividade d:e planea
mento dos exercícios realizados pela Brigada, no território nacional
ou no Teatro de Operações do NE de Itália, aqui em p;rticular
nos exercícios «Display Determinations 82» e «Wintex Cimex 83».
contribuindo para o excelente comportamento da Brigada, .expres
samente reconhecido por altas entidades militares italianas e,
d.esta forma, para o seu prestígio e do próprio Exército.
Pelas qualidades evídenciadas durante o período em que prestou
serviço na l. Brigada Mista Independente, aliadas a extrema
lealdade, permanente disponibilidade e arreigado espírito de mis
são, o tenente-coronel ‘de infantaria Jo’aquim Manuel Martins
Cavaleiro foi valioso ‘colaborador do Comando e exemplo ‘de
profissionalismo, devendo os serviços por si prestados ser consi
derados relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 18 de Novembro de 1983.—O
Chefe do Estado-Maior ‘do Exército, Amadeu Garda dos Santos,
general.

111—MUDANÇA DE QUADRO
Oficiais do quadro permanente
Quadro do Serviço de Saúde
Considerado com ingresso provisório no quadro permanente do ser
viço de saúde (ramo medicina), graduado no posto ‘de alferes,
colocado no Hospital Militar Principal e a frequentar o estágio
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na Escola do Serviço de Saúde Militar desde 6 de Junho de
1983, contando a antiguidade com direito aos vencimentos do
novo poisto, desde a mesma data, nos termos dos n.°° 22 e 23
da Portaria n. 632/78, de 21 de Outubro, e do Regulamento
dos Concursos para Oficiais Médicos do Exército, o alferes
miliciano médico (02248573) Carlos Oliveira Lopes, do Regimento
de Engenharia de Espinho. Frequentou no Regimento de Infan
taria de Faro (Destacamento de ‘T’avira) o 1. T/CEOM/83, desde
14 de Março a 3 de Junho de 1983, e a nível da carreira médico-militar foi-lhe atribuído o grau i e obteve a classificação dc
16,9 valores nas provas de concurso ordinário para oficiais
médicos do quadro permanente do serviço de saúde. Fica colo
cado na escala do seu serviço imediatamente à esquerda do
tenente médico (00163073) Manuel de Assunção Gonçalves Men
donça.
(Por portaria de 6 de Junho de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 2 de Dezembro de 1983. São devidos emoltt
mentos.)

Considerado com ingresso provisório no quadro permanente do serviço
de saúde (ramo farmácia), nos termos da Portaria n.° 693-A/75,
de 24 de Novembro, colocado no Hospital Militar Principal
desde 6 de Junho de 1983, o soldado cadete (19923978) António
Manuel dos Santos Carvalho, ‘do Regimento de Infantaria de
Faro (Destacamento de Tavira), onde frequentou o l.°T/CEOM/
/83, que terminou em 3 de Junho •de 1983, com a classificação de
13,44 valores. Ë. graduado no posto de alferes desde 6 de Junho
de 1983, desde quando se encontra apresentado na Escota do
Serviço ‘d’e Saúde Militar para frequentar o estágio.
(Por portaria de 6 de Junho de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 16 de Dezembro de 1983. são devidos emolu

mentos.)

Considerado com ingresso definitivo no quadro permanente do serviço
de saúde (ramo medicina), desde 30 de Julho de 1983 e colocado
na Direcção do Serviço ‘de Saúde com o posto de tenente médico,
desde a mesma data, desde quando conta a antiguidade e tem
direito aos vencimentos deste posto. nos termos da Portaria
ti.0 632/78, de 2ú de Outubro, e alínea é) do artigo
31.° do
Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, o al6eres graduado
médico (02248573) Carlos Oliveira Lopes que, por portaria de
6 de Junho de 1983, foi considerado com ingresso provisório
no quadro permanente do mesmo serviço.
Concluiu com aproveitamento em 30 de Julho de 1983 o estágio
para oficial do quadro permanente do serviço de saúde, no qual
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obteve a classificação final de 16,9 valores, (grau 2 da carreira
médico-militar). Preenche vaga deixada pelo tenente médico
(00941665) António Manuel Costa Vieira Lisboa.
Fica colocado à esquerda do tenente médico (00163073) Manuel
d’Assunção Gonçalves Mendonça.
Considerado com ingresso definitivo no quadro permanente do serviço
de saúde (ramo medicina), desde 30 de Julho de 1983 e colocado
na Direcção do Serviço de Saúde com o posto de tenente médico,
desde a mesma data, desde quando conta a antiguidade e tem
direito aios vencimentos deste posto, nos termos da Portaria
n.° 632/78, de 21 de Outubro, e alínea 1)) do artigo 31.° do
Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, o alferes graduado
médico (00894377) Jorge Carlos Silvério Machado que, por por
taria ide 6 de Junho ‘de 1983, foi considerado com ingresso
provisório no quadro permanente do mesmo serviço.
Concluiu com aproveitamento em 30 de Julho de 1983 o estágio
para oficial do quadro permanente do serviço de saúde, no qual
obteve a classificação final de 14,8 valores (grau 1 da carreira
médico-militar). Preenche vaga existente no quadro aprovado
por lei.
Fica colocado à esquerda do tenente médico (02248573) Carlos
Oliveira Lopes,
Considerado com ingresso definitivo no utiadro permanente do serviço
de saúde (ramo medicina) desde 30 de Julho de 1983 ‘e colocado
na Direcção do Serviço de Saúde com o posto de tenente médico,
desde a mesma data, desde quando conta a antiguidade e tem
direito aos vencimentos deste posto, nos termos da Portaria
n:’ 632/78, de 21 de Outubro, e alínea b) ido artigo 31.° ido
Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, o alíere.s graduado
médico (07930377) Manuel Fernando Teixeira Osótio de Castro
Alves que, por portaria de 6 de Junho de 1983. foi considerado
com ingresso provisório no quadro permanente ‘do mesmo serviço.
Concluiu com aproveitamento em 30 de Julho de 1983 o estágio
para oficial do quadro permanente do serviço de saúde, no qual
obteve a classificação final de 13,3 valores (grau ‘1 da carreira
médico-militar). Preenche vaga existente no quadro aprovado
por lei.
Fica colocado à esquerda do tenente médico (00894377) Jorge
Carlos Silvério Machado.
Considerado com ingresso definitivo no quadro permanent0 do serviço
de saúde (ramo medicina) desde 30 de Julho de 1983 e colocado
na Direcção do Serviço de Saúde com o posto de tenente médico.
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desde a mesma data, desde quando conta a antiguidade e (em

direito aos vencimentos deste posto, nos termos da Portaria
n.° 632/78, de 21 de Outubro, e alínea b) do artigo 21.” do
Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, o alferes graduado
médico (08368675) António Bernardo da Cunha Horta que. por
portaria de 6 de Junho de 1983, foi considerado com ingresso
provisório no quadto permanente do mesmo serviço. Concluiu
com aproveitamento em 30 de Julho de 1983 o estágio do quadro
permanente do serviço de saúde, no qual obteve a classificação
final de 13 valores (grau 1 da carreira médico-militar). Preenche
vaga existente no quadro aprovado por lei.
Fica colocado à esquerda do tenente médico (07930377) Manuel
Fernando Teixeira Osório de Castro Alves.
Considerado com ingresso definitivo no c1uadro permanente do serviço
de saúde (ramo medicina) desde 30 de Julho de 1983 e colocado

na Direcção do Serviço de Saúde com o posto de tenente
médico, desde a mesma data, desde quando conta a antiguidade
e tem direito aos vencimentos deste posto, nos termos da Portaria
n.° 632/78, de 21 de Outubro, e alínea h) cio artigo 31.” do
Decreto-Lei n.° 176/71. de 30 de Abril, o alferes graduado
médico (12603$75) António José Duque Rodrigues das Neves qu.
por portaria de 6 de Julho de 1983, foi considerado com
ingresso provisório no qLtadro permanente do mesmo serviço.
Concluiu com aproveitamento em 30 de Julho de 1983 o estágio
para oficial do quadro permanente do serviço de saúde, no qual
obteve a classificação final de 12,2 valores (grau 1 ida carreira
médico-militar). Preenche vaga existente nos quadros aprovados
por lei.
Fica colocado à esquerda do tenente médico (08368675) António
Bernardo rda Cunha Horta.
(Por portaria de 17 de Outubro de 1983, visada peo Tribuna de

Contas em 2 de Dezembro de 1983. No so devidos emolu
mentos.)

Considerado com ingresso definitivo no quadro permanente dc) serviço
de saúde (ramo farmácia) desde 30 de Julho de 1983 e colocado
no Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos,
com o posto de tenente farmacêutico, desde a mesma data, desde
quando conta a antiguidade e tem direito aos vencimentos deste
posto, nos termos da Portaria n.° 693-A/75, de 24 de Novembro.
e alínea h) do artigo 31.” do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de
Abril, o alferes graduado farmacêutico (1992397$) António Manuel
dos Santos Carvalho que, por portaria de 6 de Junho de 1983,
foi considerado com ingresso provisório no quadro permanente
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do mesmo serviço. Fica na situação de adido nos termos da
condição 9 da alínea 1) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71,
de 30 de Abril. Concluiu com aproveitamento em 30 de Julho
de 1983 o estágio para oficial do quadro permanente do serviço
de saúde, no qual obteve a classificação final de 13,44 valores.
Fica colocado à esquerda do tenente farmacêutico Hélder Ca
brita Moniz dos Santos.
Considerado com ingresso definitivo no quadro permanente do serviço
de saúde (ramo farmácia) desde 30 de Julho de 1983 e colocado no
Hospital Militar Principal com o posto de tenente farmacêutico
desde a mesma data, desde quando conta a antiguidade e tem
direito aos vencimentos deste posto, nos termos da Portaria
n.° 693-A/75, de 24 ide Novembro, e alínea b) do artigo 31.°
do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, o alferes graduado
farmacêutico (03150176) Hélder C’abrita Moniz dos Santos que,
por portaria de 6 de Junho d 1983, foi considerado com ingresso
provisório no quadro permanente do mesmo serviço. Fica na
situação de quadro e colocado à esquerda do tenente farmacêcitcn
(14348179) José Manuel Ruivo Pires. Concluiu com aproveita
mento em 30 de Julho de 1983 o estágio para oficial do quadra
permanente do serviço de saúde, no qual obteve a classificação
final de 13,45 valores. Preenche a vaga deixada pelo tenente
farmacêutico Armando Cerezo Granadero Vicente que em 26
de Julho de 1982 passou à situação de adido.
(Por portaria de 21 de Outubro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 15 de Dezembro de 1983. São devidos emolu

mentos.)
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MUDANÇAS DE SITUAÇÃO

Oficiais do quadro permanente
Armas e serviços:
Ingresso nos quadros:
Quadro da Arma de Infantaria
Coronel de infantaria, supranumerário, (50274811) Eurico César Mo
reno, da Repartição de Oficiais da Direcção do Serviço de
Pessoal, onde continua colocado, devendo ser considerado nesta
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situação desde 6 de Setembro de 1983. para preenchimcntj de
vaga no quadro.
(Por portaria de 6 de Setembro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 22 de Novembro de 1983. Não são devidos emolu.
mentos.)
Coronel de infantaria, supranumerário, (51391511) João Luís de (‘astro
Marques Pereira, da Repartição do Pessoal Civil da Direcção do
Serviço de lessoal, onde continua colocado, devendo cr con
siderado nesta situação desde 19 de Setembro de 1983, para
preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 19 de Setembro de 1983, visada peo Tribunal de
Contas em 22 de Novembro de 1983. Não são devidos emolu
mentos.)
Tenentecorone1 de infantaria, supranumerário, (51406111) Joãj dos
Santos Oliveira Seborro, do Estado-Maior do Exército, onde
continua colocado, devendo ser considerado nesta sitctação desde
27 de Julho de 1983, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 27 de Julho de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 15 de Dezembro de 1983. Não são devidos emolu
mentos.)
Tenente-coronel de infantaria, supranumerário, (51163211) Nórberto
dos Santos, da Escola de Sargentos do Exécito, onde continua
colocado, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de
Agosto de 1983, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 1 de Agosto dc 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 15 de Dezembro de 1983. Não são devidos emolu
mentos.)
Tenente-coronel de infantaria, supranumerário, (51291411) Renatc
Vieira de Sousa, da Direcção da Arma de Infantaria, onde con
tinua colocado, devendo ser considerado nesta situação desde 1
de Setembro de 1983, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1963, visada pelo Tribunal de
Contas em 15 de Dezembro de 1983. Não são devidos emolu
mentos.)

Major de infantaria, supranumrário, (08964164) Manuel Maria Mar
tins Lopes, da Direcção da Arma de Infantaria, onde continua
colocado, devendo ser considerado nesta situação desde 11 de
Agosto de 1983, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 11 de Agosto de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 15 de Dezembro de 1983. Não são devidos emolu
mentos.)
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Quadro da Arma de Artilharia
António
Tenente-coronel de artilharia, supranumerário, (50277711)
Lisboa,
de
ria
Artilha
de
ento
Regim
,
do
Bastos
e
Zuzart
l
Manue
o
situaçã
nesta
erado
onde continua colocado, devendo ser consid
.
:de
quadro
no
vaga
to
himen
preenc
desde 8 de Julho de 1983, para
de
al
(Por portaria de 8 dc Julho de 1983, visada pelo Tribun
Contas em 15 de Dezembro de 1933. Não são dcvdos emolu
mentos.)
António
Tenente-coronel de artilharia, supranumerário, (50524011)
ua
contin
onde
ria,
Artilha
de
Prática
Escola
o,
da
Jorge Cardos
de
28
desde
o
situaçã
nesta
erado
consid
ser
o
devend
do,
coloca
.
quadro
Julho de 1983, para preenchimento de vaga no
(Por portaria de 2$ de julho de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 15 de Dezembro de 1983. Não são devidos emolu
mentos.)
António
Tenente-coronel de artilharia, supranumerário, (50189411)
ria,
Artilha
de
Arma
da
ão
Direcç
a,
da
Fonsec
da
o
Dinis Delgad
o
situaçã
onde continua colocado, deendo ser considerado nesta
.
quadro
no
vaga
desde 29 Julho de 1983, para preenchimcnto de
(Por portaria de 29 de julho de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 15 de Dezembro de 1983. Não são devidos emolu
mentos.)
ceno
Tennte-corone1 de artilharia, supranumerário, (51 16$21 1) Damas
Leiria.
de
ria
Artilha
de
ento
Regim
,
do
Borges
ro
io
Lourei
Mauríc
situação
onde continua colocado, devendo ser considerado nesta
no
de
vaga
o
himent
preenc
para
1983,
desde 16 de Agosto de
.
quadro
(Por portaria de 16 de Agosto de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 15 de Dezembro de 1983. Não são devidos emolu
mentos.)

Quadro da Arma de Cavalaria
António
Tenente-coronel de cavalaria, supranumerário, (50432911)
C’ava
de
da
Prática
iscola
Eduardo Queiroz Martins Barrento,
n’:sta
erado
consid
ser
o
devend
do,
lana, ‘onde continua coloca
de
o
himent
preenc
para
1983,
de
Agosto
de
3
situação desde
vaga no quadro.
(Por portaria de 3 de Agosto de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 15 de Dezembro de 1983. Não são devidos emolu
mentos.)
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Quadro do Serviço Geral do Exército
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (39149459)
Joaquim Afonso Moreira, do Regimento de Comandos, onde
continua colocado, devendo ser considerado nesta situação desde
10 de Outubro de 1983, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 10 de Outubro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 15 de Dezembro de 1983. Não são devidos emolu
mentos.)
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, 5066301 1)
Ezequi.el Rodrigues Diogo, da Repartição de Oficiais da Direcção
do Serviço de Pessoal, onde continua colocado, devendo ser
considerado nesta situação desde 15 de Outubro d 1983. para
preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 15 de Outubro de 1983, visada pelo Tribunal dc
Contas em 15 de Dezembro de 1983. Não são devidos emolu
mentos.)

Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (52075211)
Manuel Rodrigues, do Distrito de Recrutamento e Mobilização
de Aveiro, onde continua colocado, ‘devendo ser considerado
nesta situação desde 1$ de Outubro de 1983. para preenchimento
de vaga no quadro.
(Por portaria dc 18 de Outubro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 15 de Dezembro de 1983. Não são devidos emolu

mentos.)

Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (5177$61
1)
Mário dos Anjos Rodrigues. da Direcção da Arma de Engenharia,
onde continua colocado, devendo ser considerado nesta situação
desde 18 de Outubro ‘de 1983, para preenchimento de vaga no
quadro.
(Por portaria de 18 de Outubro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 15 de Dezembro de 1983. Não são devidos emolu
mentos.)

Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (51778711)
António Castiço Antunes Guerra, do Colégio Militar, onde
continua colocado, devendo ser considerado nesta situação desde
7 de Novembro de 1983, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 7 de Novembro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 15 de Dezembro de 1983. Não são devidos emolu
mentos.)
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Quadro Especial de Oficiais
Major do quadro especial de oficiais, supranumerário, (37181460)
Fernando Pereira Ferreira, da Repartição de Praças da Direcção
do Serviço de Pessoal, onde continua colocado, devendo ser
considerado nesta situação desde 11 de Julho de 1983, para
preenchimento de vga no quadro.
fPot portaria de ti de Julho de 1983, visada pelo Tribunal de

Contas em 15 de Dezembro de 1983. Não são devidos emolu
mentosi

Passagem à situação de suprantimerário:
(‘oronel de infantaria, adido, (50274811) Eurico César Moreno que,
por ter deixado de prestar serviço nos Serviços Sociais das
Forças Armadas, se apresentou no Exército em 2$ de Agosto de
1983, desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 28 de Agosto de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 15 de Dezembro de 1983. Não são devidos emolu
mentos.)
Coronel de infantaria, adido, (51391511) João Luís de Castro Marques
Pereira que, por ter deixado de prestar serviço nos Serviços
Sociais das Forças Armadas, se apresentou no Exército em 28
de Agosto de 1983, desde quando deve ser considerado nesta
situação.

(Por portaria de 28 de Agosto de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 23 de Novembro de 1983. Não são devidos emolu
mentos.)

Passagem à situação de adido:
Nos termos do n.’ 1 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Desde 30 de Outubro de 1983, deixa de ser considerado na situação
de adido nos termos do n.° 18 da alínea b) do artigo 44.° do
Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, por ter deixado tie
estar na situação de diligência no Estado-Maior-General das
Forças Armadas, e a prestar serviço no Gabinete do Ministro
da Defesa Nacional, continuando, porém, na m!sma situação
de adido nos termos do n° 1 da citada alínea, por ter sido
colocado no Ministério da Defesa Nacional, onde desempenha
o cargo de chefe do gabinete do Ministro da DEfesa Nacional,
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o coronel de infantaria (51392611.) Hugo ferdinando Gonçalves
Rocha.
(Por portaria cte 30 de Outubro de 1983, anotada pelo Tribunal de
Contas em 14 de Dezembro de 1983.)

Nos termos do n.° 9 da alínea b) do artigo 44.’ do Decreto-Lei n.’ 176/71, de 30 cte Abri!:
Coronel de cavalaria, supranumerário permanente, (51411$11) Joaquim
Rodrigo ‘Nest Arnaut Pombeiro. por ter sido nomeado para o
cargo de adido d defesa junto da Embaixada de Portugal em
Madrid, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente port ana.
(Por portaria de 21 de Fevereiro de 1983, anotada peo Tril’tmal de
Contas cm 14 de Dezembro de 1983.)

Tenente do serviço de material (serviços técnicos de manutenção).
no quadro, (52736011) Edmttndo José Pimentel Pereira, por ter
sido nomeado chefe da 3.’ Divisão dos Serviços Industriais das
Oficinas Gerais de Material de Engenharia, devendo ser consi
derado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1983, anotada pelo Tribunal de
Contas em 14 de Dezembro de 1983.)

Nos termos do n.° 10 da alínea b) do artigo 13.’ do Decreto-Lei n.° 176/71, de 39 de Abril:
Tenente-coronel de infantaria, no quadro, (51395611) António Luis

Baptista Barrinhas, por ter sido nomeado para desempenhar as
funções de professor catedrático da 2$.’ cadeira da Academia
Militar, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Por portaria dc 9 de Setembro de 1983, anotada pelo Tribunal dc
Contas em 14 de Dezembro de 1983.)

Tenente-coronel de infantaria, no quadro, (51397511) Francisco An
‘tónio Ricardo Dias da Silva Rebelo ‘Gonçalves, por ter sido
nomeado para ‘desempenhar as funções de professor efectivo
do Instituto de Altos Estudos Militares, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 12 de Outubro de 1983, anotada pelo Tribunal de
Contas em 14 de Dezembro de 1983.)
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ar da
Major de infantaria, no quadro, (42095162) Manuiel Valdem
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o
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(Por portaria de 29 de Setembro de 1983, anotada pelo Tribunal de
Contas em 14 de Dezembro de 1983.)

3

ra
Major de infantaria, no quadro, (44406962) Luis Manuel de Olivei
s
dc
funçõe
penhar
‘desem
Pimentel, por ter sido nomeado para
professor do Instituto de Altos Estudos Militares, devendo ser
considerado nesta situaçEo desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 3 de Outubro de 1983, anotada pelo Tribunal de
Contas em 14 de Dezembro de 1983.)

Pinto
Capil’o de infantaria, no quadro, (11678267) Joaquim José
penhar
desem
para
do
nomea
sido
ter
Carvalho de Oliveira, por
as funções de comandante de companhia do Corpo de Alunos
da Academia Militar, devendo ser considerado nesta situaçao
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 30 de Agosto de 1983, anotada pelo Tribunal de
Contas em 14 de Dezembro de 1983.)

uie de
CapitEo de infantaria, no quadro, (80000370) Vasco Henriq
desem
para
do
nomea
ter
sido
,
Sommer Travassos Valdez por
s
Aluno
de
do
Corpo
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compa
de
dante
s
de
coman
funçõe
penhar
da Academia Militar, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1983, anotada pelo Tribunal de
Contas em 14 de Dezembro de 1983.)
o
Tenente de artilharia, no quadro, (09028679) Luis Francisco Botelh
s
de
funçõe
as
penhar
desem
para
do
Miguel, por ter sido nomea
instrutor de táctica de artilharia da Academia Militar, devendo
ser considerado nesta situaçao ‘desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1983, anotada pelo Tribunal de
Contas em 14 de Dezembro de 1983.)

Maria de
Major de cavalaria, no quadro, (50435511) Alexandre

Castro Sousa Pinto, por ter sido nomeado para desempenhar
s
funções de professor efectivo do Instituto de Altos Estudo
data
a
desde
o
situaçã
nesta
erado
consid
Militares, devendo ser
‘da presente portaria.

(Por portaria de 3 de Agosto de 1983, anotada pelo Tribunal de
Contas em 14 de Dezembro de 1983.)
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Major de cavalaria, no quadro, (08960066) António José Guerreiro
Júdice, por ter sido nomeado para desempenhar funções
de
adjunto do Gabinete de Informação Interna, Relações Públicas
e Acção Cultural da Academia Militar, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1983, anotada pelo
Tribunal de
Contas em 14 de Dezembro de 1983.)

Nos termos do n.° 13 da alínea b) do artigo 44.’ do Decreto
-Lei 11.0 176/71, de 30 de Abril:
Tenente-coronel do serviço de material (serviços técnicos de manu
tenção) (503265d1) Carlos Chaves Mves de $ousa, da Direcço
do Serviço de Material, por ter completado seis anos no actual
posto, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
Por portaria de 5 de Agosto de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 2 de Dezembro de 1983. Não são devidos emolu
mentos.

Nos termos do n.° 16 da alínea b) do artigo 44.’ do Decreto
-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Coronel de infantaria, adido, (50857211) José Garção Sambado, da
Direcção da Arma de Infantaria, onde continua colocado, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 22 de )unho de 1983, anotada pelo Tribunal de
Contas em 14 de Dezembro de 1983.)
Coronel de infantaria, adido, (50179711) António Salgadinho São
Brás, rdo Quartel-General da Região Militar do Sul, onde con
tinua colocado, devendo ser considerado nesta situação desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 22 de Julho de 1983, anotada pelo Tribunal de
Contas em 14 de Dezembro de 1983.)
Capitão de transmissões (serviços ‘técnicos
ramo exploração), supranumerário, (50674311) Armando Rodrígues Rolo, do Regimento
de Transmissões, onde continua colocado, ‘devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
—

(Por portaria de 31 de Jtilho de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 2 de Dezembro de 1983. Não são devidos emolu
mentos.)
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Tenente-coronel ido serviço de administração militar, no quadro,
(51228011) Fernando Tomaz Queiroz de Azevedo, da Direcção
do Serviço de Administração Militar, onde continua colocado,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 3 de Agosto de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 2 dc Dezembro de 1983. Não são devidos emolu.
mentos.

Major do serviço de material (material), na situação de licença
ilimitada, (5142671i1) João Evaristo de Morais Rocha Pereira,
do Quartel-General da Região Militar de Lisboa, onde continua
colocado, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(I’oi’ portaria de 1 de Março de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 2 de Dezembro de 1983. Não são devidos emolu
mentos.)

Capitão do serviço geral do Exército, no quadro, (52264211) António
Ramos Júnior, do Regimento de Artilharia da Serra do Pilar,
onde continua colocado, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 2 de Dezembro de 1983. Não são devidos emolu
mentos.)

Nos termos do n.° 18 da alínea b) do artigo 44.’ do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Coronel de infantaria, supranumerário permanente, (50704411) Octávio
Gabriel Calderon Cerqueira Rocha, da Direcção da Arma de Infan
taria, onde continua colocado, por se encontrar em diligência no
Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo ser consi
derado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 25 de Julho de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 2 de Dezembro de 1983. Não são devidos emolu
mentos.

Coronel de infantaria, no quadro, (50274811) Eurico César Moreno,
da Reparitição de Oficiais da Direcção do Serviço de Pessoal,
onde continua colocado, por se encontrar em diligência nos
Serviços Sociais das Forças Armadas, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
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Coronel de infantaria, no quadro, (513915i1l) João Luís de Castro
Marques Pereira, da Repartição do Pessoal Civil da Direcção
do Serviço de Pessoal, onde continua colocado, por se encontrar
em diligência nos Serviços Sociais das Forças Armadas, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Coronel de artilharia, supranumerário, (51163611) Fernando Manuel
Jaoob Galriça, do Quartel-General da Zona Militar &s Açores,
onde continua colocado, por e encontrar em diligência no
Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo ser consi
derado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 22 de Agosto de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 2 de Dezembro de 1983. Não são devidos emolu

mentos.)
Major de artilharia, no quadro, (44413661) José Gamaliel Borges
Alves, do Quartel-General da Região Militar do Sul, onde con
tinua colocado, por se encontrar em diligência no Serviço de
Polícia Judiciária Militar, devendo ser considerado nesta situação
deãde a data da presente portaria.
(Por portaria de 12 de Setembro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 2 de Dezembro de 1983. Não são devidos emolu
mentos.)

Major de transmis&s, no quadro, (Ol639663) José António Maga
lhães Barros dos Santos, da Direcção da Arma de Transmiss&s,
onde continua colocado, por se encontrar em diligência no Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 23 de Agosto de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 2 de Dezembro de 1983. Não são devidos emolu
mentos.)
M:ajor do servi9o de material (serviços técnicos de manutenção),
supranumerário, (50447811) Vítor Alexandre Maria Rodrigues
Figueiredo Lima, do Dept5sito Geral de Material de Guerra, onde
continua colocad:o, por se encontrar em diligência no Serviço
de Polícia Judiciária Militar, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 15 de Julho de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 2 de Dezembro de 1983. Não são devidos emolu
mentos.)
Major do quadro especial de oficiais, no quadro, (36192459) Valdemar
Nogueira dos Santos, do Regimento de Artilharia da Serra do
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Pilar, onde continua colocado, por se encontrar em diligência
nos Serviços de Polícia Judiciária Militar (Delegação do Porto),
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 13 de Setembro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 2 de Dezembro de 1983. Não são devidos emolu
mentos.)
Major do serviço postal militar, no quadro, (331.79057) António
Escoval Charrama, da Secção de Apoio Administrativo e Logís
tica da Direcção do Serviço de Pessoal, onde continua colocado,
por se enoontrar em diligência nos Serviços Sociais das Forças
Armadas, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 23 de Setembro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 2 de Dezembro de 1983. Não são devidos emolu
mentos.)

Nos termos do n.° 20 da alinea b) do artigo 44.’ do Decreto-Lei

•0

176/71, de 30 de Abril:

Coronel de ‘artilharia, adido, (50276611) Fernando José Pinto Simões,
da Direcção da Arma de Artilharia, onde contínua colocado,
por aguardar preenchimento de vacatura, devendo ser considerado
nesta situação desde ‘a data da presente portaria.
(Por portaria de 28 de Setembro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 2 de Dezembro de 1983. Não são devidos emolu
mentos.)

Coronel de engenharia, no quadro, (50279711) Alberto da Maia
Ferreim e Costa, da Direcção da Arma de Engenharia, onde
continua colocado, por aguardar preenchimento de vacatura,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 21 de Setembro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 2 de Dezembro de 1983. Não são devidos emolu
mentos.)

Passagem à sihiaço de reserva:
Coronel do serviço de administração militar (51204211) Manuel
Pedroso G’onçalves, nos termos da condição L’ da alinnea b)
do n.’ 1. do artigo 1.0 do Decreto-Lei a.’ 5.14/79, de 28 de
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Dezembro, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 70 740$00. Conta 43 anos de serviço.
(Por portaria de 19 dc Novembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.
Oficiais de complemento
Oficiais milicianos de reserva:
(4
Os oficiais em seguida mencionados têm a situação que lhes vai
indicada em título, por terem atingido o limite de idade, nos
termos dos artigos 25.° e 26.° do Decreto n.° 36 304, de 2-1 de
Maio de 1947:
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Braga
Capitão miliciano graduado, capelão eventual, José António da Silva
Cosme, devendo ser considerado nesta situação desde 26 de
Novembro de ‘1982.
Alferes miliciano, capelão eventual, António Filipe Rosa de AraCijo.
devendo ser considerado nesta situação desde 2 d Novembro
de 1982.
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Castelo Branco
T:enentes milicianos de infantaria António luís Gil Antunes Grancho,
António Maria Lopes Ferreira. Francisco Vaz Lourenço, João
Ribeiro Mendonça e Leonel fernandes Matias, devendo ser con
siderados nesta situação desde, respctivamente. 23 de Março. 1 5
‘de Maio, 6 de Junho, 3 de Agosto e 26 de Dezembro de 1983.
Alferes miliciano de infantaria António Craveiro Relvas, devendo
ser considerado nesta situação desde 28 de Janeiro de 1983.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria João Maria Ribeiro Correia
Neves, devendo ser considerado nesta sititação desde 2 de Março
de 1983.
Distrito de Recrutamento e Mobilização dc Coimbra
Capitães milicianos de infantaria João Manuel Salvatori Santos Ra
malho e Ru Fernando Leal Marques, devendo ser considerados

(
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nesta situação desde, respectivamentne, 9 e 9 de Fevereiro de
1983.
‘tenentes milicianos de infantaria Orindo dos Santos Carriço, António
da Cruz, Anibal Pinto Castro, Manuel dos Santos Gouveia Serra,
José Henriques Brás, Manuel Bernardino Marques Pega, Carlos
Eduardo Lopes Madeira, José Pedrosa Estevs, António de Oliveira
Dias, Aniceto Fialho Santos Costa, Joaquim Mendes Macedo
de Lourenço, Graciano Neves de Oliveira, José Maria da;
Neves Cruz e Santos, Armando Moita dos Santos Lourenço,
José Martins de Almeida, José Marques Gomes Murta, Fernando
Manuel Areia Avidago, José Teimo Fernan’des Alves, António
José Conde Veiga, Artur Martins, Pedro Rocha Camarinha,
Agostinho L’opes, António Ferreira de Noronha id Silva, José
Bernardo dos Santos Quintas, António Messias Almeida da
Silva, Artur Carvalho da Silva, Adérito Pereira Brazão de Car
valho, José da Silva Paixão, Augusto José de Oliveira Santos
Patrício, Pedro José de Seiça Guedes Eusébio, Fernando dos
Santos Andrade Porto, António Ferreira Lopes Camões, António
da Costa Rodrigues Teotónio, Luís Manuel Cambra Nogueira e
Manuel Dias Parreira Lopes. devendo ser considerados nesta
situação desde, respectivamente, 13, 15, 17 e 18 de Janeiro, 4 de
fevereiro, 4 de Março, 1, 8 e 25 de Abril, 3, 7, 7, 7, 14 e 17 de
Maio, 14 e 23 de Junho, 8 de Julho, 5, 9 e 27 de Agosto, 1, 11,
19 e 22 de Setembro, 24 e 30 de Outubro, 1, 5, 5, 11 e 18 de
Novembro, 22, 23 e 27 de Dezembro de 1983.
Alferes milicianos de infantaria Armando Octávio Simõis Malta,
José Maria Fernandes de Almeida, António Novais Marques dos
Santos, Domingos da Conceição Simões e Manuel Cabral Ferreira
da Silva, d.vendo ser considerados nesta situação desde, respec
tivamente, 10 ‘de Março, 25 de Abril, 10 de Maio, 7 de Setembro
e 20 de Outubro de 1983.
Capitães milicianos de artilharia Alcino Marques Pacheco, Horácio
Marques Cerejeiras, Armando José Ponce de Leão Policarpo,
José Carlos Teixeira Lopes Tavares e António José Gonçalves
Novais, devendo erc onsiderad’s nesta situação desde, respecti
vamcnte, 22 de Julho de 1977, 19 de Julho de 1982, 30 de
Abril, 8 e 14 ‘de Julho de 1983.
Tenentes milicianos de artilharia Bdgar Basilio Duarte, Sotero No
gueira Bento, Evaristo Lopes e João Batista Rodrigues ‘do Crina,
devendo ser consid2rados nesta situação desde, nespectivamente,
26 de Maio, 20 ‘de Junho, 4 e 21 de Outubro de 1983.
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Alferes milicianos de .fi:lharja Manuel Justino Soares lides, Fran
cisco Xavier Rocha Ferrand de Almeida, António dë Almeida
Costa, António Augusto Vicente Lopes Moreira e Manuel José
Ribeiro Cadilhe, devendo ser considerados nesta situação desde,
respectivamente, 20 de Fevereiro, ‘16 e 26 de Dezembro de 1979.
21 de Agosto e 1 de Novembro de 1983.
Tenentes milicianos de cavalaria Pedro Gouveia e Melo Borges da
Gama, Abel de Abreu Dias e iosé Manuel Guedes de Sá Figuei
redo, devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 12 de Setembro de 1977, 29 ‘de Janeiro e 9 de Outubro de
1983.

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Santarém
Tenentes milicianos de infantaria António Manuel Feliciano dos
Anjos, Fernando Costa, Manuel Maria Delgado e Reinaldo Lopes,
devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente,
4, 4, e 30 de Maio, e 17 de Agosto de 1983.
Alferes milicianos de infantaria António Dias Sidónio, José Manuel
Oliveira e Gil Madeira Rodrigues, devendo ser considerados
nesta situação desde, respectivamente, 1. de Janeiro, 7 de Junho
e 12 de Outubro de 1983.
Tenentes milicianos de artilharia Francisco Manuel Suzano, Raimundo
Pedro Narciso e Alcides José Pacheco Herdeiro, devendo ser
considerados nesta situação desde, respectivamente, 22 de Março,
18 de Junho e 18 de Dezembro de 1983.
Tenente miliciano de cavalaria Carlos Guilherme da Conceição Ribeiro, devendo ser considerado nesta situação desde 14 de Maio
de 1983.
Tenente miliciano de engenhari;a João Sabino Crisóstomo, devendo
ser considerado nesta situação desde 20 de ‘Março de 1983.
Alferes milicianos médicos José dos Santos Pires da Costa e Joaquim
José Martins Justo, devendo ser considerados nesta situação desde,
respectivamente, 1 de Março e 8 de Julho de 1983.
Tenente miliciano do serviço de administração militar Manuel Augusto
Nogueira Reis, devendo ser considerado nesta situação desde 20
de Março de 1983.

(
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Alferes milicianos do serviço de administração militar Carlos Eugénio
Gornes de Sousa, António Eusébio de Menezes Duarte, Narciso
António Sá e Luís ‘David Medeiros Leal, devendo ser considerados
nesta situação ‘desde, respectivamente, 16 de Agosto, 4 e 10 de
Setembro e 30 de Outubro de 1983.
Alferes miliciano do serviço de pessoal António Bernardino Vieira
Delgado, devendo ser considerado nesta situação desde 3 de
Janeiro de 1983.
(Por portaria de 30 de Dezembro de 1983.)
Baixas de serviço:
Os oficiais do quadro ‘de complemento em seguida mencionados têm
a situação que lhes vai indicada em título, nos termos do § 5.°
do artigo 61.° do ‘Decreto n.° 12017, de 2 de Agosto de 1926, por
terem ‘atingido o ‘limite de idade:

Infantaria:
Capitão miliciano, na situação de reserva, António Gonçalves Dias,
devendo ser considerado nesta situação desde 22 de Outubro de
1983.
Tenentes milicianos, na situação de reserva, Eduardo Barbosa Gui
marães, Fernando Antas Videira, Frederico José Dejean Guerra,
César Madureira Lopes, Afonso Diogo Marchueta, Carmindo
Rodrigues Ferreira, João Faustino Fernandes, Manuel Antunes
Ribeiro, Darwin Machado Margarido, Alberto Graça Jnior, Ro
drigo de Oliveira Santos Lima e Manuel Inácio Magalhães Abreu
Novais Machado, devendo ser considerados nesta situação desde,
respectivamente, 2, 5, 12, 14, 22, 23 e 28 de Julho, 27 e 30 de
Agosto, 9, 15 e 19 de Setembro de 1983.
Alferes milicianos, na situação de reserva, José Domingos Mederos
‘Gutierrez, Luís Vieira Pinto e Carlos José Furtado de Oliveira,
devendo ser considerados n’esta situação desde, respeotivamente,
31 de Julho, 10 e 16 de Agosto de 1983.

Artilharia:
Tenentes milicianos, na situação de reserva, Jaime Boaventura de
Azevedo e Jovito Mendes Tainha, devendo ser considerado n’esta
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situação desde, respectivamente. 12 de Julho e 2 de Setembro
de 1983.
Tenentes milicianos, na situação de reserva, Henrique Álvaro Pires
Mascarenhas, João Le Coq Abecassis, Eugénio Martins Mendes.
Manuel Lourinho de Matos, José de Almeida Alves, Hermógenes
Barbosa e Silva, José Maria Nobre e Santos, Pedro Pereira Cou
tinho Teixeira Duarte, Pedro Augusto Guerra Vidoeira, Idoménio
Carrilho Ramos e Agostinho Cerqueira Costa, devendo ser con
siderados nesta situação desde, respectivamente, 16, 16, 18 e 24
de Julho, 6. 17. 19 e 24 de Agosto, 5. 14 e 24 de Setembro de 1983.

(

Cavalaria:
Tenentes mílicianos, na situação de reserva, Fernando Albrto Santos
Veríssimo e João Batista Rocha Patrício, devendo ser consi
derados nesta situação desde. respectivamente. 30 de Julho e 28
de Setembro de 1983.
Engenharia:
Tenentes milicianos, na situação de reserva, António da Silva Oliveira
Rodrigu’es e Pompeu Braga Soares Fortcinato, devendo ser con
siderados nesta situação desde, respectivamente, 23 e 27 de Agosto
de 1983.
Alferes milicianos, na situação de reserva, Henrique Botha Conde de
Paiva e Leonardo José Ribeiro Leal de Faria, devmsdo ser con
siderados nesta situação desde, respectivamente, 7 de Junho e
16 de Setembro de 1983.

Serviço de saúde:
Tenentes milicianos médicos, na situação de reserva, Artur Pereira
Dias, Fernando Ramalho da Conceição Correia, Elísio Coelho
dos Santos, Joaquim António da Silva Carvalho, Jorge Draper
Mineiro e Gerardo Rodrigues da Mta, devendo •ser considerados
nesta situação desde, respectivamente. 14 e 24 dc Julho, 18 de
Agosto. 2, 3, e 11 de Setembro de 1983.
Alferes milicianos médicos, na situação de reserva, Manuel Batista
Estrela Peralta, Carlos Macieira Pires, António Figueiredo Xavier
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de Sá e António Cerveira de Moura, devendo ser considerados
nesta situação desde, respectivamente, 4 e 7 de Setembro. 10 e
‘15 de Outubro de 1983.
Serviço de administração militar:
Tenentes milicianos, na situação de reserva, Henriques Alves Mineiro,

José Manuel de Castro Enes Ferreira, Firmo José Calado, João
da Silva Guerra, Fernando Carlos Loureiro Ferreira e João
Henriques Palhinhas, devendo ser considerados nesta situação
desde, respectivamente, 15’, 17, 24 e 30 de Julho, 21 de Agosto
e li de Setembro de 1983.
Força Aérea:
Tenentes milicianos pilotos avid’oi,es, na situação de reserva, António
In’ácio Cardoso e Rogério Cristóvão, devendo ser considerados
nesta situação desde, respectivamente, 6 e 20 de Agosto de’ 1983.
(Por portaria de 19 de Dezembro de 19832

V

—

PROMOÇÕES

Oficiais do quadro permauente
Armas e serviços:
Estado-Maior-General das Forças Armadas
Tenente-coronel d’e infantaria, o major de infaniaria (50993511)
Eduardo Alberto de Veloso e Matos, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 22 de Agosto de 1983. Ngo carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/752

Estado-Maior do Exército
Tenente-coronel de infantaria, o major de infantaria (501816F1) Dinis
Joaquim Brás Sebastião, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
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Tenente-coronel de infantaria, o major de infantaria (50993411) Ar
mando Pernil de Magaffiães Taborda, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 22 de Agosto de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Major do serviço postal militar, no quadro, o capitão do mesmo
serviço, supranumerário, (43364052) Artur José Esteves, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 23 de Setembro de 1983. NÃO carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Dfrecço da Arma de Infantaria
Tenente-coronel de infantaria, o major de infantaria (50181211) Sil
vério Henrique da Costa Jónatas, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 27 de Julho de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Capitão de infantaria, adido, da Direcção da Arma de Infantaria,
o tenente de infantaria, adido, da referida Direcção da Arma
(70869968) José Joaquim de Barros Pereira da Silva, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
1 de Dezembro de 1975.
O referido oficial encontra-se na situação de adido nos termos
do Decreto-Lei n. 43/76, de 20 de Janeiro.
(Por portaria de 28 de Outubro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Direcção da Arma de Cavalaria
Tenente-coronel de cavalaria, adido, da Direcção da Arma de Cava
laria, o major de cavalaria, adído, da Direcção da Arma de
Cavalaria, (51324611) Germano Miquelina Cardoso Simões, con
tando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos,
desde a data da presente portaria.
O referido oficial encontra-se na situação de adido nos termos
do n.° 18 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n. 176/71,

(
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de 30 de Abril, de harmonia com o Decreto-Lei 11.0 681/76, de
8 de Setembro, por se encontrar em diligência no Estado-Maior.
-General das Forças Armadas.,
(Por portaria de 22 de Agosto de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75j

Direcção da Arma de Engenharia
Major de engenharia, o capitão de engenharia (09326564) António
Duarte Mendes Correia, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 3 de Agosto de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.’ 276-A/75.)

Quartéis-genel9is:
Região Militar do Centro
Tenente-coronel de artilharia, o major de artilharia (51010411) Jorge
Manuel Piçarra Mourão, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data ‘da presente portaria.
(Por portaria de 11 de Julho de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Ten:ente.coronel de artilharia, o major de artilharia (5083461 1) josé
Eduardo Leitão Alves Monteiro, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 23 de Agosto de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Tenente-coronel do serviço geral do Exército, adido, do Quartel-General da Região Militar do Centro, o major do serviço geral
do Exército, no quadro, do referido Quartel-General, (51096911)
António de Figueiredo Simões, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
O referido oficial encontra-se na situação de adido nos termos
do Decreto-Lei n.° 176/71,
do n.’ 18 da alínea b) do artigo
de 30 de Abril, de harmonia com o Decreto-Lei n.° 681/76, de
$ de Setembro, por se encontrar em diligência na Comissão Liqui
datária da PIDE/DOS e 12.
440

(Por portaria de 15 de Outubro de 1983. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/is.)
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Região Militar do Norte
Tenente-coronel de infantaria, o major de infantaria (51407111) Antó
nio Fernando Soares Barbosa, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente por
taria.
(Por portaria de 27 de Agosto de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Tenmte-coronel de artilharia, adido, do Quartel-General da Região
Militar do Norte, o major de artilharia, adido, do mesmo Quartel-

-General (50524411 Fernando Namora Teixeira de Moura, con
tando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos,
desde a data da presente portaria.
O referido oficial encontra-se na situação de adido nos termos do
n.° 18 da alínea b) do artigo 44.° do ‘Decreto-Lei n.° 176/71, de
3{) de Abril. de harmonia com o Decreto-Lei n. 681/76, de
$ de Setembro, por se encontrar em diligência no Serviço de
Polícia Judiciária Militar do Porto.
(Por portaria de 9 de Setembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 276-A/75.)

Região Militar do Sul
Tenente-coronel de infantaria, o major de infantaria (50181111) Luís

Fernando da Fonseca, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 9 de Setembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução
e unidades:
Infantaria:

Escola Prática de Infantaria
Major de infantaria, o capitão de infantaria (36269060) António Jorge

dos Reis Teixeira Sampaio, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 19 de Julho de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Major de infantaria, o capitão de infantatia (7105346 José António

Meireles Santos, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1983. Não carece de visto do

Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Major de infantaria, o capitão de infantaria (09473566) José Inácio
de Sousa. contando a antiguidade para, todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 15 de Agosto de 1983. Não carece de visto do

Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Major de infantaria, o capitão de infantaria (07i1.81666) Mário Oli
veira Cardoso, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incltsindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 27 de Agosto de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)

Regimento de Infantaria de Faro
Tenente-coronel de infantaria, o major de infantaria (50181011)
Eduardo Salcedas da Cunha, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente por

taria.
(Por portaria de 23 de Setembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Infantaria do Porto
Major de infantaria, o capitão de infantaria (00448664.) Fernando
Jorge da Costa Lourenço, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 16 de Agosto de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Batalhão de Infantaria de Aveiro
Major de infantaria, o capitão de infantaria (00790064) Manuel Ma
cedo Marques, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por

portaria de 23 de Agosto de 1983. Não carece dc visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75j
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Major de infantaria, o capitão de infantaria (04975065) Adielino
Nunes de Matos, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, ‘desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 9 de Setembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Artilharia:
Escola Prática de Artilharia
Mjor de artilharia, o capitão de artilharia (08620066) Antje:ro José
Martins Barreiros, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 15 de Agosto de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Major de artilharia, o capitão de artilharia (06584465) Vítor Manuel
Barata, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 12 de Setembro de 1983. Não carece de vitso do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Artilharia da Costa
Tenente-coronel de artilharia, o major de artilharia (51373211) Nuno
Guilherme Catarino Anselmo, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da iresente por

taria.
(Por portaria de 23 de Setembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Artilharia de Lisboa
Major ‘de ‘artilharia, o capitão de artilharia (00167165) João António
Heitor Alves, contando a antiguidade para todos os efeitos, in
cluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 28 de Julho de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

(
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Regimento de Artilharia da Serra do Pilar
Tenente-coronel de artilharia, o major de artilharia (50888711) Jos’é
Ahus da Cunha, contando a antiguidade para todos ‘os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a ‘data da presente portaria.
(Por portaria de 23 de Agosto de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Tenente-coronel de artilharia, o major ‘de artilharia (50888611 Artur
Ferreira Rodrigues, contando a antiguidade para todos os efeito,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Setembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Cavalaria:
Escola Prática de Cavalaria
Major de cavalaria, o capitão de cavalaria (05887966) Joaquim
canteiro capão, contan:do a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 22 de Agosto de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Serviço de material:
Escola Prática do Serviço de Material
Tenente do serviço de material (s:e’rviços técnicos de manutenção), o
alferes do serviço de material (serviços técnicos de manutenção)
(51772611) Celso de Meio Apari’cio, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
Tenente do serviço ‘de material (serviços técnicos de manutenção), o
alferes do serviço de material (serviços técnicos de manutenção)
(50489411) Custódio Barbosa Candeias, contando ‘a antiguidade
para todos os ‘efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da
Iresente portaria.
Tenente do serviço de material (serviços técnicos d’e manutenção), o

alferes ‘do serviço de material (serviços técnicos de manutenção)
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(50363211) Manuel Jesus Basso Costa, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da
presente portaria.
Tenente do serviço de material (‘serviços técnicos de manutenção),
o alferes do serviço de material (serviços técnicos de manutenção)
(50456511) Rui Quintino Guerreiro Daniel, contando a antigui
dade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data
da presente portaria.
Tenente do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), o
alferes do serviço de material (serviços técnicos de manutenção)
(51204711) João Francisco dos Santos Galrinho, contando a anti
guidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a
data da presente portaria.
Tenente do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), o
alferes do serviço de material (serviços técnicos de manutenção)
(00186160) Jaime Martins Marques, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
Tenente do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), o
alferes do serviço de material (serviços técnicos de manutenção)
(32255760) An1mnio Barreto Martins, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
Tenente do serviço de material (serviços técnicos
o alferes do mesmo serviço (serviços técnicos
(31012662) Manuel Alberto Medina, contando a
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a
portaria.

de manutenção),
de manutenção)
antiguidade para
data da presente

Tenente do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
o alferes do serviço de material (serviços técnicos de manu
tenção) (51119411) Luís Maurício Martins Moreno, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a
data da presente portaria.
Tenente do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), o
o alferes do serviço de material (serviços técnicos de manutenção)
(46058060) Hilário José de Oliveira, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
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Tenente do serviço de material (serviços técnicos de manutençao), o
alferes do serviço de material (serviços técnicos de manutenção)
(52736011) Edmundo José Pimentel lereira, contando a antigui
dade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data
da presente portaria.
Tenente do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), o
alferes do mesmo serviço de material (serviços técnicos de manu
tenção) (41346360) Joaquim dos Santos Reis, contando a antigui
dade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1983. Não carece

de visto do

Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Serviço geral do Exército:
Batalhilo do Serviço Geral do Exército
Capitão de artilharia, adido, do Batalhão do Serviço Geral do Exército,
o tenente de artilharia, adido, do referido Batalhão, (06461168)
Américo Almeida Nunes Bento, contando a antiguidade desde
20 de Novembro de 1974 e direito a vencimentos do novo posto
desde 1 de Setembro de 1975.
O referido oficial encontra-se na situação de adido, nos termos
do Decreto-Lei n.° 43/76, de 20 de Janeiro.
(Por portaria de 13 de Outubro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 276-A/75.

Comandos:
Regimento de Comandos
Major de infantaria, o capitão de infantaria (05287965) João José
Mealha de Mendonça Ventosa, contando a antiguidade para todos
m efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 22 de Agosto de 1983. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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órgãos de execução dos serviços e outros elementos:
Estabelecimentos militares
Estabelecimentos de instrução
Colégio Militar
Major de infantaria, o capitão de infantaria (01312664) António
dos Santos Vieira, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 12 de Setembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Escola de Sargentos do Exército
Major de infantaria, o capitão de infantaria (02407064) Hélder Manuel
Veríssimo Neto, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 27 de Julho de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)
Major de infantaria, o capitão de infantaria (00377765) Ivo Carlos
Garcia, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de $ de Agosto de 1983. Não carece de visto do do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)

Centro de Instrução de Operações Especiais
Tenente-coronel de artilharia, o major de artilharia (51248511) Antó
nio Manuel Machado Aires, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.

(Por portaria de 22 de Agosto de 1983, Não carece e visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)
Diversos:

Agrupamento Base de Santa Margarida
L Brigada Mista Independente
Comando e Companhia de Comando e Serviços
Major de artilharia, o capitão de artilharia (05277565) Vítor Manuel
Freire de Bastos e Silva, contando a antiguidade para todos os

2. Série

ORDEM DO EXERCITO N.° 1

53

efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente por
taria.
(Por portaria de 23 de Agosto de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Adidos:
No Ministério da Administração Interna
Polícia de Segurança Pública
Tenente-coronel de infantaria, adido, no Ministério da Administração
Interna, na Polícia de Segurança Péblica, o major de infantaria,
adido, no mesmo Ministério e Polícia, (50993911) José Almeida
Nolasco Pinto, contando a antiguidade para todos os efeítos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 23 de Agosto de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Oficiais do quadro de complemento
Armas e serviços:
Estado-Maior do Exército
Alferes milicianos do serviço de pessoal, os aspirantes a oficial
milicianos do serviço de pessoal (01718478) Pedro Manuel Ferreira
Seixas Antão e (01643178) Luís Jorge de Araújo Soares, contando
ambos a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Direcção do Serviço de Justiça e Disciplina
Repartição de Justiça e Disciplina
Tenente mi]iciano do serviço de pessoal, o alferes miliciano do mesmo
serviço (04407876) Jorge Manuel Martins Casaca, contando a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 5 de Agosto de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 275.A/75,)
Alferes miliciano do serviço de pessoal, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de pessoal (03404877) Jorge Manuel Lopes Quintas,
contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Direcção do Serviço de Administração Militar
Alferes miliciano do serviço de administração militar, o aspirante a
oficial miliciano do serviço de administração militar (08327782)
António Carlos Ferreira de Almeida, contando a antiguidade desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1983. Não carece dc visto do

Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.1

Chefia dos Serviços de Reconhecimento das Transmissões
Alferes miliciano de transmissões, o aspirante a oficial miliciano de
transmissões (03901582) Francisco José Gueifão Salgueiro Ferrão,
contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.

Quartéi-gencrais:
Região Militar do Centro
Tenente miliciano de infantaria, o alferes miilcíano de infantaria
(16154679) Arnaldo Antunes Palma, contando a antiguidade desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 5 de Agosto dc 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Alferes miliciano de cavalaria, o aspirante a oficial miliciano de
cavalaria (00436282) Fernando Paulo Coutínho Pereira Caldas,
contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 13 dc Agosto de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto u. 276-A/752

Região Militar do Norte
Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de infantaria
(00180979) Manuel Avelino Freitas Batista, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 5 de Agosto de 1983. Não carece de visto dc
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.’

(
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Zona Militar dos Açores
Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de infantaria
(11447579) Alfredo Manuel Ramalho Rodrigues, contando a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 5 de Agosto de 1983. Não carece dc visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Alferes miliciano do serviço de pessoal, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de pessoal (04541875) Jorge Manuel da Quinta Marcão,
contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n,° 276.A/75.)
l. Brigada Mista Independente
Alferes miliciano do serviço de pessoal, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de pessoal (09779577) Mário João Oliveira Morais,
contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1983. Não carece de visto do

Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)

Escolas práticas das armas e serviços, centros de instruçib
e unidades:
Infantaria:
Escola Prática de Infantaria
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, o soldado cadete (06346982)

Jorge do Carmo Guilherme, contando a antiguidade desde 2$ de
Agosto de 1982.
(Por portaria de 28 de Agosto de 1982.)
Graduado no posto de aspirante a oficial miliciano de infantaria o
soldado cadete (01421180) Jorge Manuel Pereira dos Santos, da
Escola Prática de Infantaria, devendo ser considerado nesta
situação desde 24 de Julho de 1982.
(Por portaria de 24 de Julho de 1983.)
Regimento de Infantaria de Abrantes
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos de
infantaria (15325881) Jorge Humberto Santos Carnachide,
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(01416982) Luís Nélson Meio de Campos e (01179479) Francisco
Manuel Ferreira Lopes, contando todos a antiguidade desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Infantaria de Angra do Heroismo
Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de infantaria
(06952379) Ãngelo José Costa da Fonseca, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.

(

(Por portaria de 5 de Agosto de 1983. Não carece de visto do

Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de saúde (01439969) João Manuel dos Santos Rodrigues,
no activo, contando a antiguidade desde a data da presente

portaria.
(Por portaria de 29 de Agosto de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Regimento de Infantaria de Beja
Desgraduado ‘do posto de capitão miliciano de infantaria desde 20 de
Agosto de 1975 o alferes miliciano de infantaria (03887266)
Rogério da Silva Carmona, do Regimento de Infantaria de Beja,
na situação de disponibilidade ‘desde a mesma data.
(Por portaria de 9 de Novembro de 1983.)
Tenentes milicianos de infantaria, os ‘alferes milicianos de infantaria
(00736179) José Manuel da Conceição dos Santos, (02274679)
Carlos Fernando Nunes faria, (04909779) Hélder Fernando Mota
Santos Aives, contando todos a antiguidade desde a data da pre
sente portaria.
(Por portaria de 5 de Agosto de 1983. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial milciiano de
‘infantaria (08253182) Vitor Manuel Tomás Carneiro, contando a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria dc 13 de Agosto de 1983. Não carece de Visto do

Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

(
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Aspirante a oficial miliciano de infantaria, o soldados cadete, graduado
em aspirante, (07648980) Paulo Maria de Castro Nabais Santos,
contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 24 de Setembro de 1983.)

Regimento de Infantaria de Castdo Branco
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (12488481) Francisco José Nogueira dos Santos Mendes,
contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regnnento de Infantaria de Chaves
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (05476682) António José de Oliveira, contando a anti
guidade desde a data da presente portaria.

(Por portaria de 13 de Agosto de 1983. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Infantaria de luvas
Tenentes milicianos de infantaria, os alferes milicianos de infantaria
(14353878) José Augusto Oliveira Dias e (18137779) Libertário
Poeiras Fróis, contando ambos a antiguidade desde a data. da
presente portaria.
(Por portaria de 5 de Agosto de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos
de infantaria (09224182) Jorge Manuel Teixeira Baptista Simão
e (07015982) Mário João Parente Monteiro, contando ambos a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria dc 13 de Agosto de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Infantaria de faro
Tenentes milicianos de infantaria, os alferes milicianos de infantaria
(18866679) João do Nascimento Ferreira Serrano Gândola e
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(04667779) Ricardo Manuel Pereira Viegas, contando ambos a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 5 de Agosto de 1933. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Infantaria de Faro
Destacamento tie Tavira
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos
de infantaria (06327281) Eurico Rosa Martins do Carmo e
(07693380) Sérgio Nélson da Silva Rente e Nunes, contando ambos
a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Infantaria do Funchal
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (09805180) Luís Venâncio de Couto Bártolo, contando
a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1983. Não carece de visto do
Tribunal dc Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.

Regimento de Infantaria de Ponta Delgada
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (06522182) Manuel Luís Veloso de Sousa, contando
a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Infantaria do Porto
Tenentes milicianos de infantaria, os alferes milicianos de infantaria
(01460779) José Manuel Leite Machado e (06069476) Nélson Pinto

Correia Loureiro, contando ambos a antiguidade desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 5 de Agosto de 1983. Não carece de Visto do
‘Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)

(
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Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos de
infantaria (01590282) Américo flávio Esteves, (09076582) Pedro
Joaquim Carvalho Fonseca, (08069982) José Filipe Sousa Meira,
(07154782) Adelino José Lopes Valente e (02369681) Manuel Fer
nando Gonçalves Rodrigues da Silva, contando to’dos a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 13 dc Agosto de 1983. Nflo carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, o soldado cadete (01421180)
Jorge Manuel Pereira dos Reis. cont;ando a antiguidade desde
28 ide Agosto de 1982.
(Por portaria de 20 de Novembro de 1983.)

\

Regimento de Infantaria de Queluz

Desgraduado do posto de capitão miliciano de infantaria desde 6 de
Dezembro de 1974 o alferes miliciano de infantaria (0037ã968)
Carlos Manuel Reis da Costa Picoito, ido Regimento de Infantaria
de Queluz, na situação de disponibilidade desde a mesma data.
(Por portaria de 9 de Novembro de 1983.)

Desgraduado do posto de capitão miliciano de infantaria desde 27
de Junho de 1975 o alferes miliciano de infantaria (14955068)
José Maria Lima Simões dos Santos, do Regimento de Infantaria
de Queluz, na situação de disponibilidade desde a mesma data.
(Por portaria de 9 de Novembro cio 1983.)

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (09046882) Gabriel Marcos Leitão e Sá, contando a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1983. Não carece dc Visto do
Tribunal de Contas, nos tennos do Decreto n.° 276.A/75.)

Regimento de Infantaria de Tomar
Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de infantaria
(02742579) Jorge Manuel Flora Gonçalves Nunes, contando a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 5 dc Agosto de 1983. Não carece de Visto cio
‘l’rihunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/751
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Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos
de infantaria (06822981) Carlos Manuel das Neves Costa,
(09372981) Paulo Jorge Bento Santos Silva, (01775982) Luís Filipe
Costa Batista, (05746582) Luís Filipe Cerqueira Martins, (09809982)
José Rosa Ribeiro, (13199283) António Francisco Carvalho da
Paixão e (01418076) Luís Manuel Ferreira da Silva Marques,
contando todos a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1983. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Infantaria de Vila Real
Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de infantaria
(11197879.) José Anselmo Pereira Ferreira, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 5 de Agosto de 1983. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos
de infantaria (13358981) Manuel Eugénio Taveira de Soasa Silva,
(05933482) João Manuel Magalhães Couto, f08069882) Luís
Alberto Pires, (017913082) Joaquim José Cardoso de Azevedo,
(05797282) Fernando Jorge Semedo da Costa e (03241881) Paulo
Alexandre Carvalho de Pina Catarino, contando todos a anti
guidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Batalhão de Infantaria de Aveiro
Desgraduado do posto de capitão miliciano de infantaria desde 2 de
Abril de 1975 o alferes miliciano de infantaria (19549068) António
Luís Proença Adão, do Batalhão de Infantaria de Aveiro, na
situação de disponibilidade desde a mesma data.
(Por portaria de 9 de Novembro de 1983.)

Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de infantaria
(01848479) José Alberto Leite da Silva, contando a antigtsidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 5 de Agosto de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos
de infantaria (09892882) Hélder dos Santos da Fonseca, (05856182)
Alfredo Antõno da Silva de Freitas Guimarães, contando ambos
a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Artilharia:
Escola Prática dc Artilharia
Tenente miliciano de artilharia, o alferes miliciano de artilharia
(04990879’) João Rodrigues Batista, contando a antiguidade desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 5 de Agosto de 1963. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos cio Decreto 11.0 276-A/75.)

Aspirantes a oficial milicianos ‘de artilharia, os soldados cadetes
(06850879) João Manuel Ferreira Miranda, (02122877) Vítor
Manuel Baptista de Almeida, (00948581) Orlando Mateus Gon
çalves, (07313879) Rui Manuel Morganho Semedo, (06391678)
Francisco José da Silva Lopes. (04002879) João Manuel de
Oliveira Ribeiro Muge e (00352080) José Carlos Cerejo Campos
Serafino, contando todos a antiguidade desde 28 de Agosto de
1982.
(Por portaria de 28 de Agosto de 1982.)

Regimento dc Artilharia de Leiria
Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial milicianos de
artilharia (00683682) Carlos Manuel Gonçalves Antunes Sapeta,
(03751079) João Manuel Air•es Coutinho e (07457082) Carlos
Alberto Monteiro Lopes Morgado, contando todos a antigtiidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos cio Decreto 11.0 276-A/75.

Regimento de Artilharia de Lisboa
Tenentes milicianos de artilharia, os alferes milicianos de artilharia
(04402679) João Carlos de Jesus Fernandes e (00779078) Rui
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Alberto Soares Leiria, contando ambos a antiguidade desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 5 de Agosto de 1983. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Artilharia da Serra do Pilar
1 enente miliciano de artilharia, o alferes miliciano de artilharia
(04337779) Nélson Duarte Veiga de Carvalho, contando a anti
guidade desde a data da presente portaria.

(

(Por portaria de 5 de Agosto de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contes, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial milicianos de
artilharia (05657282) José David Mendes de Almeida, (06731478)
José António Catalão e (00360482) Rui Manuel Xavier Correia,
contando todos a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Centro de Instrução de Artilharia Antiaérea de Cascais
Tenente miliciano de artilharia, o alferes miliciano de artilharia
(06173478) António Gabriel Costa Abrantes. contando a antigui
dade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 5 de Agosto de 1983. Não carece de visto cio
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

(

Cavalaria:
Escola Prática de Cavalaria
de cavalaria, o alferes miliciano de cavalaria
(04991579) Rui Paulo das Neves Magriço, contando a antiguidade

Tenente miliciano

desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 5 de Agosto de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.

Alferes milicianos de cavalaria, os aspirantes a oficial milicianos de
cavalaria (0831797$) Carlos Alberto Miranda Abreu, (02500382)
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José Manuel Pereira Nunes e (01817981) José António Silva Alves,
contando todos a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.

Regimento fie Cavalaria de Estremoz
Tenente miliciano de cavalaria, o alferes miliciano de cavalaria
(15843078) Luís Carolino Alves Lavrador, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 5 de Agosto de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75i
Alferes miliciano de cavalaria, o aspirante a oficial miliciano de
cavalaria (00617681) José Alberto Narciso Charneira, contando a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.

Regimento de Cava’aria de Santa Margarida
Tenentes milicianos de cavalaria, os alferes milicianos de cavalaria
(03347179) José Domingos Bruno Victorino, (09926378) Joo
Ribeiro, (05431479) Vítor Manuel Pereira Lucas e (06645978) Féliz
José Monteiro Rafael, contando todos a antiguidade desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 5 de Agosto de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Alferes miliciano de cavalaria, o aspirante a oficial miliciano de
cavalaria (00552582) António Esteves Moita, contando a anti
guidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Regimento de Lanceiros de Lisboa
Alferes milicianos de cavalaria, os aspirantes a oficial milicianos de
cavalaria (00806182) Pedro Nuno da Fonseca Casanova Dias e
(07954180) Júlio C’ustídio Pincho da Silva, contando ambos a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 13 dc Agosto de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)
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Centro de Instrução de Polícia do Exército
Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de infantaria
(01401979) José Manuel Amador Barrocas, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.

de 5 de Agosto de 1983. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)

(Por portaria

Alferes milicianos de cavalaria, os aspirantes a oficial milicianos de
cavalaria (12098880) Diamantino José de Oliveira Moreira Viegas
de Carvalho e (00412580) Luís Filipe Lopes Moreno Antunes,
contando ambos a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1983. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/is.)

Engenharia:
Regimento de Engenharia de Espinho
Tenente miliciano de engenharia, o alferes miliciano de engenharia
(01889776) Joaquim Manuel ferreira Gomes, contando a anti
guidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 15 de Agosto de 1983. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Transmissões:

Escola Prática de Transmissões
Alferes miliciano de transmissões, o aspirante a oficial miliciano de
transmissões (01850579) Luís Pereira Alves da Silva, contando u
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Transmissões
Alferes milicianos de transmissões, os aspirantes a oficial milicianos
de transmissões (09362781) Luís Jorge Mendes da Sil. e
(02951882) José Fernando Duque Luciano Paulo, contando ambos

a antiguidade desde a data da presente portaria.

(

2.’ Série

ORDEM DO EXÉRCITO N.° 1

6

Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de saúde (01500976) António Ferreira Jorge, con
tando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Serviço de saúde:

Batalhão do Serviço de Saúde
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (07536780) João Manuel Cândido Pinto, contando a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75,)

Serviço de administração militar:
Escola Prática de Administração Militar
Tenente miliciano do serviço de administração militar, o alferes mii’

ciano do mesmo serviço (02926778) Manuel Joaquim Pinheiro,
contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 5 de Agosto de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Alferes milicianos do serviço de administração militar, os aspirantes
a oficial milicianos do mesmo serviço (03306682) José Manuel
Gonçalves Ribeiro Santos, (07865075) José Manuel Horta de
Matos Barros Camacho, (08629282) Luís Manuel Abegão Ferreira,
(07161982) Ricardo Jorge Borges Santos, (04397282) Luís Daniel

•

Brás Vieira da Silva e (05544482) Luís Filipe Nunes Fernandes,
contando todos a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Serviço de material:
Batalhíio do Serviço de Material
Zcres milicianos do serviço de material, os aspirantes a oficial
milicianos do serviço de material (12981282) José Adelino Mangor
rinha de Sousa e (00517682) Carlos Manuel Gomes da Silva
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Nicolau, contando ambos a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1983. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Serviço de transportes:
Escola Prática do Serviço de Transnportes
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (09843682) José Alberto Esteves Barata, contando a
antiguidade desde a data da presente portaria.
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de saúde (08699177) Joaquim Manuel Vieira da Silva
Viana, contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-Â/752

Serviço geral do Exército:
Batalhão do Serviço Geral do Exército
Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de infantaria
(00698779) JoEo de Bastos Pinto, contando a antiguidade desdo
a data da presente portaria.
(Por portaria de 5 de Agosto de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (04614282) António Manuel da Silva Albuquerque,
contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1983. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas. nos termos do Decreto n.° 276-A/75i

Comandos:
Regimento de Comandos
Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de infantaria
(03501679) Artur Manuel Marques Ferreira, contando a antigui
dade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 5 de Agosto de 1983. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto o.° 276-A/75.)
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Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (04178580) Luís Venâncio Batalha Augusto, contando
a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Órgãos de execução dos serviços e outros elementos:
Estabelecinzentos militares
Estabelecimentos de instmção
Academia Militar
Tenentes milicianos de infantaria, os alferes milicianos de infantaria
(06211979) Carlos Alberto Abecassis Vargas Capa de Brito,
(16009179) Fernando José Machado do Nascimento e (06907079)
Carlos Avelino Viegas da Paz Moreno, contando todos a antigui
dade desde a data da presente portaria.
Tenentes milicianos de artilharia, os alferes milicianos de artilharia
(03233378) António Luís Nisa Pato, (04542478) João António
Miranda da Silva e (08591279) António Francisco Fialho Gorrão,
contando todos a antiguidade desde a data da presente portaria.
Tenentes milicianos de cavalaria, os alferes milicianos de cavalaria
(12601578) José Carlos Cordeiro Augusto, (07694178) Jorge Gomes
da Costa Saraiva e (04889079) Fernando Atanásio Lourenço,
contando todos a antiguidade desde a data da presente portaria.
Tenente miliciano do serviço de administração militar, o alferes
miliciano do mesmo serviço (03572379) Artur Carabau Brás,
contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria d 5 de Agosto de 1983. Não carece de visto do
Tribtinal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.

Escola de Sargentos do Exército
Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de infantaria
(C6251079 Manuel Henrique da Silva, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 5 de Agosto de 1983. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Escola Militar de Electromecânica
Tenentes milicianos de infantaria, os alferes milicianos de infantaria
(17904178) Valdemar de Bastos Pinto Costa, (12545079) José
Gomes Salgado Varela e (06144579) António Jorge Tojeira da
Silva Ferreira, contando todos a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 5 de Agosto de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.’

Centro de Instrução de Operações Especiais

Ç)

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos de

infantaria (02103781) Francisco Pedro Correia Rocheteau,
(01410781) Mário Joaquim Ferreira Torres, (08018$82) António
Manuel Queirós Mimoso, (07896682) José Manuel Oliveira da
Costa Campos, (05498781) Álvaro Fernando Soares Brusaca.
(01000481) Eduardo Macedo Gomes, (13248581) Frederico Macedo
Vieira, (06728382) Augusto Humberto Pinheiro Ferreira e
(07993782) Francisco José Durães Sá, contando todos a anti
guidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1983, Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Estabelecimentos fabris

Serviço Cartográfico do Exército
alferes
miliciano do mesmo serviço (15965978) José Afonso Paulo dos
Reis, contando a antiguidade desde a data da presente portaria.

Tenente miliciano do serviço de administração militar, o

(Por portaria de 5 de Agosto de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A175.)

Hospitais militares

Hospital Militar Principal
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de saúde (08389470) António Luís Carvalho Marques
Castanheira, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 23 de Setembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276.A/75.)

(
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Hospital Militar Regional n.° 2
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de saúde (01796576) Sérgio Augusto de Sousa Gon
çalves, contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Diversos:
Agrupamento Base de Santa Margarida
1.” Brigada Mista Independente
Batalhão de Apoio de Serviços
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (16967182) Armindo Teles Vital Belchior, contando
a antiguidade dtsde a data da presente portaria.
(Por portaria de 9 de Julho de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)

Alferes miliciano do serviço de administração militar, o aspirante
a oficial miliciano do mesmo serviço (05725382) José Marques
Aparício, contando a ‘antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

1

.‘

Brigada Mista Independente

Batalhão de Infantaria Mecanizado
Tenente miliciano d infantaria, o alferes miliciano de infantaria
(03680079) Leonel da Conceição Salvado, contando a antigui
dade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 5 de Agosto de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial milciano de
infantaria (06456681) Silvério Peres Ferreira Trafaria, contando
a antiguidade desde a data da presente portaria.
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Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria, (01974782) Jorge Manuel da Silva Branco, contando
a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1983. Não carece de visto do
Tríbunal de Contas, nos termos do I)ecreto n.° 276-A/75.’

Centro de Estudos Psicotécnicos do Exército
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de pessoal, os soldados
cadetes (03321877) Francisco José Sobreiro tardoso, (0lF779378)
João Américo Lamego Lopes, (02426677) Fernando Jorge Alves
Tinto, (16452272) Luis Frederico Silva Pereira e (08208878) José
Alves de Sousa, contando todos a antiguidade desde 28 de Agosto
de 1982.
(Por portaria de 2$ de Agosto dc 1982i

Centro de Gestão Financeiro da Logística
Tenente miliciano do serviço de administração militar, o alferes mili
ciano do mesmo serviço (01376974) Humberto Delfim de Jesus
Correia Dourado, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 5 de Agosto de 1983. Não carece de Visto do

Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.

Centro de Gestão Financeiro da Região Militar do Centro
Alferes milicianos do serviço de administração militar, os aspirantes
a oficial milicianos do mesmo serviço (00882882) Artur Agostinho
de Magalhães e (13165781) José Durval da Rocha, contando
ambos a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.AJ75i

Centro de Gestão Financeiro da Região Militar do Sul
Alferes miliciano do serviço de administração militar, o aspirante a
oficial miliciano do mesmo serviço (02224282) Adriano António

(
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Pinheiro Mão de Ferro, contando a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Centro de Gestão Financeiro da Zona Militar dos Açores
Alferes miliciano do serviço de administração militar, o aspirante a
oficial miliciano do mesmo serviço (04016482) Daciel Oliveira
da Ponte Arruda, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 13 dc Agosto de 1983. Não carece de visto do

Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 276-A/75.)

Centro dc Gestão Financeiro da Zona Militar da Madeira
Alferes miliciano do serviço de administração militar, o aspirante
a oficial miliciano do mesmo serviço (03470582) José Manuel
Viola Conduto, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria
(Por portaria de 13 de Agosto de 1983. Não carece de visto do

Tribunal de Contas, nos termos do l)ecreto

n.°

276-A/75.

Depósito Geral de Material de Guerra
Tenentes milicianos de infantaria, os alferes milicianos de infantaria
(00632378) António Pedro Iglésias de Oliveira Jardine Neto e
(05278678) Paulo Jorge Brás ‘dos Santos Silva, contando ambos a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 5 de Agosto de 1983. Não carece de visto do

Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Depósito Geral de Material de Aquartelamento
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (11645682) David José Garcia Rodrigues, contando a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/is.)
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COLOcAÇÕES, EXONERAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS
Oficiais do quadro permanente
Armas e serviços:
Estado-Maior do Exército

Coronel de infantaria, da Direcção da Arma de Infantaria. (51210311)
Alcides José Sacramento Marques.
(Por portaria de 3 de Outubro de 19$3.
Tenente-coronel de engenharia, da Direcção do Serviço de Fortificações
e Obras do Exército, (50775111) Eduardo Augusto Nunes Pinto.

(

(Por portaria de 31 de Outubro de 1983.)
Direcção do Serviço dc Pessoal

Repartição de Recrutamento
Major de infantaria, do Regimento de Infantaria de Ponta Delgada,
(41272861) António Filipe Reis Santana, devendo ser consi
derado nesta situação desde 11 de Julho de 1983.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 11 de
Julho de 1983, publicada na Ordem do Exército, 2. Série, n.° 118,
de 15 de Setembro de 19183, página 1438.
(Por portaria de 11 de Novembro de 1983.

Direcção do Serviço de Pessoal
Secção de Apoio Administrativo e Logístico
Major do serviço postal militar, do Estado-Maior
(33179057) António Escoval Charrana.

do Exército.

(Por portaria de 23 de Setembro de 1983.)

Direcção da Arma de Infantaria
Tenente-coronel de infantaria, da Academia Militar, (51251711) Carlos
Alves Cardoso Pimenta.
(Por portaria de 30 de Março de 1983.)
Tenente-coronel de infantaria, no quadro, (51291411) Renato Vieira
de Sousa.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1983.)

(
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Direcção da Arma de Artilharia
Coronel de artilharia, do Quartel-General da Zona Militar
Açores, (51163611) Fernando Manuel Jacob Galriça.

dos

(Por portaria de 13 de Novembro de 1983.)

Direcção da Anua de Cavalaria
Coronel de cavalaria, da Chefia do Serviço de Preboste, (50705611)
Serafim da Cruz Duarte Pinto.
(Por portaria de 20 de Outubro de 1983.)

Direcção da Arma de Engenharia
Major de engenharia, da ‘Escola Prática de Engenharia. (41045060)
Carlos Manuel Ribeiro de Magalhães.

(Por portaria de 21 de Outubro de 1983.)

Direcção da Arma de Transmissões
Tenente coronel engenheiro de transmissões, do Depósito Geral de
Material de Transmissões, (07385963) Jorge Fernando Costa
Dias.
(Por portaria de 17 de Outubro de 1983.)

Direcção do Serviço de Fortificações e Obras do Exército
Tenente-coronel

de

engenharia,

do

Estado-Maior

do

Exército,

(50771111) Vitor Manuel dos Santos Costa.
tPor portaria de 7 de Novembro de 1983.)

Direcção do Serviço de Educação Física do Exército
Major de artilharia, do Regimento de Artilharia de Lisboa, (05368864)
José Augusto dos Santos Rosário Simões.
(Por portaria de 4 de Outubro de 1983.)
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Quartéis-generais:
Região Militar do Centro
Chefe do Estado-Maior, o coronel de infantaria, do Regimento de
Infantaria de Tomar, (5070421 1) Hélder Chaves Gomes.
(Por portaria de 4 de Outubro de 1983.)

Região Militar do Sul
Capitão de cavalaria, do Regimento de CavaLaria de Estremoz,
(11244073) António Manuel Vicente dos Santos Real.
(Por portaria de 16 de Agosto de 1983.)
Zona Militar da Madeira
Tenente do serviço geral do Exército, do Forte da Graça, (06374063)
Bernardino Arlindo Rateira Laureano.
(Por portaria de 13 de Novembro de 1983.)
Escolas wáticas das armas e serviços, centros de iflstrtiÇo

e ufli(lades:
Infantaria:
Escola Prática tie Infantaria
Capitão do serviço geral do Exército, do Distrito de Recrutamento e
Mobilização do Funchal, (51003711) M:anuel João Luís Simões.
(Por portaria de 12 de Novembro de 1983.

Regimento de Infantaria de Angra de Heroísmo
Tenente do s:erviço geral do Exército, do Quartel-General da Região
Militar do Sul. (51986811) José Plácido Rodrigues de Almeida.
(Por portaria de 12 de Novembro de 1983.)

Regimento de Infantaria de faro
Tenente-coronel de infantaria, do Regimento de Infantaria de Faro
(Destacam’ento de Tavira), (51399911) José Joaquim Pontes Fer
nandes.
(Por portaria de 15 de Novembro de 1983.)

(
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Regimento de Infantaria de Ponta Delgada
Capitão do serviço geral do Exército, do Regimento de Infantaria de
Viseu, (51205211) Frederico Marques Lopes.
(Por portaria de 13 de Novembro de 1983.
Capitão do serviço geral do Exército, do Centro de Instrução de
Oprações Especiais, (51699911) Manuel Fernandes dos Reis.
(Por portaria de 13 de Novembro de 1983,
l’enente do serviço geral do Exército, do Batalhão do Serviço de
Saúde, (01879463) Alfredo de Almeida Rodrigues.
(Por portaria de 29 de Novembro de 1983.)

Regimento de Infantaria do Porto
Tenente-coronel de infantaria, do Quartel-General da Zona Militar dos
Açores, (51402311) José Luís Guerreiro lortela.
(Por portaria de 26 de Novembro de 1983.

Regimento de Infantaria de Vila Real
‘lenente de infantaria, da Escola Prática de Infantaria, (17917781)
Alfredo Luis Barrinhas da Costa Neto.
(Por portaria de 26 de Outubro de 1983.)

Regimento de Infantaria de Viseu
Capitão do serviço geral do Ixército, do Distrito de Recrutamento e
Mobilização do Funchal, (50579611) Marçal Luís Rita,
(Por portaria de 13 de Novembro de 19832

Artilharia:
Regimento de Artilharia de Leiria
i. Brigada Mista Independente
‘rUP()

de Artilharia de Campanha

Major de artilharia, da Academia Militar, (09729563) António Carlos
Morais da Silva.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1983.)
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Regimento de Artilharia de Lisboa
Tenente-coronel de artilharia, do Quartel-Generat da Zona Militar da
Madeira, (51277211) Francisco Matias Barão da Cunha.
(Por portaria de 13 de Novembro de 1983.)

Regimento de Artilharia da Serra do Pilar
Capitão de artilharia, do Grupo de Artilharia de Guarnição n. 2,
(05410465) José Manuel Pinto Marques Nave.
(Por portaria de 16 de Setembro de 1983.)

Grupo de Artilharia de Guarnição n. Z
Capitão de artilharia, do Regimento de Artilharia da Serra do Pilar,
(04555867) Vicente Carlos de Sousa Brandão.
(Por portaria dc 7 de Novembro dc 1983.)
Tenente do serviço gra1 do Exército, do Regimento d Infantaria de
Elvas, (51361711) Vítor Manuel Proença.
(Por portaria de 12 de Novembro de 1983.)

Cavalaria:
Regimento de Cavalaria de Santa Margarida
Capitão de cavalaria, do Grupo de Carros de Combate da l. Brigada
Mista Independente (Regimento de Cavalaria de Santa Margarida),
(05943873) José Júlio Gomes da Silva.
(Por portaria de 16 de Agosto de 1983.)

Regimento de Lanceiros de Lisboa
Tenente do serviço geral do Exército, da Repartição de Recrutamento
da Direcção do Serviço de Pessoal, (50054011) Adelino Moreira
Raimundo.
(Por portaria de 6 dc Outubro de 1983.)

(

2. Série

ORDEM DO EXËRCITO N.° 1

77

Engenharia:
Escola Prática de Engenharia
Major de engenharia, da Direcção da Arma de Engenharia, (01448365)
‘Carlos Alberto de Carvalho dos Reis.
(Por portaria de 21 de Setembro de 1983.)

Transmissões:

Regimento de Transmissões
Capitão de transmissões (ramo exploração), da Direcção da Arma de

Transmissões, (51533311) Ernesto Ferreira da Silva.
(Por portaria de 20 dc Outubro de 1983.)

Reconhecimento das transmissões:
Batalhão dc Informações e Reconhecimento das Transmissões
Comandante, o tenente-coronel de artilharia, do Regimento de Artilha
ria de Costa, (51372811’) Tito Luís ‘de Almeida Bouças.
(Por portaria de 25 de Outubro de 1983.,
Serviço de administração militar:
Escola Prática de Administração Militar
Tenente do serviço de administração militar, do Regimento de Artilha
ria de Costa, (01771177) António Joaquim Pereira Aniceto.
(Por portaria de 17 de Outubro de 1983.)

Serviço de transportes:

Escola Prática do Serviço de Transportes
Capitão do serviço geral do Exército, do Quartel-General da Região
Militar do Centro, (52057411) José Francisco Sotaya.
(Por portaria de 30 de Setembro de t983.

Capitão do serviço geral do Exército, do Regimento de Infantaria de
Ponta Delgada, (51300311) Jerónimo Vidal dos Santos.
(Por portaria de 13 de Novembro

de

1983.)
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Batalhão do Serviço de Transportes
Capitão do quadro especial de oficiais, do Regimento de Cavalaria
de Estremoz, (06049369) José Manuel Pinto Graça.
(Por portaria de 11 de Agosto de 1983.)

Distritos de recrutamento e mobilização:
Distrito de Recrutamento e Mobilização do Funchal
Capitão do serviço geral do Exército, do Distrito de Recrutamento
e Mobilização do Porto, (51027511) Fernando Pereira França.
Por portaria

(

de 11 de Novembro de 1983.)

Órgãos de execução dos serviços e outros elementos:
Estabelecimentos militares
Estabelecimentos de instruÇão
Acadetnia Militar
Capitão de infantaria, do Regimento de Infantaria de Beja, (80000370)
Vasco Henriques de Sommer Travassos Valdez.
(Por portaria dc 15

de Agosto de l9$3.

Coronel de artilharia, do Estado-Maior do Exército,
Manuel Francisco Ganhão Palma.

(50275811)

(Por portaria de 8 de Setembro de 1983.

Escola de Sargentos do Exército
Tenente-coronel do serviço de administração militar, da Manutenção
Militar, (50473611) Augusto Pires de Sousa Neves.
(Por portaria de 4 de Outubro de 1983.)

Capitão do serviço geral do Exército, do Distrito de Recrutamento
e Mobilização do Porto, (51239811) António Luís Soares.
(Por portaria de 12 de Outubro de 1983.)
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Colégio Militar
Capitão do serviço geral do Exército, do Regimento de Infantaria de
Viseu, (52055111) Jorge Moreira.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1983.)

Tribunal militar
30

Tribunal Militar Territorial de Lisboa

Tenente do serviço geral do Exército, do 2.° Tribunal Militar Terri
torial de Lisboa, (509’059F1) Rogério Gomes Matos.
(Por portaria de 25 de Outubro de 1983.)
Diversos:

Centro de Gestão Financeiro da Região Militar de Lisboa
Coronel do serviço de administração militar, da }cadernia Militar,
(51304311) José Martins Patrício.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1983.)

Delegação do Serviço de Fortificações e Obras do Exército
da Região Militar de Lisboa
Capitão de engenharia, do Regimento de Engenharia de Lisboa,
(02088673) Vasco de Andrade Nunes.
(Por portaria de $ de Novembro de 1983.)

Adidos:
Instituto de Altos Estudos Militares
Nomeado professor efectivo do Instituto de Altos Estudos Militares.
nos termos da terceira subalínea do artigo l0.°-2-a) do Regula
mento Provisório do referido Instituto, o tenente-coronel de
infantaria (51397511) Francisco António Ricardo Dias da Silva
Rebelo Gonçalves. do Destacamento do Forte do Alto do Duque,
na vaga deixada pelo tenente-coronel ‘de artilharia António Jorge
Cardoso, que pela presente portaria é exonerado das referidas
funções.
(Por portaria de 12 de Outubro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 15 de Dezemht-o de 1983. São devidos emolti
mentos.)
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Nomeado professor efectivo do Instituto de Altos Estudos Militares,
nos termos da terceira subalínea do artigo l0.°-2-a) do Regulamento
Provisório’ ‘do referido Instituto, o major de infantaria (44406962)
Luís Manuel de Oliveira Pimentel, na vaga deixada pelo tenente
-coronel de ‘engenharia António João Martins Abreu, que pela

presente portaria é exonerado Idas referidas funções.
(Por portaria dc 3 de Outubro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 15 de Dezembro de 1983. São devidos emolu
mentos.)
Nomeado professor efectivo do Instituto de Altos Estudos Militares,
nos termos da terceira subalínea do artigo 10.°-2-a) do Regulamento
Provisório do referido Instituto, o major de cavalaria (50435511)
Alexandre Maria de Castro Sousa Pinto, em substituição do
tenente-coronel de cavalaria António Eduardo Q. Martin Barrento.
que é exonerado das rferidas funções por esta portaria.
(Por portaria de 3 de Agosto de 1983, visada pelo Ti’ibunat de
Contas em 15 dc Dezembro de 1983. São devidos emolu
mentos.)

Academia Militar
Nomeado professor catedrático da 28.’ cadeira da Academia Militar,
nos termos da alínea c) do n.° 2 da Portaria n.° 580/80, de 9 de
Setembro, o tenente-coronel de infantaria (51395611) António
Luís Baptista Barrinhas, da Escola ‘Prática de Infantaria, em
substituição do coronel de infantaria António Cipiano Pinto,
que pela presente portaria é exonerado das referidas funções.
(Por portaria de 9 de Setembro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 15 de Dezembro de 1983. São devidos emolu

mentos.)
Nomeado comandante de companhia do Corpo de Alunos da Aca

demia Militar, nos termos do quadro orgânico aprovado pela
Portaria n.° 722-A/78, de 11 de Dezembro, o capitão de infantaria
(11678267) Joaquim José Pinto Carvalho de Oliveira, em substitui
ção do capitão de infantaria Francisco António Correia, exonerado
das referidas funções pela presente portaria.
(Por portaria de 30 de Agosto de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 15 de Dezembro de ]983. São devidos emolu
mentos.)

Nomeado comandante de companhia do Corpo de Alunos da Aca
demia Militar, nos termos da alínea c) do n.° 2 da Portaria

(
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11.0 580/80, de
9 de Setembro, o capitão de infantaria (80000370)
Vasco Henrique de Sommer Travassos Valdez, em substituição
do capitão de infantaria José Augusto Quinteiro Vilela, que
pela presente portaria é exonerado das referidas funções.

(Por portaria de 1 de Outubro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 15 de Dezembro de 1983. Silo devidos emolu
mentos.’

Nomeado instrutor de táctica de artilharia da Academia Militar o
tenente de artilharia (09028679) Luís Francisco Botelho Miguel,
da Escola Prática de Artilharia, nos termos da Portaria n.° 722-A/7$, de 11 de Dezembro, em substituição do tenente de arti
lharia Frederico José Rovisco Duarte, que é exonerado das refe
ridas funções pela presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas cm 15 de Dezembro de 1983. Silo devidos emolu

mentos.)

Nomeado para as funções de adjunto do Gabinete de Informação
Interna, Relações Públicas e Acção Cultural da Academia Militar,
nos termos da Portaria n.° 722-A/78, de 15 de Dezembro, o major
de cavalaria (08960066) António José Guerreiro Júdice, do
Centro Militar de Educação Física, Equitação e Desportos,
lugar que do antecedente se encontrava vago.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 2 de Dezembro de 1983. São devidos emolu
mentos.)
Desde 19 de Setembro de 1983 deixou de desempenhar as funções de
adjunto do Gabinete de Informação Interna, Relações Públicas e
Acção Cultural, passando desde a mesma data a desempenhar as
funções de mestre da secção de equitação do Corpo de Alunos
da Academia Militar, nos termos da Portaria n.° 722-A/78, de
15 de Dezembro, o major de cavalaria (08960066) António José
Guerreiro Júdice, em substituição do tenente-coronel de cavalaria
Luís Alberto de Oliveira Marinho Falcão, que é exonerado das
referidas funções pela presente portaria.
Continua na mesma situação de adido nos termos do n.° 10 da
alínea b) do artigo 44.° do :DecretoLei n.° 176/71, de 30 de

Abril.

(Por portaria de 19 de Setembro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 15 de Dezembro de 1983. São devidos emolu
mentos.)
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Instituto Superior Militar
Nomeado professor efectivo das 16.0 e 23. cadeiras (Topografia e
Munições/Explosivos) do Instituto Superior Militar o major de
infantaria, do Batalhão de Infantaria de Aveiro, (42095162) Ma
nuel Valdemar da Silva Ferreira, nos termos do quadro orgânico
do Instituto Superior Militar aprovado pela Portaria n.° 261/69,
de 6 de Junho, em substituição do tenente-coronel de artilharia
Damasceno Maurício da Silva Ferreira, que pela presente por
taria é exonerado das referidas funções.
(Por portaria de 29 de Setembro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 22 de Novembro de 1983. São devidos emotu
mentos.)

Instituto Militar dos Pupilos fio Exército
Nomeado professor de educação física do Instituto Militar dos Pupilos
do Exército, nos termos do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 46377,
de li de Julho de 1965, o capitão de infantaria (73703272) Ma
nuel Agostinho Correia Simão Ferreira, do Depósito Disciplinar
do Forte da Graça, em substituição do capitão miliciano de
infantaria Alexandre Maria Monteiro Pinheiro, que pela presente
portaria é exonerado das referidas funções.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 22 de Novembro de 1983. São devidos emolu

mentos.)

Oficinas Gerais de Material de Fngenharia
Nomeado chefe da 3,0 Divisão dos Serviços Industriais das Oficinas
Gerais de Material de Engenharia, nos termos do artigo 30.° do
Decreto-Lei n.° 41 892, de 3 de Outubro de 1958, e mapa IV
anexo ao Decreto-Lei n.° 44 332, de 3 de Maio de 1962, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.° 48 283, de 21 de
Março, o tenente do serviço de material (serviços técnicos de
manutenção) (52736011) Edmundo José Pimentel Pereira, da
Escola Prática do Serviço de Material, em substituição do capitão
do serviço de material (serviços técnicos de manutenção) Armindo
Martins Antunes que passou à reserva em 22 de Fevereiro de 1963.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 22 de Novembro de 1983. São devidos emolu

mentos.)
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Oficiais de complemento
Armas e serviços:
Direcção do Serviço de Pessoal
Repartição de Oficiais
Capitão miliciano do serviço de pessoal, do Regimento de Infantaria
de Angra do Heroísmo, (08507263) Manuel da Silva Monteiro.
(Por portaria de 13 de Novembro de I983

Direcção fia Arma de Infantaria
capitão miliciano de infantaria, do Batalhão do Serviço Geral do
Exército, (03139767) Joaquim Alves Ferreira.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1983.)
Quartéis-generais:

Região Militar do Sul
Capitão miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de Angra
do Heroismo, (05487969) Custódio Jacinto Geraldo Cangalhas.
(Por portaria de 10 de Novembro de t983j
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Batalhão de Informação
e Reconhecimento das Transmissões, (14975879) João Alexandre
Lobo Xabregas.
(Por portaria de 17 de Maio de 1983.)
Esc&as práticas das armas e serviços, centros de instrução
e unidades:

Regimento de Infantaria de Angra do Heroismo
Capitão miliciano de infantaria, do Estado-Maior
(08818373) Joaquim Rui Costa Cruz.

do

Exército,

(Por portaria de 11 de Novembro de 1983.)
Capitão miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de Queluz,
(03712866) João Augusto feliz Vaz.
(Por portaria de 30 de Novembro de 1983.)
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Regimento de Infantaria de Castelo Branco
Alferes miliciano de educação física, da Escola Prática de Adminis
tração Militar, (00713778) Abílio Grilo Martins, em disponibili
dade.
(Por portaria de 15 de Agosto de 1983.)
Regimento de Infantaria de Faro
Capitão miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de Ponta
Delgada, (08598$69) Octávio Encarnação Carneiro.
(Por portaria de 9 de Novembro de 1983.)

Regimento de Infantaria cio Ponta I)elgada
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Batalhão de Infantaria

Mecanizada da 1. Brigada Mista Independente, (01161379) iosé
Maria Vieira Oliveira.
(Por portaria de 18 de Setembro de 1982.)
Alferes miliciano de artUharia, do Regimento de Artilharia de Leiria,
(18783877) José Monteiro Simões Cantante, em disponibilidade.
(Por portaria de 10 de Novembro de 1983.)

Regimento de Infantaria do Porto
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, do Centro de Instruções
de Operações Especiais, (01907479) Manuel Sabino Alves Costa,
(00990781) Fernando Rui Marcelino Mateus da Silva, (06223182)
José Mário Besse Lascasas dos Santos e ‘(07031380) José Duarte
Freitas, todos em disponibilidade.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1983.)
Regimento de Infantaria de Quciciz
Tenente miliciano de infantaria, da Escola Prática de Infantaria,
(01968278) António Carlos de Andrade Saraiva, em disponibilidade.
(Por portaria de 2 de Novembro de 1983.)
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Regimento de Infantaria de Tomar
Alferes miliciano de infantaria, da Região Militar de Angola,
(74631373) Leonel da Silva L.eiria, em disponibilidade.
(Por portaria de 16 de Novembro de 1983.)
Regimento de Infantaria de Viseu
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Centro de Instrução
de Operações Especiais, (09658482) Fernando Manuel Pinto, em
disponibilidade.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1983.)
Batalhão de Infantaria de Aveiro
Tenente miliciano de infantaria, do Quartel-General da Região Mili
tar do Centro, (05663477) António Fernando Roque Ferreira, em
disponibilidade.
(Por portaria de 8 de Outubro de 1983.)

Artilharia:
Regimento de Artilharia da Serra do Pilar
Capitão miliciano de infantaria, do Quartel-General da Zona Militar
dos Açores, (07921166) José João de Oliveira Santos.
(Por portaria de 25 de Novembro de 19$3.)
Centro de Instrução de Artilharia Antiaérea de Cascais
Aspirante a oficial miliciano de transmissões, da Escola Prática
de
Transmissões, (11518281) José Paulo Santos Nunes.
(Por portaria de 21 de Outubro de 1982.)
Aspirante a oficial miliciano de educação física, da Escola Prática
do Serviço de Material, (11091379) Luís António Gramacho
Ruivo.
(Por portaria dc 3 de Fevereiro de 1983.)
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Transmissões:

Escola Prática de Transmissões
Aspirante a oficial miliciano de artilharia, do Centro de Instrução
de Artilharia Antiaérea de Cascais, (0514457$) Geraldino AnUónio
Moreira da Silva.
(Por portaria de 19 de Outubro de 1982.
Serviço de saúde:
Batalhão do Serviço de Saúde
Alferes milicianos do serviço de saúde, do Centro de Selecção de
Coimbra, (01328774) Rogério Ferreira da Cruz, (00578277) Ma
nuel Francisco Almeida Gomes, (12134877) José Luís Sacadura
Silva Pinto, (00786576) Luís Filipe Esteves Nave Proença,
(00794076) José Loureiro e (00457577) José Carlos Cabral Pei
xoto, todos em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano médico, do Centro de Instrução de Ope
rações Especiais, (02038774) Luís Manuel Guedes Marques, em
disponibilidade.
(flor portaria de 13 de Agosto de 1983.)
Aspirante a oficial miliciano médico, do Hospital Militar Principal.
(08389470) António Luís Carvalho Marques Castanheira, em
disponibilidade.
(Por portaria de 2 de Novembro de 1983.)
Serviço de administração militar:
Batalhão de Administração Militar
Alferes milicianos do serviço de administração militar, da Escola
Prática de Administração Militar, (05190479) João Carlos de
Andrade Marques da Graça, (08496$82) Manuel Firmino Leite
Gameiro e (0080418(1) Jorge Manuel ‘Pereira da Silva, todos em
disponibilidade.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1983.)
Alferes miliciano do serviço de administração militar, da Região Mi

litar de Angola, (60099169) Acácio José Ferreira Lopes, em dis
ponibilidade.
(Por portaria de 19 de Outubro de 19832
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Alferes milicianos do serviço de pessoal, do Batalhão do Serviço
Geral do Exército, (01492877) António Maria de Sousa e Vascon
cetos Carvalho Simão, (03269776) Acácio Carvalhal Costa e
(00170471) José Dinis Mendes Freire, todos em disponibilidade.
Alferes milicianos do serviço dc pessoal, do Centro de Selecção de
Coimbra, (03321877) Francisco José Sobreiro Cardoso e (03334477)
Ramiro Fernando dos Anjos, ambos em disponibilidade.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1983.)
Serviço de material:

Escola Prática do Serviço de Material
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Centro de Instrução de
Artilharia Antiaérea de Cascais, (10996877) José Luis de Sousa
Dinis Esteves.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1983.)
Serviço de transportes:
Escola Prática do Serviço de Traasportes
Capitão miliciano de infantaria, do Instituto Militar dos Pupilos do
Exército (02732871) Alexandre Marta Monteiro Pinheiro.
(Por portaria de 3 de Outubro de 1983.

Distrito de recrutamento e mobilização:
Distrito de Recrutamento e Mobilização d.. Abrantes
Tenente miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria das Caldas
da Rainha. (05053666) Francisco Gama Henriques, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1981.)
I)istrito dc Rccnmtaimiento e Mobilização de Aveiro
Alferes miliciano de artilharia (16504268) José Marques, do Regi
mento de Artilharia de Lisboa, foi colocado no Distrito de Re
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crutamento e Mobilização de Aveiro, desde 1 de Janeiro de 1983,
e não no Distrito de Recrutamento e Mobilização de Viseu,
como foi publicado na Ordem do Exéreito, 2. Série, n.° 11, de

1 de Junho de 1983.
(Por portaria de 21 de Dezembro de 1983.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Ivora
Tenente miliciano ile cavalaria, do Regimento de Cavalaria de Braga,
(1320756$) José Luis Pais Vacas de Carvalho, licenciado.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1983.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Lisboa
Alferes milicianos de infantaria, do Distrito de Recrutamento e
Mobilização do Funchal, (71179567) Fernando Jorge de Sousa
Navarro Real Soeiro, licenciado.
(Por portaria de 24 de Novembro de 1983.)

Alferes miliciano do serviço de material (05291966) José Nogueira
Moreira Ramos, foi colocado no Distrito de Recrutamento e
Mobilização de Lisboa, desde 1 de Janeiro de 1981, e não desde
1 de Janeiro de 1982, como consta na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 5 de 1 de Março de 1983.
(Por portaria de 21 de Dezembro de 1983.)

Distrito de Recrutaniento e i4obilização do Porto
Tenente miliciano de artilharia, do Regimento de Artilharia da Serra
do Pilar, (04649963) João António Gomes de Carvalho foi colo
cado no Distrito de Recrutamento e Mobilização do Porto, desde
1 de Janeiro de 1978, e não desde 1 de Janeiro de 1982, como
consta na Ordem do Exército, 2. Série, n.° 22, de 15 de Novem
bro de 1982.
(Por portaria de 21 de Dcztiibro de 1983.)
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Distrto de Recrutamento e Mobilização de Setúbal
‘Tenentes milicianos de infantaria, da (‘omissão Liquidatária do Re
gimento de Infantaria das Caldas da Rainha, (04785068) Hélder
Francisco Gomes Florta e (16593868) António Manuel ALfa
cinha da Silva, ambos licenciados.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1983.)

Órgãos de execução dos serviços e outros elementos:
Estabelecimentos militares
Escola de Sargentos do Exército
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Centro Militar de
Educação Fisica, Equitação e Desportos, (07018981) Carlos Al
berto Marques Inácio.
(Por portaria de 18 de Março de 1983.)

Centro Militar de Educação Física, Equitação e Desportos
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, da Escola de Sargentos
do Exército, (15075281) Henrique João Claudino Maxieira,
(Por portaria de 25 de Mat’ço de 1983.)

Manutenção Militar
Aspirante a oficial miliciano veterinário, da Escola Prática do Serviço
de Saúde Militar, (06448378) Rui Luis de $ousa Cordeiro.
(Por portaria de 7 de Novembro de 1983.)

Diversos:
Agrupamento

Base de Santa Timargarida

l. Brigada Mista Independente
Batalhão de Infantaria Mecanizado
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infan
taria de Ponta Delgada. (08309981) José Luís Monteiro Ferreira.
(Por portaria de 22 de Setembro de 1982.)
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PENSÕES DE RESERVA

Capitão de infantaria (50092411) António Miranda Cavalheiro, pensão
mensal de 45 353$00. desde 10 de Outubro de 1983. Conta 29
anos de serviço.
(Por portaria de 17 de Novembro dc 1983. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/752

O valor da rectificação da pensão de reserva do capitão de artilharia
(42044061) António Eduardo Ferreira Mergu]hão, fixado na por
taria publicada na Ordem do Exército, 2. Série, n.° 5, de 1 de
Março de 1982, página 270, foi alterado para 23 039$00, desde
29 de Dezembro de 1981.
(Por portaria de 4 de Novembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal dc Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.

Capitão •de artilharia (50524111) José Maria de Azevedo Mendes Sea
bra, pensão mensal de 48481$00, desde 13 de Outubro de 1983.
Conta 31 anos de s:erviço.
(Por portaria de 22 de Novembro de 1983. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.

Capitão de transmissões (ramo manutenção) (5106(1811) Carlos Al
berto David Infante, pensão mensal de 47 238$00, desde 28 de
Outubro de li83. Conta 32 anos e 6 meses de serviço.
(Por portaria de 16 de Novembro de 1983. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

O valor da rectificação da pensão de reserva do
de administração militar (51203411) Gonçalo
fixado na portaria publicada na Ordem do
n.° 7, de 1 de Abril de 1983, página 585,
73 140$00, desde 3 de Janeiro de 1983.

coronel do serviço
Mendes da Maia,
Exército, 2. série,
foi alterado para

(Por portaria de 17 de Novembro cli 983. Não calece dc visto cio
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto im.° 276-A/75.
O valor da rectificação da pensão de reserva do major do serviço
geral do Exército (51343511) Arlindo Alberto Trancoso Poças
Falcão, fixado na portaria publicada na Ordem do Exército,
2. Série, n.° 24, de 15 de Dezembro de 1975, página 3488, foi
alterado para 16080$00, desde 25 de Setembro de 1974.
de 21 de Novembro de 1983. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos cio 1)ecreto n.° 276-A/75.)

(Por portaria

2. Série

ORDEM DO FXËRUITO N.° 1

91

VIII— REcTIFIcAÇÕES DE PENSÕES
Rectificadas as pensões de reserva dos oficiais a seguir mencionados,
desde as datas que se lhes indicam:
Com 36 anos de serviço:
I)esde 1 de Janeïro de 197$:
Coronel:
(50690311) Nuno Caldas Franco Duarte, 26284$00 (a).
(a) Rectifica a publicada na O. E. n.° 11/79.

Desde 1 de Janeiro de 1979:
Coronel:
(50690311) Nuno Caldas Franco Duarte, 28374$00 (a).
(a) Rectifica a publicada na O. E. n. 20/79.
I)esde 1 de Julho de 1979:
Coronel:
(50690311) Nuno Caldas Franco Duarte, 30 904$00 (a).
(a) Rectifica a publicada na O. E. n.° 20/79.
Desde 1 de Abril de 1980:
(50690311) Nuno Caldas Franco Duarte, 33 434$00 (a).
(a) Rectifica a publicada na O. E. n.° 14/81.

Desde 1 de Janeiro de 1983:
Coronéis:
(51379411)
(51381711)
(51381011)
(51384411)

António Manuel Baptista de Carvalho, 65 200$00;
José Morais de Sousa, 67600$00:
José Alves Pereira, 67 600$00;
Carlos Alberto Bragança Moutinho. 73 IOOSf)0:
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(51390011) João Maria Andrade de Beires Junqueira, 80 513$00;
(51419611) José Mota da Silva Gaspar, 67 600$00;
(51262211) Victor Manuel Pires Mendes, 74 015$00:
(51382611) José Afonso, 76 280$00;
(51379911) Narsélio Fernandes Matias, 70 740$00;
(51350211) Mário Serra Dias da Costa Campos, 65 200$00;
(51349711) Jovelino Moniz de Sá Pamplona Corte Real, 70740$00;
(51347411) Artur Manuel Pereira da Silva Baptista, 76280$00;
(51349811) Horácio Vilhena de Andrade, 78 415$00;
(51296$11) António Fernando Guerreiro, 65 200$00;
(51295411) Eduardo Fernandes, 65 200$00;
(51286511) Henrique Calapez da Silva Miartins, 65200$00;
(51286111) Manuel de Jesus Correia, 70 740$00;
(51283511) Filipe José Freire Themudo Barata, 65500$00;
(51383211) Agostinho Dias da Gama, 70740$00;
(51423111) Manuel Claudino Martins Veríssimo, 84490$00;
(51421811) João Victor Lucas Varela, 70 740$00;
(51421011) José Manuel Esteves Casanho do Giro, 73 140$00;
(51420811) Luís José ‘Ferreir:a Figueirinhas, 68 400$00;
(51420711) José Moutinho Gonçalves, 74953$00;
(51420611) Jaime Fernando Borrego Linhã de Oliveira Leite, 85 020$00;
(51420311) José Gomes de Almeida, 70 740$00;
(51460211) Fernando José de Almeida Mira, 70 740$00;
(51459511) Aristides Américo Araújo Pinheiro, 65 500$00;
(51459311 Alfredo Marques Osório, 65 500$00;
(51247511) Ilídio de Sonsa Pereira, 65 200$00;
(51392711) Manuel Ramalho Salvado Pires, 75 322$00;
(51228511) António Mendes Baptista, 70740$00;
(51232011) Alexandre António Baía Rodrigues dos Santos, 70 740$00;
(51232111) Octávio Hugo •de Almeida e Vasconcelos Pimentel,
71 394$00:
(51224011) Amílcar José Alves, 70740$00;
(51227711) António Júlio Genelioux de Novais e Silva, 6 000$00;
(51227811) João Afonso Teixeira Henriques, 71 070$00;
(50631911) Alien Gualter Cid Cabral de Matos Correia, 66000$00:
(51256511) Joaqtum Esteves Correia, 70 740$00;
(51260211) Hugo Rodrigues da Silva, 66000$00;
(51260311) Nuno Freire Moniz Pereira, 66000$00;
(51261211) Amílcar Augusto Pereira Pimentel Baptista Nunes,
66 000$00;
(51376111) Eduardo Alberto da Silva e Sousa, 66 000$00;
(51376211) Manuel de Sonsa Correia de Magalhães, 66000$00;
(51376311) Fernando Guilherme Rebocho da Costa Freire, 66 322$00;
(51377611) José Augusto Henriques Monteiro Torres Pinto Soares,
65 200$00;
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(51375411) Adolfo Monteiro da Cruz, 67613$00;
(51375211) Ireneu de Almeida Mota, 66000$00;
(51374911) José Júlio Serzedelho Coelho, 66000$00;

(51370211) José Antõnio Jerónimo Gonçalves, 78640$00;
(51367311) Manuel •do Nascimento Antas, 65900$00;
(51368011) José Duarte Xavíer da Silva Palhares Correia de Meneses
Nogueira Marinho Falcão. 65 200$00;
(51368211) João Inácio Pereira Júnior, 65500$00;
(51247811) José Augusto da Cunha, 65200$00;
(51250211) I)avid feliciano de Oliveira, 70740$00;
(51244711) Luís Canejo Vilela, 65200$00;
(51376411) Carlos José da Gama Lobo Alves Cardoso, 66000$00;
(51381811) José António Monteiro de Oliveira Leite, 76 280$00:
(51382111) António Fernandes da Graça, 70 740$00;
(51382211) Francisco Manuel Brandão Loureiro. 70740$00;
(51376711) António Fernandes Morgado. 66000$00;
(51379211) Amilcar 4ugusto Lopes Chaves, 65200$00:

(51379111)
(51381611)
(51381211)
(51380811)
(51380711)
(51380411)
(51378711)
(51379611)
(5142021 1)
(51419911)
(52945511)
(51466511)
(51467311)
(51419711)
(51420111)
(51420511)
(51426411)
(51367911)
(51472911)
(51473211)
(51384711)
(5:1386611)
(51386711)
(51384511)
(51382811)
(51378811)
(51378911)
(51382711)

Joaquim de MeIo Duarte Silva, 65 200$00;
José Pedroso Coutinho de Castro Serrão, 65200$00;
Romão Loureiro, 65200$00;
Orlando da Silva Andrade, 70 740$00;
António Jorge da Silva Sebastião, 65 200$00;
Camilo Augusto de Miranda Rebocho Vaz, 76280$00;
Alexandre Bento, 70740$00;
Luís do Nascimento Matos, 70740$00;
Mário Rodrigues de Faria, 67 400$00;
Polínio António Saraiva, 66 192$00;
João Luís Pimentel de Oliveira, 65 500$00;
Emanuel Xavier Ferreira Coelho, 70740$00;
António Luís Monteiro da Graça, 76280$00;
José Rodrigues Lopes. 70740$00;
Jorge Feurly de Magalhães Caldas. 67800$00;
Manuel Martins Pires. 65 200$00;
Manuel de Oliveira Alves de Sá, 65 500$00;
José Francisco Soares, 7’l 070$00;
Augusto Soares Pinheiro, 70 740$00;
florêncio José de Almeida, 65200$00;
Alberto Alves P.into Baptista, 76280$00;
António Manuel Andrade Lopes, 76280$00;
Pedro Atves Cabral, 70740$00;
Nívio José Ramos Herdade, 76 280$00;
Armando Rodrigues Garcia de Brito, 70740$00;
Mário Miguel Martins Miacedo, 65 200$00;
João de Madureira fialho Prego, 70740$00;
Camilo José Delgado, 70740$00;

ORDEM DO EXERCITO N.° 1

2. Série

(51375111)
(52156711)
(51379011)
(5137691 1)
(51375511)
(51375311)

João de Azevedo Coutinho Simeão, 66000$00;
Manuel Joaquim Trindade, 65 600$00;
Manuel Germinal Sebastião, 65 200$00;
Germano Pontes de Sousa, 66000$00;
António da Câmara Leme de França Dória, 65 500$00;
Maurício Martins Lopes, 66000$00;
(51368111) Sigfredo Ventura da Costa campos. 78 640$00:
(51383111) João Polidoro Monteiro, 70740$00;
(51409711) João Cedilio Gonçalves, 65 200$00;
(51473011) Aníbal Artur Sentieiro de Almeida, 65200$00;
(51472811) Amílcar Álvaro Ferreira Monteiro, 65 200$00;
(51471211) Fernando Manuel Ferreira Baptista Viegas, 66900$00;
(51471011) Amílear Aristídes Lopes Pereira Caseiro, 65 200$00:
(51383511) Manuel António Dantas, 70740$00;
(51410611) José Joaquim Marques Peralta, 70740$00;
(51278611) António Valadares Correia de Campos, 70740$00:
(51274$11) Henrique Manuel fionçalves Vaz, 66000$00:
(51309111) Celestino Bonnuci Veiga, 65500$00;
(51301011) Francisco José Sandio Uva, 65 200$00;
(51:32641 1) Mário Pinto Simões, 70740$00;
(51301911) Mário Jaime Calderon de Cerqueira Rocha, 76 280$00;
(51320711) Columbano Ferreira Líbano Monteiro, 70740$00;
(51304611) Armando de Sousa Gomes, 65 500$00;
(51299411’) Luís António de Moura Casanova ferreira, 76 280$00;
(51302611) Joaquim Azevedo Martins da Costa, 66000$00;
(51301411) Eduardo Vaz Neto de Almeida, 76 280$00;
(51308911) José Martiniano Moreno Gonçalves, 65 835$00;
(51267311) Sebastião José Barros Guerreiro, 65 800$00;
(51375611) Manuel Nicolau de Abreu Castelo Branco, 66 000$00;
(51376511) Carlos Fernando da Cunha Vieira Araújo, 66000$00;
(51377911) Basilio Pina de Oliveira Seguro, 65 200$00;
(51378411) Dar1os Eduardo Campelo de Andrade Bandeira de Lima,
65 200$00;
(51378511) Armando da Silva Maçanita, 65 200$00.

Tenentes-coronéis:
(51352511) Aníbal Ortiz Martins, 69 680$00;
(51351811) Afonso Gonçalves Cascão, ‘65 273$00;
(51251311) Joaquim Luís da Silva Santos, 59200$00;
(51382911) Aldorindo Aléxis Filinto Ilidio Ferreira unto da Cunha,
59 200$00;
(513$141l) César da Luz Mendes, 59200$00;
(51381111) José Manuel Fradinho da Costa, 64440$00;
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(51427011) João José Beja Filipe, 59 978$00;

(51351611) Armando ferreira da Silva Torres, 64440$00;
(51342911) Francisco José Soares Ogando, 69680$00;

(51342711)
(51335511)
(51299311)
(51288811)
(51285511)

Américo Trindade. 59200$00;
João Machado de Figueiredo, 64 440$00;
José Borges Tamegão, 64440$00;
Cristiano Henrique da Silveira e Lorena, 65 215$00;
Frederico Alfredo de Carvalho Ressano G:arcia, 64 440$00:

(51284611)
(512739 11)
(512166411)
(51384811)

Manuel da Cunha Sardinha, 69680$00:
Egherto das Neves Curado, 64440$00;
Fernando Leal Robles, 64440$00:
Nuno Cordeiro Simões, 64440$00;

(51383611)
(51383311)
(51447911)
(51231411)

Luis Eugénio Beça Múrias, 59200$00;
João Damas Vicente, 64440$00;
Manuel da Ascensão Boto, 69 680$00:
Luciano Duarte Figueiredo, 59 200S0t):
Ãivarn de Moura Kock Fritz. 59 200$00;
António Afonso Fernandes Barata, 64440$00;
Graciano Antunes Henriques. 64440$00;
Noel de Serpa, 59200$00;
João José da Silva ferreira, 59 200$00;
José Antonino de Vasconcelos Beleza dos Santos, 69680$00;
José Ramalho Rua, 79780$00;
Joaquim Teodósío Nunes Correia, 64440$00;
Joaquim Vaz Ferreira, 59’ 200$00;
Joaquim Humberto da Silva Porto Oneto, 64770$00;
Augusto Leandro Ribeiro Lázaro, 59200$00;
Luís Filipe de Menezes Falcão, 64440$00;
Matias Fiuza Álvares da Costa, 64 770$00;
Apolinário José dos Reis Pereira, 59200$00:
Vasco Artur Mariano Martins, 64440S00;
António Paulo Bracourt Pestana de Vasconcelos. 59 500$00:
Amércio da Costa Varino, 69 680$00;
Carlos Alberto de Barros Teixeira, 59500$00;
Francisco Rodolfo Pereira dos Santos Oliveira, 64440$00;
Alfredo Alexandre Fernando Ordaz Mangas, 59200$00;
António Joaquim Roque Graça, 64440$00;
Manuel Francisco Rodrigues •Fangueiro, 64 770$00:
Eleutério Valeriano Melim. 59 200$00;
Manuel Maria Pimentel Bastos, 59 200$00;
José João de Sousa Veiga da Fonseca, 69 680$00;
José Farinha dos Santos lavares, 64440$00;
Rogério da Encarnação Elias Mimoso Correia, 59 200$00;
Silvério Manuel, 64440$00;
Vasco da Costa Álvares, 64440$00;

(51228411)

(51224411)
(51224511)
(51429011)
(51430211)
(51430611)
(51393111)
(51432111)
(50896111)
(51252$11)
(51253211)
(51255511)
(51368411)
(51265011)
(51317611)
5130371 1)
(51306211)
(51303111)
513147ll)
5130921l)
5l3030l1)
51 321 111)
5l3820l 1)
513801i1 1)
5l3704l 1)
52l546ll)
5138621l)
5l4370ll)
:51431611)
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(51433711) Marcolino Carvalho Fava, 59 762$00;
(51 39:011111) francisco Manuel Homem de Gouveia Costa Fernandes,
64 440$00.

Majores:

(51384611) Raul Esteves Traveira, 56 200$00;
(51223711) José Manuel da Cunha, 56 200$00;
(51184011) Arménio Augusto da Silva Teodósio, 66 080$00;
(51429611) José Mateus da Piedade e Silva, 56400$00;
(51430411) José Henriques Neves do Ó, 56 200$00;
(51431211) Victor Manuel Mimoso Castela, 56200$00;
(51431811) Raul de Andrade Lopes, 61 140$00;
(51244611) Francisco da Silva Ângelo, 61140$00:
(513731111) José Bernardo Dias, 61140$00;
(51353811) José Vicente da Silva Júnior, 61 140$00;
(51428211) José Lopes da Silva, 56200$00;
(5l4281Fl) Serafim Regalo de Morais, 61 140$00;
(511427111) José de Jesus Brás, 61140$00;
(51247311) Manuel Pereira Barata, 61200$00;
(51434811) José Esteves Martins, 61 140$00;
(51441111) Norberto Correia Castanheira, 56800$00;
(51441611) José Pinto Barroso, 63 340$00;
(51385711) Luís Alberto de Meneses, 56200$00;
(513503111) Fernando Luís Guimarães da Costa, 56200$00;
(51344911) José de Castro Sousa, 56200$00;
(51299211) Carlos Mchado de Beires, 56200$00;
(51294411) José J0.0 Nunes Cavaco, 66 080$00;
(51283611) Orlando Lourenço Cabrita, 56 200$00;
(SF318511) Joaquim Florêncio Silva Coelho, 61 140$00;
(51328711) Teodoro António Lobo César, 56200$00;
(5l3263F1) José de Maga1hes Fernandes Basto, 61140$00;
(52159911 Manuel Pedro Aleixo, 56200$00;
(517776111) António da Natividade da Silva Pinto, 61140$00;
(51491311) António Salsinha, 56200$00;
(51490811) António Maria Elavai, 61140$00;
(51467711) Henrique de At:aíde de Sousa Dias, 56 500$00;
(51532911) Fernando Gtiilherme Ribeiro Maria de Vasconcelos Dias,
56 200$00;
(5149061 1)António Dias de Freitas, 56 200$00;
(51412611 José Rafael Lopes Saraiva, 66080$00;
(51442111) José Rodrigues Pacheco, 56200$00;
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(51246411)
(51436811)
(51437611)
(51229311)
(51437911)
(51262311)
(51 43881 1)
(51349011)
(51348511)
(51340111)
(51339611)
(51339511)
(51440$11)
(51277811)
(512939111)
(51297911)
(51292911)
(51269711)
(51439111)
(51439011)
(51438911)
(51438711)
(51438611)
(51438311)
(51437811)
(51433911)
(51433511)
(51453411)

(51444411)
(51437211)
(51439511)
(51237011)
31228111)
(51229011)
(51229111)
(51232811)
(51225011)
(51223811)
(51224111)
(51227111)
(50638211)
(51429411)
(51351711)

Benvindo Gonçalves ‘Durães, 51 800$00;
Rafael Augusto Silva Graça Ferreira, 51 800$00;
Manuel Soares Pereira Júnior, 56 300$00;
António Ribeiro, 51 800$00:
Mant.?1 PT2flCISCO Ambat, 58 650$00;
Álvaro Lopes, 51800$00;
Manuel Martins Alves, 56 300$00;
João Baptista Clementino, 56476$00;
Amadeu Coelho, 56300$00;
António da Conceição Candoso, 56 300$00;
António Maria Geraldes, 56300$00;
Hélder Antunes Panóias, 56300$00;
Manuel Marques Seara, 56 300$00;
José Trindade Vilela, 56 300$00;
Francisco Cândido Real, 56 300$00;
João EIoy Borges da Cunha Mora, 56300$00;
Celso Augusto de Quintanilha e Mendonça, 56429$00;
Manuel Henriques de Oliveira, 56 300$00:
Joaquim Custódio Fians, Si 800$00;
Joaquim Li’icio Mário Fernandes, 51 800$00;
Teimo da Graça Macedo Pereira Vasconcelos, 51 800$00;
Lourenço Augusto Casaca, 56300$00;
José Augusto Rebelo, 51 800$00;
José de Castro, 60800$00;
Mário Augusto Gonçalves Geraz, 56 300$00;
Pedro Lopes. 53146$00;
Luís Rafael. 51 800500;
João Gil, 51 800$00;
João Ferreira de Faria, 56 300$00;
Manuel Pereira de Carvalho, 62 000$00;
José Ramos da Silva, 51 800$00;
José Bernardo Rijo, 63338$00;
José Maria Alves, 56700$00;
Edmundo José Moreira, 51 800$00;
António Traça, 51 $00500;
Octávio Barbosa de Oliveira, 56300$00;
José Marques, 51 800$00;
Mário Gomes Cabral, 51 800$00;
José Curto, 56300$00;
Alberto de Aquino Pereira, 51 800$00;
Joaquim Manuel Pereira Lamego, 51800$00;
Raul Pereira, 51 &OO$00;
Aurélio Gomes Seara, 56 300500;
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(50344311) António Teixeira, 51800$00;
(51257311) Ricardo José Maria Rodrigues, 51 800$00;

(5l3653i1 1) Marçal da Rocha Freitas, 56 300$03;
(51365411) António Afonso Ourives, 56 300$00;
(51364511 José da Fonseca Borges, 51 800$00;
(51355511) Belchior Alves Carneiro, 56 300$00;
(51352211) José Ferreira Miguel Martins, 51 800$00;
(51428411) José Faustino da Costa, 52 200$00;
(51427211) Vionício Mourão Ferro, 51 800$03:
(51427511) Pedro da Conceição Vieira, 51 800$00;
(5i125061 1) Manuel Pereira de Oliveira, 56 300$00;
(51285311) Carlos Rodrigues da Silva Barbosa, 51 800$00;
(51284011) Joaquim São Pedro Aparício, 51 800$00;
(51278111) Manuel Lopes Semedo, 52i184S00
(51273511) Anselmo da Conceição Antunes, 56300$00;
(51266111) António Augusto da Silva, 53725$00;
(51263211) Joaquim Pinheiro da Costa, 56300$00;
(51309511) Henrique Luis Caetano da Silva, 56 300$00;
(51301711) António Matreiros Rato Sepúlveda, 51 800$00;
(51323011) Mário Trindade dos Santos, 51 800$00:
(51309311) Manuel Ribeiro, 56300$00;
(51334711) Óscar Augusto de Oliveira, 56 300$00;
(513 1861d) josé Manuel de Oliveira Muge, 60 800$00;
(51323411) Américo da Conceição Mesquita. 51 800$00;
(51308411) José Esperança, 51 800$00;
(52162711’) Manuel Bernardo Filipe, 56300$00;
(52164111) João Maria Trigueiro, 51 800$00;
(52258411) João Manuel Fernandes, 51 800$00;
(5229.0011) José Maria Nabais, 51 800$00;
(5243651d) Manuel da Rosa da Silveira Dutra, 57500$00:
(52732111) António de Oliveira Cabrito, 56 300$00;
(52078011) Ernesto Nunes de Azevedo, 51 800$00;
(51533211) Avelino Alves Pereira, 60 800$00;
(51543211) Francisco dos Reis Graça, 51 800$00;
(51550511) António Vitorino Ferreira de Nóbrega, 51 800$00;
(50843811) António Trindade Alegria, 51 000$00;
(51316511) António Monteiro Maia, 56700$00;
(51550911) José Armando de Sousa, 51 800$00;
(51668511)
(5170511il)
(51718911)
(51490711)
(51489711)
(51487711)
(52279311)

Egídio Isidoro de Sousa, 56300$00;
Paulo Bacelar Guedes Malvar, 56300$00;
António José Borges, 56 300$00;
Carlos Paiva, 52000$00;
Adriano Alberto, 56 678$00;
Francisco Rodrigues da Conceição, 51 800$00;
Manuel da Silva Ruivo Antunes, 51 800$00;
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(52570711) Joaquim Santana faleiro, 51 800$00;
(52279711) António Carrilho Semedo, 51 800$00.
Com menos de 36 anos de serviço:
Desde 1 Janeiro de 1983:
Tenentes-coronéis:
(50568111) Luís Maria Branco de Morais Santos, 54584
$00. Conta
27 anos e 11 meses de serviço;
(50767211) Pedro Bebiano de Sá Viana Rebelo. 35 397$0 Conta
0.
21
anos e 5 meses de serviço;
(50778111) Rui Manuel Leal Nunes Cavaco, 38 705$00. Conta
22 anos
e 7 meses de serviço;
(51287911) Nuno Manuel Guimarães Fisher Lopes Pires,
57434$00.
Conta 34 anos e 9 meses de serviço;
(51314811) Manuel Joaquim Martins Engrácia Antunes, 47963
$00.
conta 291 anos e 2 meses de serviço;
(51404511) João Manuel Patrocínio Pessoa de Amorim, 52
896$00.
Conta 32 anos e 2 meses de serviço;
(51352111) Joaquim Tavares Cristóvão, 58 175$00. Conta 32
anos
e 6 meses de serviço;
(51398211) Fernando Celso Martins Cardoso do Amaral,
62099$00.
Conta 32 anos e 1 mês de serviço;
(51404311) Vítor Nazário Ribeiro Gonçalves Leite, 54
678$00. Conta
33 anos e 3 meses de serviço;
(51397911) Manuel Victor Morgado Carmona Ferro, 64035$
00. Conta
33 anos e 1 mês de serviço;
(51396511) Artur da Fonseca da Mota Freitas, 59965$
00. Conta 33
anos e 6 meses de serviço;
(51348911) Alfredo António Cândido de Moura, 50
568$00. Conta
28 anos e 3 meses de serviço;
(51323311) António Maia Correia, 67527$00. Conta
33 anos e 10
meses de serviço;
(51309811) João Manuel de Vilar Nunes, 59518$00.
Conta 33 anos e
3 meses de serviço;
(51341511) Vietor Manuel Rodrigues Alves, 60179$00. Conta
33 anos
e 2 meses de serviço;

(51347311) José Manuel Martins da Silva, 57 144$00
. Conta 34 anos
e 9 meses de serviço;
(51287611’) Manuel José Teles de Abreu, 58260$00.
Conta 35 anos e
3 meses de serviço;
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(51233211) Rui Coelho Abrantes, 50 841$00. Conta 30 anos e lii meses
de serviço.
Majores:
(51234411) Rodrigo Peres Pinto Soares, 54 630$00. Conta 32 anos e
2 meses de serviço;
(50771311) Mário José Rosas Leitão, 25 388$00. Conta li anos e 1
mês de serviço:
(50769511) Augusto Manuel Ribeiro de Barros Bismark, 25 023$00.
Conta 15 anos e 11 meses de serviço;
(51237711) António Manuel Fevereiro Chambel, 32 795$00. Conta
21 anos e 7 meses de serviço;
(51394311) Nuno Gonçalves dos Santos Basto Machado, 51 516$00.
Conta 30 anos e 4 meses de serviço;
(51253311) Mário Leopoldo Monteiro de Almeida Russo, 60715$00.
Conta 35 anos e 9 meses de serviço;
(513041Fl) João Luís Laia Nogueira Mendes Paulo, 39062$00. Conta
23 anos de serviço;
(51285$11) Luís de Matos Marcelino, 46 822$00. Conta 29 anos
10 meses de serviço;
(512982111) Fernando Reis de Carvalho, 46987$00. Conta 27 nnos e
8 meses de serviço;
(51424211) Valentim dos Santos Loureiro, 41239$00. C’onta 26 anos
e 5 meses de serviço;
(51406611) Eduardo uno da Silva Afonso, 47412$00. conta 27 anos
e 11 meses de serviço;
(5i142741 1) José ‘Fernandes Bernardo Alves, 54 563$00. Conta 33
anos e 9 meses de serviço;
(51351211) João Pedro Pereira Rodrigues, 68 241$00. Cónta 35 anos
e 7 meses de serviço:
(51325511) Manuel Gonçalves Mesquita, 50242$00. Conta 29 anos e
7 meses de serviço;
(51347611) Artur Moreira dos Santos, 37 076$00. Conta 23 anos
e 9 meses de serviço;
(51236111) Manuel Ribeiro Vieira, 47652$00. Conta 27 anos e 1
mês de serviço;
(51266011) ‘Alberto Marques Osório, 53208$00. Conta 34 anos e
1 mês de serviço.
Major graduado:

(51238711) Joaquim Simões Pereira, 46833$00. Conta 30 anos de
serviço.
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Capitães:
(41161051) Daniel Andrade de Carvalho, 39809$00. Conta 27 anos
e 8 meses de serviço;
(40005750) José Pedro de Sucena. 30 867$00. Conta 20 anos e 4
meses de serviço;
(51117111) Alcino Rodrigues, 44366$00. Conta 30 anos e 10 meses
de serviço;
(31686$62) Miguel José da Câmara Ramalho Ortigão, 31 748$00.
Conta 20 anos e 10 meses de serviço;
(31015848) Rafael Ângelo Pereira dos Santos Oliveira, 45 874$00.
Conta 29 anos e 4 meses de serviço;
(4538185$) José Luís da Conceição Cardoso, 29 458$00. Conta 21
anos e 1 mês de serviço;
(51124311) Carlos Frederico Dias Antunes, 49042$00. Conta 34 anos
e 1 mês de serviço;
(42044011) António Eduardo Ferreira Mergulhão. 31 656$00. Conta
22 anos de serviço;
(50998111) António Afonso Gonçalves, 23403500. Conta 16 anos e
9 meses de serviço;
(50277811) Manuel Diegues Ramos, 25 616$00. Conta 18 anos e 4
meses de serviço;
(51077611) Fernando Pires Gumes do Rego, 50 361$00. Conta 35 anos
de serviço;
(50524111) José Maria de Azevedo Mendes Seabra, 46917$00. Conta
30 anos de serviço;
(46271311) Estêvão Diogo Leal, 40 661$00. Conta 26 anos de serviço;
(50417911) António Augusto Coxo, 46 644$00. Conta 32 anos e 5
meses de serviço;
(51247711) Joaquim Maria da Costa Cabral da Costa Macedo,
49i 762$00. Conta 34 anos e 7 meses de serviço;
(51265611) Rui de Sonsa Cambeses, 49282$00. Conta 34 anos e 3
meses de serviço.

Alferes:
(01610975) José Reinaldo Rodrigues Rolo Duarte. 5883$00. Conta
6 anos de serviço.

Capitão miliciano:
(310 15255) Luís Filipe Azedo Moreira Feio, 38 850$00. Conta 27 anos
de serviço.
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Capitão miliciano graduado:
(71102266) Carlos Manuel Santos Teixeira de Mesquita, 18 547$00.
Conta 16 anos e 2 meses de serviço.

JX—ACÓRDÃOS
Acordam no Supremo Tribunal Militar:
António Luciano de Matos, coronel de infantaria com o curso
complementar do Estado-Maior, apresentado no Governo Militar de
Lisboa, tendo tomado conhecimento no dia 3 de Outubro de 1974
que, por despacho de 16 de Setembro anterior, havia passado à situação
de reserva, nos termos do Decreto-Lei n.° 309/74, de 8 de Julho, dele
interpõe recurso, com os seguintes fundamentos:
Este diploma criou os Conselhos das Armas e dos Serviços com
poderes de apreciação dos oficiais e para organizar listas dos oficiais
a promover por escolha ou antiguidade, dos oficiais a não promover
e dos oficiais a passar à situação de reserva ou do quadro de comple
mento.
Pelo mesmo diploma, as listas são sanciom das peLo respectivo
Chefe de Estado-Maior.
O recorrente não se julga poder ser incluído em qualquer dos
pontos de apreciação referidos no citado decreto-lei, conforme se
verifica pela sua folha de serviços e se confirma pela forma como
desempenhou esses serviços, pelo seu comportamento pessoal e pelas
suas relações particulares e de serviço.
Não lhe foi dado conhecimento dos motivos que teriam originado
a sua inclusão na lista de oficiais a passar à situação de reserva, apesar
de, conforme a lei, só a votação para a elaboração das listas ser
secreta e não o processo individual que necessariamente informou
essa votação.
E não julga que tal processo não haja forçosamente que existir,
até porque ele seria o único elemento que podia servir de base ao
posterior sancionamento das listas pelo Chefe do Estado-Maior res
pectivo.
Não foi ouvido sobre as possíveis razões que motivaram a sua
inclusão na referida lista.
Não há qualquer legislação que dê competência ao Chefe do
Estado-Maior para promover a execução da passagem administrativa
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à situação de reserva de qualquer oficial, que conste das respectivas
listas, por tal competência não constar do Decreto-Lei n.° 390/74, ao
contrário do que no mesmo diploma se encontra expresso para efeitos
de execução, no caso de promoções.
Assim, por outros processos não constarem, a execução da
passagem à situação de reserva só poderá fazer-se ao abrigo do arti
go 47.°, do EOE, que lhe não é aplicável.
Conclui:
a) Não se julga poder ser incluido na lista elaborada pelo Con
selho de Arma dos oficiais que devem passar à situação de reserva;
b) Não se acha incluído em nenhuma das condições para a
passagem à situação de reserva, conforme o artigo 47.° do EOE;
c) Passou à situação de reserva por despacho de 16 de Setembro
de 1974, conforme nota da RO/DSP1ME, que não indica a entidade
que o proferiu.
d) Não há legislação que confira competência ao Ministro e
Chefe do Estado-Maior do Exército ou a qualquer outra entidade
para passar qualquer oficial à situação de reserva, excepto para aqueles
que se encontrem nas situações referidas no artigo 47.° do EOE.
Requer a anulação do despacho recorrido.
A entidade recorrida sustenta o seu despacho dizendo que o
Decreto-Lei n. 309/74 instituiu um regime de excepção destinado a
assegurar, nas condições de tempo em que vigorou, uma reestru
turação imediata da cadeia de comando segundo um determinado
esquema aí definido.
O recorrente foi considerado pelos órgãos legalmente competentes
como não convindo à nova dinâmica e eficiência da Instituição Militar
e como tal incluído na lista de oficiais a passar à situação de reserva.
No uso da competência que lhe confere o artigo 2.° do diploma,
o CEME sancionou a referida lista.
Trata-se de um processo de excepção, sumariamente aplicado mas
plenamente inserido no quadro Ide circunstâncias revolucionárias que
caracterizam o período em causa, e justificado pelos objectivos do
próprio diploma legal.
Daí a derrogação tácita do artigo 47.° do EOE, que não foi
violado.
Sendo certo que não vem arguido nem provado pelo recorrente
o vício de desvio de poder, é de concluir que o despacho impugnado
se enquadra no fim visado pela lei com a concessão do poder díscri
cionárío.
O Ex.”° Defensor Constituído alegou e concluiu como na
petição, o Ex.tm° Defensor Oficioso apôs o sei visto e o Ex.tm° Pro
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motor d:e Justiça entende que deve ser negado provimento ao recurso.
Correram os vistos dos Vogais deste Supremo Tribunal.
Cumpre decidir:
Antes de conhecer dos fundamentos do recurso, importa definir
s os documentos de p. 71 (despacho do CEME a mandar passar à
situação de reserva os oficiais constantes de lista anexas) e 72 (lista
de oficiais a passar à situação de feserva, na qual o recorrente está
incluído) tem alguma ligação ou dependência.
Muito embora o recorrente insista em não ver qualquer nexo
entre os dois documentos, a verdade é que na petição de recurso diz
ter passado à situação de reserva por despacho de 16 de Setembro de
1974, data que corresponde à do documento da p. 71.
Tal identificação é complementada pela comunicação de p. 73,
onde vem referida a mesma data do despacho, que a nota de p. 143
também confirma.
Nem releva em contrário a circunstância da lista ter sido elaborada
pelo Conselho da Arma de Infantaria, quando o recorrente pertencia
ao Corpo do Estado-Maior, por ser a infantaria a sua arma de origem.
Daí poder concluir-se pelo nexo entre os dois documentos, sendo
o despacho de 16 de Setembro de 1974 o acto recorrido.
Alega o recorrente que, atenta a sua folha de serviços, o seu
comportamento pessoal e as suas relações particulares e de serviço,
não se julga poder ser incluído na lista de oficiais a passar à situação
de reserva.
Ora, a idoneidade moral, a competência profissional e a folha
de serviços do recorrente são apreciadas pelo Conselho de Arma,
daí resultando a elaboração das listas, conforme refere o artigo l.° do
Decreto-Lei n,° 309/74, de 8 de Julho.
Os poderes conferidos por este diploma, no que toca à referida
apreciação e elaboração das listas, são discricionários, porque não se
lhes estabelecem outros limites que não sejam os resultantes da sua
própria finalidade
eficiência, dinâmica e dignificação da função
militar.
Assim, só por desvio de poder, que não foi alegado, o acto
podia ser impugnado.
Alega também o recorrente que não está incluído em nenhuma
das condições para a passagem à situação de reserva, a que se
refere o artigo 47.° do EOE.
Ora, na vigência do Decreto-Lei n.° 309/74, a passagem à
situação de reserva também obedecia ao preceituado no diploma e
daí que o referido artigo 47.° não esgote todas as condições que
determinam tal mudança de situação.
Invoca-se também a incompetência do Chefe do Estado-Maior
do Exército, mas o argumento não procede porque o artigo 2.° do
—
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Decreto-Lei n.° 309/74 preceitua que as listas são ancionadas pelos
respectivos Chefes do Estado-Maior.
Não enferma assim o acto recorrido de qualquer vício.
Nestes termos e por tais fundamentos, acordam no Supremo
Tribuna[ Militar em negar provimento ao recurso.
Esta decisão foi tomada por unanimidade
Lisboa, 20 de Outubro de 1983.
António de Oliveira Costa Maia, general da Força Aérea;
Mário Esteves Brinca, vice-almirante;
Ernesto António Luís Ferreira de Macedo, general;
Alfredo Teixcira Telio, general;
Mário Eduardo de Meio Wilton Pereira, general da força Aérea;
António da Silva Osório Soares Carneiro, general;
Manuel Lopes Maia Gonçalves, juiz;
Manuel Lopes, juiz.
Acordam no Supremo Tribunal Militar:
Mário António Batista Tomé, major de cavalaria na situação
de licença ilimitada, Deutado à Assembleia da República, residente
na rua D. João V, n.° 17, 1.0 Dir., em Lisboa, interpõe recurso do
despacho do CEME de 15 de Dezembro de 1982, que lhe foi notificado
em 7 de Janeiro de 1983, com os seguintes fundamentos:
Pelo despacho em causa o CEME. ao manter anterior decisão,
conforma-se com o juízo ampliativo do CAC, na sequência do qual
o recorrente foi incluido na lista de oficiais a não promover, decisão
de que oportun:amente reclamou.
Os motivos invocados na decisão recorrida são assim descritos:
«Este oficial, que se encontra preterido, continuou, novamente, no
último ano, a não desempenhar funções militares.
Não tendo havido alteração na sua situação militar, não poda
haver também, por conseguinte, modificações das conclusões das apre
ciações anteriores, pelo que se considera não reunir condições de
promoção, por não satisfazer à condição 3. do artigo 69.° do EOE.»
Dispõe o artigo 54, n.’ 1, do EOE que estão sujeitos a informação:
a) Os oficiais na situação de activo em comissão normal de
serviço.
h) Os oficiais na situação de reserva em efectividade de funções.
O preceito não pode ser aplicado a um oficial na situação
de licença ilimitada, por não estar em efectividade de funções e
também, por maioria de razão, fora do enquadramento normal de
serviço.
Acresce que é desde Dezembro de 1979 Deputado na Assembleia
da República, pelo que, nos termos do artigo 160°, n.° 1, da Consti
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tuição, não responde civil, criminal ou disciplinarmente pelos votos e
opiniões que emitir no exercício das suas funções.
No exercício da sua actividade parlamentar não está sujeito a
qualquer forma de controle que não seja a derivada do Regimento
da Assembleia, do Estatuto dos Deputados e das decisões que sobre
a matéria vieram a ser tomadas pela Assembleia da República em
reunião plenária.
Os pressupostos e objectivos da informação militar são de avaliar
um militar, exercendo funções militares, a fim de permitir formar
um juízo de valor sobre o seu perfiL como militar, enquanto desem
penhando funções militares e só enquanto tal, e daí não se aplicar
ao deputado que exerce uma actividade independente do poder
militar e da correspondente obediência hierárquica.
Não podia ser sujeito a urna informação sobre funções militares,
que não desempenhou.
Se outro entendimento fosse possível, só seria passível de infor
maçãc) a sua actividade como deputado, o que seria gravíssimo e
excede a competência do CEME e das autoridades militares.
Não existindo informação suporte do despacho recorrido, a
cominação é clara, uma vez que nos termos do artigo 72°, n.° 3, do
EOE, a inexistência de informações a que se refere o seu capítulo VI
não pode constituir fundamento para se considerar um oficial como
não satisfazendo à 3. condição geral de promoção.
Nem o simples decurso do tempo poderia produzir os efeitos que
parecem fundamentar a lógica do despacho impugnado, uma vez que a
Constituição da República teve a preocupação de acautelar os casos
em que, por virtude do exercício do mandato, os deputados viessem
a ser objecto de perseguições ou de discriminações.
Assim, a informação que sobre o recorrente pela primeira vez
foi emitida em Outubro de 1980, posterior à sua eleição como depu
tado e que tem servido ‘de base às informações posteriores e ao des
pacho recorrido, tal como as posteriores a este despacho, não tem
qualquer fundamentação logicamente defensável nem qualquer cober
tura legal. ordinária ou constitucional.
Conclui que o despacho em causa é nulo e de nenhum efeito,
porquanto violou o disposto no n.° 3 do artigo 72.° do EOE. visto que
a inexistência de informações não pode constituir fundamento para se
considerar o recorrente como não satisfazendo às condições requeridas.
ede a sua anulação.
A entidade recorrida sustenta que o recorrente é promovível e
deve constar das listas a que se refere o n.° 6.1 da Portaria n.° 576/77,
de 15 de Setembro, uma vez que no que concerne à disponibilidade
para o serviço se encontra na situação de activo (artigo 36°,
alínea a) do EOE), quanto à prestação de serviço está na situação de
licença ilimitada (artigo 37.°, n.° 2, alínea d) e em relação ao quadro
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está na situação de adido (artigo 44.’, alínea a), sendo ainda certo

que a promoção dos oficiais se efectua independentemente da sua
situação em relação ao quadro, nos termos do artigo 110, n.° 1, do
EGE, excepto quando abrangidos pela condição 16 do artigo
o que
não é o caso.
Se o recorrente, por acto da sua vontade, decidiu afastar-se do
serviço efectivo, correu os riscos de não fornecer à Instituição Militar
os elementos positivos para favorecer a sua apreciação em termos de
eventual promoção, só restando à Administração valorar a conduta
omissiva do interessado e fixar a última apreciação decorrente da
sua actividade como militar.
O Ex.”° Defensor Constituído não alegou, o Ex.’0° Defensor
Oficioso apôs o seu visto e o Ex.”’ Promotor de Justiça concordou
com o despacho de sustentação.
Correram os vistos dos Vogais deste Supremo Tribunal.
Cumpre decidir:
O recurso foi interposto tempestivamente.
Em função a disponibilidade para o serviço o recorrente encon
tra-e na situação de activo (artigo 36.°, alínea a), do EOE), em
relação à prestação de serviço em licença ilimitada (artigo
n.0 2,
440,

37•0,

alínea ci), e 42°) e em relação ao quadro na situação de adido ao
quadro (quadro (artigo 370, n.° 3, alínea b), e 44.° alínea a).
Além dos oficiais na situação de reserva em efectividade de
serviço, que para o caso não interessa, estão sujeitos a informação
os oficiais na situação de activo em comissão normal de serviço,
podendo ser solicitadas informações extraordinárias, a determinar
para caso especifico, relativamente aos oficiais na situação de activo
em comissão especial (artigo 54.’, n.°° 1 alínea a) e b), e 2).
Ora, sendo certo que em relação à prestação de serviço os oficiais
na situação de activo podem estar em comissão normal, em comissão
especial, na inactividade temporária e de licença ilimitada (artigo 370,
n.° 2, alínea a), b), e) e ci), segue-se que o recorrente, porque não se
encontra em comissão normal ou em comissão especial, não pode
ser informado.
E compreende-se que assim seja uma vez que não pode ser infor
mado de serviço que não dcsempenhou.
Aos directores das armas e dos serviços, apoiados nos respectivos
conselhos, compete a apreciação das condições gerais de promoção
dos oficiais (artigo 70°, n.° 1).
Para fundamentar o seu parecer sobre as condições gerais de
promoção, os conselhos das armas e dos serviços deverão consultar,
além do mais, as informações pediódicas e/ou extraordinárias (artigo
7Q0,
n.° 2, alínea a).
A inexistência de informações não pode constituir fundamento
para se considerar um oficial como não satisfazendo
3.° condição
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geral de promoção (artigo 76.°, n° 3, do EOFA, na redacção do
artigo 1.° do Decreto-Lei n.° 5-A/si, de 23 de Janeiro, e artigo 72.°,
n.° 3, do EOE, na redacção do artigo l.° da Portaria n.° 891/81, de
7 de Outubro).
Todavia, este preceito reporta-se à inexistência de informações
a que se refere o capítulo VI do Estatuto, que são tão-só as dos
oficiais na situação de activo em comissão normal de serviço (arti
go 54.”, n° 1, alínea a).
Os oficiais nas outras situações em relação à prestação de serviço,
salvo o caso dos que se encontram em comissão especial (artigo 54°,
n.° 2) têm que ser informados para serem apreciados e eventualmente
promovidos.
A falta de informações impede a apreciação, salvo nos casos
em que não é exigida (artigo 54°, n.° 3).
Está assim colocado o problema concreto de saber se o recorrente,
que se encontra de licença ilimitada, é promovível.
E parecia, face ao disposto no artigo 11Q, n.° 1, do EOE que essa
promoção não estaria em crise.
Dispõe, na verdade, o referido preceito ciue a promoção dos
oficiais se efectua independentemente da sua situação em relação ao
quadro (no quadro, supranumerários e adidos, excepto, neste último
caso, quando abrangidos pela condição 16. do artigo 44.”).
Ora, estando o rcorrente tia situação de adido (artigo 44.”,
alínea a), segue-se que, na interpretação literal do texto legal, pode
ser promovido.
Mas essa conclusão levaria ao absurdo de, com a limitação das
condições especiais de promoção, o oficial poder subir na carreira sem
experiência nem conhecimentos, ou à injustiça de, após as apreciações
negativas a que se refere o artigo 72°, n.° 2, do EOE, na redacção do
artigo 1°, da Portaria n.° 891/81, de 7 de Outubro, ser excluído
definitivamente da promoção, quando lhe é facultada a possibilidade
de interromper a licença ilimitada (artigo 132.°, n.° 4) e ser colocado
em comissão normal ou especial, com possível acesso aos postos
superiores.
O funcionário público em licença ilimitada não é promovido,
mantendo-se na posição que tinha quando passou a essa situação.
Assim, o artigo 11O.°, n.° 1, do EOE tem necessariamente que
interpretar-se, até para o conformar com a situação de que o oficial
em licença ilimitada, sem informações, não pode ser apreciado, no
seitido de que só poderá ser promovido o oficial nessa situação que,
quando a ela passou, estava inscrito na lista de oficíais a promover
e durante o período de validade dessa lista.
Mas, esgotado tal período, o oficial não pode ser apreciado novamente enquanto não interromper a licença ilimitada.
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Se a falta de informações dum militar nessa situação não fosse
impeditiva da verificação da 3’ condição, como o recorrente pretende,
então poder-se-ia cair no absurdo de admitir que um oficial, perceptivo
a uma apreciação negativa, passasse apressadamente à situação
de licença ilimitada para depois, satisfazendo a essa condição por
falta de informações, vir a ser promovido.
Evidentemente que não estão em causa no presente recurso os
actos anteriores que incluiram crecorrente nas listas de oficiais a
não promover, porque eles se firmaram na ordem jurídica, mas tão
-só o despacho do CEME de 15 de Dezembro de 1982.
Nestes termos e por tais fundamentos, acordam no Supremo
Tribunal Militar em conceder provimento ao recurso, anulando o
despacho recorrido, uma vez que o recorrente, por não poder ser apre
ciado, não deve ser incluído em qualquer lista.
Esta decisão foi tomada por unanimidade.
Lisboa. 27 de Julho de 1983.
Henrique de Oliveira Rodrigues, general;
António de Oliveira Costa Maia, general da Força Aérea;
Mário Esteves Brinca, vice-almirante:
Ernesto António Luís Ferreira de Macedo, general;
Alfredo Teixeira Teilo, general;
Mário Edüardo de Meio Wilton Pereira, general da Força Aérea:
Alfredo Ramos Rocha, vice-almirante;
António da Silva Osório Soares Carneiro, general:
Manuel Lopes. juiz.

Acordam no Supremo Tribunal Militar:
Fernando Tomás Queirés de Azevedo, tenente-coronel do serviço
de administração militar n. 51228011. residente na Av. Prof. Abreu
Lopes, n. 4, 4.° Esq., em Odivelas, Loures, colocado na Direcção
do Serviço de Administração Militar, interpõe recurso, em matéria
de posição na escala de antiguidade, do acto do CEME, constante
da Portaria de 24 de Agosto de 1982, que lhe fixa a antiguidade de
24 de Julho de ]98] na promoção a tenente-coronel, com os
seguintes fundamentos:
Tomou conhecimento do acto recorrido através da O. S., n.° 55,
de 15 de Outubro de 1982, da DSAM, pelo que o recurso é tempestivo.
A sua promoção foi efectivada por força dos despachos de 4 de
Junho de 1982 e 30 de Jttnho de 1982 do CEME, constantes da nota
n.° 8.9, de 7 de Outubro de 1982, da RO’DSP/EME, de que tomou
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conhecimento em 14 de Outubro de 1982, encontrando-se transcrito
na mesma apenas aquele primeiro despacho, que refere na alínea c):
«Se bem que as promoções que não foram operadas por via da
comissão de infracções amnistiadas se hajam perdido para o mundo do
direito.,.»
Ora, sendo a Lei o.” 74/79’ expressa em declarar que os factos
amnistiados não podem servir de fundamento à aplicação de qualquer
sanção de carácter criminal, ‘disciplinar ou estatutário e tendo, por
outro lado, este Supremo Tribunal anulado o despacho do CEME de
15 de Maio de 1980, que determinou a passagem compulsiva do re
corrente à situação de reserva, a sua reintegração na situação de
activo deve ser integral, não se perdendo por isso para o mundo
do direito a posição que lhe é devida na escala de antiguidades,
Assim, compete-lhe a antiguidade de 19 de Julho de 1978 no
posto de tenente-coronel do serviço de administração militar, visto ser
esta data em que foi promovido o oficial imediatamente mais moderno,
como se verifica das listas de promoção.
Por estas listas se pode constatar que foi ultrapassado na pro
moção a tenente-coronel por 46 oficiais mais modernos, entre 19 de
Julho de 197$ e 24 de Julho de 1981.

/\,
,

O Conselho do SAM não o incluiu na lista ‘de oficiais a promover,
tendo-o incluído pelo contrário na lista dos oficiais a não promover,
devido ao facto de ter sido recebida na DSAM a comunicação d’o
Gabinete do CEM’E do que iria ser presente ao cSDE, como se alcança
da nota n.° 84, de 14 de Outubro de 1977, da DSAM, que esclarece
o recorrente da razão da sua não inclusão na lista <los oficiais a
promover, razão essa ‘que é estranha àquele Conselho’ do SAM.
Assim, não se encontrava na situação de preterido na promoção
em 1978, mas na situação de ‘demorado, visto que tinha processo
pendente no CSDE que só veio a ter parecer homologado em 15 de
Maio de 1980.
Por outro lado, é ilegal qualquer acto administrativo que o
considerasse preterido, visto não haver parecer, quer do CSDE, quer
do CSE, antes daquela data.
Requer a anulação do acto.
A entidade recorrida sustenta que o recorrente foi preterido na
promoção desde 1977, nunca se encontrando na situação de demorado,
pese a circunstância de aguardar apreciação do CSDE, uma vez que o
oficial preterido não passa a demorado pelo simples facto de haver
interposto recurso ou aguardar parecer daquele Conselho,
Pode, de facto, em 1978, ter havido preterição de formalidade
não essencial ao incluir-se o oficial na lista a não promover, mas tal
vício encontra-se sanado por se haver consolidado pela não impugnação
prazo de um ano.
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A amnistia não significa que as infracções a que se dirige passem
a er havidas como regularmente praticadas, isto é, a amnistia opera
a desqualificação da infracção, mas não é uma justificação.
As promoções que não foram efectuadas por via da comissão de
factos ilícitos perderam-se definitivamente para o mundo do direito,
a não ser que a Lei n.° 74/79 dispusesse de forma contrária, o que não
sucedeu.
Conclui que a fixação da antiguidade do recorrente no posto
de tenente-coronel reportada a 24 de Julho de 1981 se mostra correcta,
pelo que mantém integralmente o acto recorrido.
O Ex.’° Defensor Constituído alegou e concluiu como na
petição, o Ex.”’° Defensor Oficioso e o Ex.’° Promotor de Justiça
apuseram o seu visto.
Correram os vistos dos Vogais deste Supremo Tribunal.
Cumpre decidir:
O recurso foi interposto tempestivamente.
Dispõe o artigo 2.°, n.° 1, do Decreto-Lei n.° 203/78, de 24 de
Julho, que a apreciação da capacidade profissional ou moral dos
militares pelos Conselhos Superiores de Disciplina, prevista na 2. parte
do n.° 2 do artigo 34.° e nas alíneas e) e d) do artigo f34•fl do RDM,
é independente de quaisquer processos disciplinares ou criminais res
peitantes à actuação ‘dos mesmos mititares e não é prejudicada pela
extinção ‘do procedimento disciplinar ou criminal, excepto no caso de
morte.
Assim, na doutrina desse diploma, não obstante a extinção do
procedimento, e a amnistia é uma das formas dessa extinção, o militar
pode ser apreciado em Conselho Superior de Disciplina e sofrer qual
quer das penas estatutárias.
Todavia, o artigo l., n.° 4, da Lei o.° 74/79 veio preceituar
que os factos amnistiados não podem servir de fundamento à aplicação
de qualquer sanção :de carácter criminal, disciplinar ou estatutário.
Derrogou-se, em relação às infracções abrangidas por esse diplo
ma, o princípio contido no Decreto-Lei n.° 203/78 e daí que fosse
anulada a medida de reserva compulsiva imposta ao recorrente.
Mas não pode concluir-se que, por virtude da amnistia, ele passe a
reunir condições de promoção.
Por força da medida de demência, o mi]itar que tinha passado
à situação de reserva, é reintegrado no activo, mas pode não reunir
as condições necessárias para o desempenho das funções do posto
imediato.
O processo de promoção segue uma tramitação própria destinada
à apreciação das Cc)fldiçõeS gerais de promoção.
Ora, para o ano de 1978, a que pretende retroagir a antiguidade
no novo posto. o recorrente não foi incluido em qualquer lista,

t12

ORDEM DO EXÉRCITO N.° 1

2.° Série

z Para o 2.° semestre de 1977 tinha sido incluído na lista de oficiais
a não promover por, conforme informação que lhe foi prestada, ter
sido recebida a comtlnicação no Gabinete do GEME de que iria ser
presente ao CSDE.
Em relação ao ano de 1979 foi incluído na lista de oficiais a
promover por antiguidade, o que não mereceu a homologação do
CEME.
No que respeita ao ano de 1980 consta da lista a não promover,
por indicação do CSE.
Resumindo, podrá, pois. concluir-se que o recorrente é incluído
(2.b
semes
nas listas de oficiais a não promover para os anos de 1977
tre), 1979 e 1980 e que em relação ao ano de 1978 não é incluído em
qualquer lista.
Daí que venha a afirmar que não se encontrava na situação de
preterido na promoção em 197$, mas sim na situação de demorado
na promoção, visto que tinha processo pendente no CSDE, que só
veio a ter parecer homologado em 15 de Maio de 1980.
Mas tal ilação não tem o apoio legal, uma vez que o oficial demo
rado, salvo porventura a hipótese de haver recorrido para o Supremo
Tribunal Militar por não ter sido considerado como satisfazendo às
condições de promoção (artigo 104°, n.° 1, alínea a) do EOE), é
incluído nas listas de oficiuis a nromover, tanto que é promovido
logo que cessem os motivos que o colocaram nessa situação, indepen
clentemente da existência ou não de vacatura no respectivo quadro
(artigo 104.°, n.° 3).
Ter-se-á assim que concluir que para o 2.° semestre do ano
de 1977 o recorrente estava na situação de preterido e que, se por
ventura o acto se encontra inquinado de qualquer vício, ele se encontra
sanado, por se haver consolidado pela não ‘impugnação no prazo
legal.
A verdade, porém, é que para o ano de 1978, único que interessa
por a ele pretender retroagir a sua antiguidade, o recorrente não foi
incluído em qualquer lista, sem que da sua parte tivesse havido
qualquer reacção.
Não se verifica, pois, apreciação de que nesse lapso de tempo
satisfaça às condições de promoção.
Nestes termos e por tais fundamentos, acordam no Supremo
Tribunal Militar em negar provimento ao recurso.
Esta decisão foi tomada por unanimidade.
Lisboa. 27 de Julho de 1983.
Henrique de Oliveira Rodrigues, general;
António de Oliveira Costa Maia, general da Força Aérea;
Mário Esteves Brinca, vice-almirante;

2? Série

ORDEM

DO EXËRCITO N.° 1

113

Ernesto António Luís Ferreíra de Macedo, general;
Alfredo Teixeira Teilo, general;
Mário Eduardo de Meio Wílton Pereira, general da Força Aérea;
Alfredo Ramos Rocha, vice-almirante;
António da Silva Osório Soares Carneiro, general;
Manuel Lopes, juiz.

X

—

DECLARAÇÕES

Colocações e desempenho de funções:
1) O coronel do serviço de administração militar, na situação de
reserva, (51204211) Manuel Pedroso Gonçalves continuou a prestar
serviço, após a sua passagem à reserva (19 de Novembro de 1983),
no Conselho Fiscal dos Estabelecimentos Fabris do Exército.
2) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de reserva,
(50561611) José Augusto da Silva Valente continuou a prestar serviço,
apás a sua passagem à reserva (6 de Novembro de 1983), no l.° Tri
bunal Militar Territorial de Lisboa, sendo transferido, em 15 de Dezem
bro de 1983, para o Distrito de Recrutamento e Mobilização de
Lisboa, onde continua a prestar serviço.
Cursos, estágios e tirocínios:
3) Deve ser averbado aos oficiais abaixo indicados o 1. turno
do Curso de Actualização de Comando e Direcção que frequentaram
no Instituto de Altos Estudos Militares, no período de 2 de Outubro
de 197$ a 16 de Fevereiro de 1979:
Tenente-coronel
teiro;
Tenente-coronel
menta;
Tenente-coronel
‘Tenente-coronel
Lázaro;
Tenente-coronel
deira;
Tenente-coronel
tins;

de infantaria (50092111) Carlos Alberto Vieira Mon
de infantaria (51251711) Carlos Alves Cardoso Pi
de infantaria (51394011) Nuno Álvaro Pires Afonso;
de infantaria (51253211) Augusto Leandro Ribeiro
de infantaria (51394911) José Almeida Pinho Ban
de infantaria (51290511) José António Silvestre Mar
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Tenente-coronel de infantaria (50188011) Artur António Ferreira
Pinto;
Tenente-coronel de infantaria (5109271!1) Alferdo João Oliveira
Leandro;
Tenente-coronel de infantaria (50876511) Alfredo José Botelho de
Oliveira Moniz;
Tenente-coronel de infantaria (51395011) Manuel Granjo de Matos;
Tenente-coronel de infantaria (5070481 1) Fernando Santos Rodrigues
Trovão;
Tenente-coronel de infantaria (51395611) António Luís Batista Bar
rinhas;
Tenente-coronel de infantaria (513233111) António Maia Correia;
l’enente-coronel de infantaria (5l29 141 1) Renato Vieira de Sousa;
Tenente-coronel de infantaria (51260611) Rui Mano Soares;
lenente-coronel de infantaria (51347011) António José Santiago Maia;
Tenente-coronel de artilharia (51370911) Luís António Themudo Gag
liardini Graça;
Major de artilharia (51463211) Alberto Marques da Silva;
Major de artilharia (51371311) Manuel da Costa Lopes;
Tenente-coronel de cavalaria (52155911) Jorge de Gouveia Falcão;
Tenente-coronel de cavalaria (5146$71 1) Eduardo Roque da Cunha;
Major de cavalaria (51469211) ‘Fernando António Marques Abreu;
Tenente-coronel de transmissões (50776611) Manuel da Cruz fer
nandes;
Tenente-coronel de transmissões (507727l1) José Ltiís da Silva Louro;
Tenente-coronel de transmissões (50773011) Luís Alberto Cruzinha
Soares;
Tenente-coronel do serviço de saúde militar (5l47l7l1) António Celes
tino do Carmo Cavaco;
Maor do serviço de saúde militar (509136311) Macário João de Sousa
Tapadinhas;
Major do serviço de saúde militar (50351411) Fernando Carvalho
Araújo Barreira.
M&or do serviço de saúde militar (50937111) Antjnio Sobreiro
Pereira Gonçalves;
Major do serviço de material (46285062) Joaquim Manuel Palminha
Martins:
Major do serviço de material (50209311) José Estêvão Martins;
Major ‘do serviço de material. (38292761) Fernando Artur Freitas do
Amaral Chambre;
Major do serviço de material (31630061) Jorge Martins Soeiro.
4) Deve ser averbado aos oficiais abaixo indicados, com a classi
ficação que a cada um se indica, o Curso de Instrutores de Educação
Física Militar, que frequentaram no Centro Militar de Educação
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Física, Equitação e Desportos, no período de 6 de Outubro de 1982
a 25 de Março de 1983:
Capitão ide infantaria (50226172) José Eugénio Pascoal Barradas,
15,11 valores;
Alferes de transmissões (06013881) António Manuel Rosa Salvado,
15,50 valores;
Alferes miliciano de infantaria (14865973) João do Carmo Guerreiro
Baptista, 13,65 valores.
5) Nos termos do despacho de 30 de Novembro de 1983 do
Brigadeiro Director do Departamento de Instrução, constante da
mensagem n.° 3502/10 P. 635.2.5, de 30 de Novembro de 1983, da
6. REP/EME, deve ser averbado ao tenente de infantaria (00072274)
Manuel Diamantino Pinheiro Correia o Curso de Operações Especiais
(especialidade 961).
-

Reclassificação de especialidade:
6) Nos termos da nota n.° 1947/PM P. 133.43, de 18 de Novembro
de 1983, da l. REP/EME e por despacho de 11 de Novembro do
General Ajudante-General, são reclassificados na especialidade 8T-393 «Cartografia e Topografia» do Serviço Cartográfico do Exército,
e administrados pela Direcção da Arma de Engenharia, para efeitos
de CPC e mobilização, os seguintes oficiais:
Capitão miliciano do serviço de pessoal ‘(01218566) Alberto Rui Branco
Oliveira Neves;
Capitão miliciano do serviço de pessoal (02006269) Manuel Maria
Morais;
‘Capitão miliciano do serviço de pessoal (04464367) Mário Marques
do Vale;
Capitão miliciano do serviço de pessoal (42479361) Carlos Manuel
Rocha Almeida;
Capitão miliciano do serviço de pessoal (16223170) Octávio da Concei
ção Mateus;
Capitão miliciano de infantaria {05593665) Edmaro José Carvalho
Rosas;
Capitão miliciano de infantaria (04970)69) António Sobral da Silva
Andrade.
Desligados do serviço:
7) São desligados do serviço a partir da data que lhes vai
indicada, até à confirmação da Caixa Geral de Aposentações da
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passagem à situação de reforma, nos termos da última parte do
artigo 15.° do Decreto-Lei n. 26404, de 31 de Dezembro de 1937,
os oficiais na situação de reserva em seguida mencionados e que nas
datas referidas atingiram o limite de idade para transitarem para a
situação de reforma:
General Tomás José Bas;tos Machado, desde 14 de Dezembro de 1983;
Brigadeiro Vasco António Lopes da Eira, desde 10 de Dezembro de
1983;
Coronel de infantaria António Patrício Calado, desde 8 de Dezembro
de 1983;
Major do serviço geral do Exército Rui António Ventura Rodrigues,
desde 14 de Dezembro de 1983;
Capitão do serviço geral do Exército Carlos Coelho da Cunha, desde
2 de Dezembro de 1983;
Capitão do serviço geral do Exército Benjamim dos Santos Polido,
desde 10 de Dezembro de 1983;
Capitão do serviço geral do Exército Francisco Baeta de Sousa, desde
24 de Dezembro de 1983;
Tenente CBM António Dimas da Silva Barrocoso, desde 21 de
Dezembro de 1983.

Averbamento:
8) Por despacho de 19 de Dezembro de 1983 foi autorizada a
alteração do nome do tenente farmacêutico (08396280) António
Manuel Norte de Oliveira para António Manuel Norte de Oliveira
Dias, conforme assento de casamento lavrado sob o n.° 379 da Con
servatória do Registo Civil do Barreiro, de 21 de Setembro de 1983.

Rectificações:
9) O capitão de transmissões (ramo exploração) (50373611) Vir
guio Gregrio Mendonça Pereira, constante da Orde,n do Exército,
2. Série, n.° 21, de 1 de Novembro de 1983, pág. 1624, que passou
à situação de reserva em 1 de Agosto de 1983, fica com a pensão
mensal de 46044S00. Conta 32 anos de serviço.
10) O tenente do serviço de material (material) Armindo José
Ventura Rodrigues foi colocado na Escola Prática do Serviço de
Material, e não no ‘Depósito Geral de Material de Guerra, como foi
publicado na Ordem do Exército, 2. Série, n.° 24, de 15 de Dezembro
de 1’982, a pág. 1617.
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11) O capitão do serviço geral do Exército, do Regimento de
;
Artiiharia da Serra do Pilar (50527811) António Augusto Maduro
foi colocado no Hospital Militar Regional n.° 1, por portaria de 13 de
Janero de 1981 e não por portaria de 13 de Janeiro de 1983, como
vem publicado na Ordem do Exército, 2. Série n.° 12, de 15 de
Junho de 1’983, pág. 1046.
12) O tenente do serviço geral do Exército (51333111) Américo
Mateus Lourenço passou à situação de adido, nos termos do n. 18
da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril,
e não •nos termos do n.° 17 da citada a]ínea, conforme foi publicado
na Ordn do Exército, 2. Série, n.° 9. de 1 de Maio de 1983
pág. 755/756.
13) Na Ordem do Exército, 2. Série, n.° 19, de 1 de Outubro de
1933, pág. 1485, Unhas 7, onde se lê: «Curso do Serviço de Material:.,
deve ler-se: «Curso de Administração Militar».

XI— OBITUÁR!O
1982:
Dezembro, 31 —Tenente miliciano médico, na situação de reserva,
António Manuel Pintado, do Quartel-General da Região Militar
do Norte.
1983:
Maio, 5
Tenente miliciano do serviço de administração militar,
na situação de reserva, (31215749) José Nuno de Santa Maria
Jardim de Oliveira Garcês Palha, do Qciartel-Ceneral da Região
Militar de Lisboa;
Novembro, 28
Brigadeiro, reformado, (50897311) Artur Ramalho;
Dezembro, 3
Capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (52162911) Leonardo Go:ne. do Qartel-Genera1 da
Região Militar de Lisboa;
Dezembro, 8
Capitão do serviço geral do Exército, na situação de
rescrva, (5l48651i) António Cova da Fonseca. do Quartel-General
da Região Militar do Centro;
Dezembro, 10—Tenente-coronel do serviço de administração militar,
na situação de reserva, (50636711) Orlando Francisco da Costa
Capela, do Quartel-General da Regiã. Militar de Lisboa:
—

—

—

—
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Dezembro, 15
Capitão do serviço geral do Exército, na situação
de reserva, (50062811) Abílio Gomes Piroto, do Quartel-General
da Região Militar do Centro;
Dezembro, 15— Capitão, reformado, José Carreira Alves, do Quartel-General da Região Militar do Centro.

O Chefe do Estado-Maior do Exército

h)rg:’ da Costa Salazar Braga, general

Está conforme:
O Ajudante-General

Mário Firmino Miguel, general
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MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

ESTADO-MAIOR DO EXRCITQ

ORDEM

DO
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(1

EXÉRCITO.

N.° 2/75 DE JANEIRO DE 1984

J

Publica-se ao Exército o seguinte:

-

1—DECRETOS, PORTARIAS E DESPACHOS
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Resoluçulo do Conselho de Ministros
Nos termos dc) n.° 1 do artigo 2.° do Decreto-Lei n.° 369/83, de
6 de Outubro, o Conselho de Ministros, na sua reunião de 20
de Dezembro de 1983, resolveu nomear o coronel Manuel da
Costa Braz para o cargo de Alta Autoridade contra a Corrupção,
com direito à designação de Alto-Comissário contra a Corrupção.
Presidência do Conselho de Ministros.
Mdrio Soares.
(D. R., 2.°

Série, n

°

—

primeiro-Ministro,

292, dc 21 de Dezembro de 1983.)

MINISTÉRIO DA DEFFSA NACIONAL
Estado-Maior-General das Forças Armadas
Despacho
Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, por
delegação no general adjunto coordenador, e o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, nos termos do artigo 13.° do Decreto-Lei
no. 266/79, de 2 de Agosto, e o n.° 1., n.° 2, da Portaria
n.° 257/81, de 11 de Março, nomear o capitão de intendência e
contabilidade (001020-A) José Augusto Correia Pombinho para
prestar serviço na Escola do Serviço de Saúde Militar, em subs
tituição do capitão SAM (8i1047069) Fernando de Jesus Fernandes,
que fica exonerado das referidas funções pelo presente despac
ho.

i__—
/
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Estado-Maior-General das Forças Armadas, 20 de Outubro de
1983.—O Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, José Lemos

O General Adjunto Coordenador do Estadoferreira, general.
-Maior-General das Forças Armadas, João António Lopes da Con
ceição, general.
—

(Visado pelo TC em 13 de Dezembro de 1983. sob o n. 94 137. Não
são devidos emolumentos.)
(D. R., 2. Série, n. 300,

de 30 de Dezembro de 1983.)

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Comando-Geral da Guarda Nacional Republicana
Por portaria de 15 de Setembro último, visada pelo TC em 9

do corrente mês, registada sob o n.° 93 318, em 6 do
corrente mês, nos termos da alínea c) do n.° 2 do ar
tigo 6.° e do n.° 1 do artigo 62.° do Decreto-Lei n.° 333/83,
de 14 de Julho:

Mário Fernando Gonçalves, alferes do serviço geral do Exército
nomeado para prestar serviço na Guarda Nacional Republicana,
desde 10 de Agosto de 1983, numa das vagas criadas pelo Decreto-Lei n.° 246/77, de 11 de Julho, e ainda não provida. (São devidos
emolumentos, nos termos dos Decretos-Leis n.°’ 356/73 e 131 /82:
para o Estado, 900$, e para o Cofre do TC, 600$.)
—

Comando-Geral da Guarda Nacional Republicana, 15 de Dezem
O Chefe do Estado-Maior Interino, António João
bro Ide 1983.
Soares, coronel de infantaria.
(D. 1?., 2. Série, n.° 299, de 29 de Dezembro de 1983.)
—

II— MUDANÇAS DE QUADRO
Oficiais do quadro permanente
Quadro do Serviço de Saúde
Considerado com ingresso provisório no quadro permanente do serviço
de saúde (ramo farmácia), colocado no Hospital Miiitar Principal
desde 6 de Junho de 1983, nos termos da Portaria n.° 693-A/75, de
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24 de Novembro, o soldado cadete (08396280) António Manuel
Norte de Oliveira, do Regimento de Tnfantaria de Faro (Desta

camento de Tavira), onde frequentou o 1.0 T/CEOMJ83 que
terminou em 3 de Junho de 1983, com a classificação de 13,43
valores. i graduado no posto de alferes desde 6 de Junho de 1983,
desde quando se encontra apresentado na Escola de Serviço de
Saúde Militar para frequentar o estágio.
Considerado com ingresso provisório no quadro permanente do serviço
de saúde (ramo farmácia), e colocado no Hospital Militar Principal
desde 6 de Junho de 1983, nos termos da Portaria n.° 693-A/75,
de 24 de Novembro, o soldado cadete (14348179) José Manuel
Ruivo ferro Pires, do Regimento de Infantaria de Faro (Desta
camento de Tavira), onde frequentou o 1.0 T/CEOM/$3 que
terminou em 3 de Junho de 1983, com a classificação de 13,51
valores. Ë graduado no posto de alferes desde 6 de Junho de
1983, desde quando se encontra apresentado na Escola do Ser
viço de Saúde Militar para frequentar o estágio.

(Por portaria de 6 de Junho de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 27 de Dezembro de 1983. S6o devidos ernoht
mentos.)
Considerado com ingresso definitivo no quadro permanente do ser
viço de saúde (ramo farmácia), desde 30 de Julho de 1983 e
colocado no Laboratório Militar de Produtos Químicos e Far
macêuticos com o posto de tenente farmacêutico, contando a
antiguidade e com direito aos vencimentos deste posto desde
a mesma data, nos termos da Portaria n.° 693-A/75, de 24 de
Novembro, e alínea b) dos artigos 31.° do Decreto-Lei n.° 176/
/71, de 30 de Abril, o alferes graduado farmacêutico (08396280)
António Manuel Norte de Oliveira que, por portaria de 6 de
Junho de 1983, foi considerado com ingresso provisório no qua
dro permanente do mesmo serviço. Fica na situação de adido
nos termos da condição n.° 9 de alínea b) do artigo 44.° do
D.ci-Lei o.° 176/71, de 30 dc Abril. Concluiu com aprc)
veitamento em 30 de Julho de 1983 o estágio para oficial do
quadro permanente do serviço de saúde, no qual obteve a classi
ficação final de 13,44 valores.
Fica colocado à esquerda do tenente farmacêutico António
Manuel dos Santos Carvalho.
Considerado com ingresso definitivo no quadro permanente do ser
viço de saúde (ramo farmácia), desde 30 de Julho de 1983 e
colocado no Laboratório Militar de Produtos Químicos e Far
macêuticos com o posto de tenente farmacêutico, contando a
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antiguidade e com direito aos vencimentos deste posto desde a
mesma data, nos termos da Portaria n.° 693-A/75, de 24 de
Novembro, e a)inea b) dos artigos 3l.° do Decreto-Lei n.° 176/
/71, de 30 de Abril, o alferes graduado farmacêutico (14348179)
José Manuel Ruivo Pires que, por portaria de 6 de Junho de
1983, foi considerado com ingresso provisório no quadro per
manente do mesmo serviço. Fica na situação de adido nos termos
da condição n.° 9 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei
n.° 176/71. de 30 de Abril. Concluiu com aproveitamento em 30
de Julho de 1983 o estágio para oficial do qu:adro permanente
do serviço de saúde, no qual obteve a classificação final de 13,45
valores.
Fica colocado à esquerda do tenente farmacêutico João José
Coelho Torre.
(Por portaria de 21 de Outubro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 15 de Dczembr de 1983. São devidos criiolu
mentos.)

Oficiais de complemento
Serviço de administração militar:
Exonerado do quadro permanente, por despacho de 20 de Julho
de 1983, a seu pedido, o capitão do serviço de administração
militar (50333711) José Verdasca Marção Borrego, passando ao
quadro de complemento desde 29 de Maio de 1974, colocado
no Quartel-General da Região Militar de Lisboa, na situação
de reserva.
(Por portaria de 4 de Outubro de 1983,anotada pelo Tribunal de
Contas em 22 de Dezembro de 1983.)

ifi

—

MUDANÇAS DE SITUAÇÃO

Oficiais do quadro permanente
Armas e serviços:
Ingresso nos quadros:
Quadro da Arma de Infantaria
Brigadeiro, supranumeráfio, (51184811) Francisco Alberto Cabral
Couto, da Direcção do Serviço de Justiça e Disciplina, onde
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continua colocado, devendo ser considerado nesta situação, desde
14 de Novembro de 1983, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 14 de Novembro de 1985, visada pelo Tribuu2l de
Contas em 23 de Dezembro de 1983. Não são devidos emjlu
mentos.)

Quadro do Serviço Geral do Exército
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (51029211)
Fernando Aires Fragata. do QuarteVieneral da Zona Militar
dos Açores, onde continua colocado, devendo ser considerado
nesta situação ‘desde 1 de Novembro de 1983, para preenchi
mento de vaga no quadro.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 23 de Dezembro de 1983. Não são devidos emolu
mentos.)

Passagem

à situação de supranumesário permanente:

Desde 3 de Agosto de 1983, deixa de ser considerado na situação de
adido nos termos da alínea a) do artigo 3° do Decreto-Lei
n.° 42073, de 31 de Dezembro de 1958, por ter deixado de estar
colocado no Comando de Tropas Pára-Quedistas, continuando,
porém, desde a mesma data na situação de supranumerário
permanente, nos termos do artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 51/77,
de 13 de Abril, por ter regressado ao Exército e colocado na
Direcção da Arma de Infantaria, o capitão de infantaria (00033640)
José Henrique de Meio Carvalho.
Por portaria de 3 dc Agosto de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 23 de Dezembro de 1983. Não são devidos emolu
mentos.)

Passagem

à situação de supranumerârio:

Coronel de artilharia, adido, (50520211) Manuel António Ascenção
Pita, do Quartel-General da Região Militar do Sul que, por ter
deixado de prestar serviço nos Serviços de Polícia Judiciária
Militar (Delegação de Évora), se apresentou no Exército em 28
de Agosto de 1983, desde quando deve ser considerado nesta
situação.
(Por portaria de 28 de Agosto de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 23 de Dezembro de 1983. Não são devidos emolu

mentos.)
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Coronel do serviço de administração militar, adido, (51286311) José
Carlos de Araújo Santos Belfo, por ter deixado de prestar serviço
no Conselho Fiscal dos Estabelecimentos Fabris do Exército em
23 de Setembro de 1983, desde quando deve ser considerado
nesta situação.
(Por portaria de 23 de Setembro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 23 de Dezembro de 1983. Não são devidos emolu
mentos.)

Tenente-coronel do serviço de material (serviços técnicos de manu
tenção), adido, (51479311) Arménio Pires Coelho que, por ter
deixado de prestar serviço no Quartel-General da Área Ibero
-Atlântico Norte, se apresentou no Exército em 19 de Agosto de
1983, desde cIciando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 19 de Agosto de 1983, ‘isacia pelo Tribunal de
Contas em 23 de Dezembro de 1983. Não são devidos emolu
mentos.)
Major do serviço de material (material), adido, (01828964) Humberto
Flávio Alves Pereira, por ter deixado de prestar serviço na Aca
demia Militar em 30 de Setembro de 1983, desde quando deve
ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 30 de Setembro dc 1983, visada pelo ‘Tribunal dc

Contas em 23 de Dezembro de 1983. Não são devidos emolu
mentos.)

Passagem à situação de adido:
Nos ternos do n.° 7 da alínea b) do artigo 44•0 do Decreto
-Lei a.° 176/71, de 30 de Abril:
Desde 12 de Novembro de 1983, deixa de ser considerado na situação
de adido, nos termos do n.° 1$ ãa alínea b) do artigo 44. do
Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, por ter deixado de prestar
serviço no Estado-Maior-General das Forças Armadas, conti
nuando, porém, desde a mesma data, na situação de adido, nos
termos do n.° 7 da citada alínea, por ter sido colocado no
Comando-Chefe das Forças Armadas dos Açores, o tenente-coronel de infantaria (50876511) Alfredo José Botelho de Oliveira
Moniz.
(Por portaria de 12 de Novembro de 1983, anotada pelo Tribunal de
Contas em 22 de Dezembro de 1983.)
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Nos termos do n.° 9 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176171, de 30 de Abril:
Major de infantaria, no quadro, (41296462) Rui Jorge Chagas Jun
queira dos Reis, do Regimento de Infantaria de Faro, por ter sido
requisitado para desempenhar uma comissão de serviço dependente
do Ministério das Finanças e do Plano, na Guarda Fiscal,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.

(Por portaria de 1 de Novembro de 1983, anotada peio fribunai cL
Contas em 22 de Dezembro de 1983.)
Major de engenharia, no quadro. t02729164) Anibal Jorge Martins
Matos da Silveira, da Direcção do Serviço de Fortificações e
Obras do Exército, por ter sido nomeado para desempenhar
funções no Ministério da Administração Interna, no Batalhão
de Sapadores de Bombeiros, devendo ser considerado nesta situa
ção desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 16 de Agosto de 1983, anotada pelo Tribunal de
Contas

cio

22 de Dezembro de 1983.)

Capitão de engenharia, no quadro, (02990965) Jorge António Ber
nardo, da Direcção do Serviço de Fortificações e Obras do

Exército (Delegação de Coimbra), por ter sido nomeado para
desempenhar funções no Ministério da Administração Interna,
no Batalhão de Sapadores Bomberios de Coimbra, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 19 de lulho de t983, antotada pelo Tribunal de
Contas em 22 de l)ezembro de 1983.)

Tenente-coronel de transmissões (ramo manutenção), no quadro,
(50041711) Paulino Nélson Ferreira Birrento, por ter sido requi
sitado para desempenhar uma comissão de serviço dependente
do Ministério das Finanças e do Plano, na Guarda Fiscal,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 25 de Outubro de 1983, anotada pelo Tribunal de
Contas cm 4 de Janeiro de 1984.)
Tenente-coronel do serviço de administração militar, no qttadro,
(51424311) Ventura da Conceição Nunes Garcia Cortês, da
Direcção do Serviço de Finanças, por ter sido nomeado para
desempenhar funçõs no CINCIBERLANT, devendo ser consi
derado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 11 de Julho de 1923, anotada pelo Tribunal dc
Contas em 22 de Dezembro de 1983.)
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Tenente-coronel do serviço de administração militar, no quadro,
(51423411) Raul da costa Dionísio, por ter sido nomeado subdirector das Oficinas Gerais de fardamento e Equipamento,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 23 de Setembro de 1983, anotada pelo Tribunal de
Contas em 22 de Dezembro de 1983.)
Desde 19 de Agosto de 1983, deixa de ser considerado na situação de
adido, nos termos do n.° 10 da alínea b) do artigo 44.° do
Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, por ter sido exonerado
do cargo de professor da 20. cadeira do Instituto Superior
Militar, passando desde a mesma data, à situação de adido nos

termos do n.° 9 de citada alínea, por ter sido nomeado para o
cargo C-12 Maintenance and Repair Officer/Tranportation Offi
cer, no CINCIBERLANT, o major do serviço de material (ser
viços técnicos de manutenção) (51217711) Luís Armando Marques
Garcia.
(Por portaria de 19 de Agosto de 1963, anotada pelo Tribunal de
Contas em 22 de Dezembro de 1983.)

Deixa de estar na situação de adido, em diligência no Ministério da
Administração Interna, na Guarda Nacional Republicana, nos
termos da condição n.° 17 da alínea 1)) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, continuando, porém, na mesma

de adido, no mesmo Ministério e Guarda nos termos da
condição n.° 9 da citada alínea, o major do serviço geral do

situação

Exército (31339057) Júlio António de Almeida Costa, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1983, anotada pelo Tribtinal de
Contas em 22 de Dezembro de 1983.)

Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (52391811) Ma
nuel da Conceição Martins, por ter sido nomeado pata desem
penhar funções de adjunto dos Serviços Gerais das Oficinas
Gerais de Material de Engenharia, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1983, anotada pelo Tribunal de
Contas em 22 de Dezembro de 1983.)

Nos ternaos do 11.0 10 da alínea b) do artigo
-Lei n.° 176/71, de 30 (le Abril:

440

do Decreto-

Coronel de artilharia, supranumerário permanente, (50275811) Manuel
Francisco Ganhão Palma, por ter sido nomeado professor cate-
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drático da 27.” cadeira da Academia Militar, devendo ser consi
derado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 dc Outubro de 1983, anotada pelo Tribunal de
Contas em 22 de Dezembro dc 1983.)
Capitão de cavalaria, no quadro, (16450473) Luís Manuel dos Santos
Newton Parreira, por ter sido nomeado comandante de compa
nhia do Corpo d Alunos da Academia Militar, devendo ser consi
derado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 12 de Setembro de 1983, anotada pelo Tribunal de
Contas em 22 dc Dezembro de 1983.)

Nos termos do n.° 12 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei a.° 176/71, dc 30 de Abril:
Major graduado, capelão titular, (51244911) Miguel Duarte, do Ins
tituto Superior Militar, por aguardar a publicação legal de passa
gem à situação de aposentação, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Ps,r portaria de 15 de Outubro de 1983, anotada pelo Tribunal de
Contas em 4 de Janeiro de 1984.)

Nos termos do n. 16 da alínea b) do artigo 44.’ tio Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Coronel de infantaria, supranumerário permanente, (51384311) Carlos
Manuel C’orreia Marques da Costa, do Regimento de Caçadores
Pára-Quedistas, onde continua colocado, devendo ser consi
derado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Setembro de 1983, visada pelo Tribunal d
Contas em 23 de Dezembro de 1983. Não são devidos emolu
mentos.)

Coronel de infantaria, no quadro, (50091911) Lourenço Calisto Aires,
na Direcção do Serviço Histórico Militar, onde continua colocado,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 19 de Setembro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 23 de Dezetnbro de 1983. Não são devidos emolu
mentos.)

Coronel de artilharia, adido, (50276611) Fernando José Pinto Simões,
da Direcção da Arma de Artilharia, em diligência no Estado-
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-Maior-General das Forças Armad&s, onde continua colocado,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 28 de Setembro de 1983, anotada pelo Tribunal
Contas em 22 de Dezembro dc 1983.)

de

Coronel de cavalaria, no quadro, (50331411) António Diogo de Brito
e Faro, do Quartel-General da Região Militar do Norte, onde
continua colocado, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 23 de Agosto de 1983, isada pelo Tribunal de
Contas em 23 de Dezembro de 1983. Não são devidos emolu

(

mentos.)
Coronel ide transmissões (52123711) António Marcelo Pinto de Abreu,
da Direcção da Arma de Transmissões, onde continua colocado,
em diligência no Ministério dos Assuntos Sociais (Instituto Nacio
nal de Emergência Médica), devendo ser considerado nesta situa
ção desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 7 de Agosto de 1983, aouíada pelo Tribunal de
Contas em 4 de Janeiro de 1984.)

Coronel do serviço de administração militar, adido, (52157611) Cirilo
de Aguiar Santos, das Oficinas Gerais de Fardamento e Equipa
mento, onde continua colocado, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 14 de Junho de 1983, anotada pelo Tribunal dc
Contas em 22 de Dezembro de 1983.)
Coronel do serviço de administração militar, adido, (51315711) An
tónio Nogueira da Silva, da Direcção do Serviço de Administração
Militar, onde continua colocado, em diligência no Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.

(

(Por portaria de 3 de Outtibro de 1983, anotada i’clo Tribunal de
Contas em 22 de Dezembro de 1983.)
Capitão do serviço geral do Exército, no quadro, (51183711) João
Martins, do Regimento de infantaria de Castelo Branco, onde
continua colocado, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 4 de Outubro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 23 de Dezembro de 1983. Não são devidos cinolu
mentos.)

1

2, Série

ORDEM DO EXÉRCITO N.° 2

129

Capitão do serviço geral do Exército, adido, (51358011) Joaquim
Caetano Vieira, do Instituto Militar dos Pupilos do Exército,
onde continua colocado, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
de 3 de Outubro dc 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 23 de Dezembro de 1983. Não são devidos emolu

(Por portaria
mentos.)

Capitão do serviço geral do Exército, no quadro, (50050611) Francisco
Florêncio Peru, do Distrito de Recrutamento e Mobilização de
Faro, onde continua colocado, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 7 de Novembro de ]983, visada pelo Tribunal de
Contas em 23 de Dezembro de 1983. Não são devidos emolu
mantos.)

Capitão do serviço geral do Exército, nasituação de liçença ilimitada,
(51289211) António Pereira Monteiro, do Regimento de Infantaria
do Porto, onde continua colocado, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Pou portaria de 16 de Novembro de 1983, anotada pelo Tribunal &
Contas em 22 de Dezembro de 1q83.)

Nos termos do n.° 17 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
I)eixa de ser considerado na situação de adido, nos termos do n.° 10
da alínea h) do artigo 44.° do Decreto-Lei o.° 176/71, de 30 de
Abril, por ter deixado de prestar serviço na Academia Militar.
continuando, porém, desde a mesma data na situação de adido
nos termos do n.° 17 da citada alínea, por ter sido colocado na
Direcção da Arma de infantaria, e em diligência no Ministério
da Defesa Nacionat, o capitão de infantaria (02514472) Carlos
Henrique Pinheiro Chaves.
(Por portaria dc 6 de Setembro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 23 de Dezembro dc 1983. Não são devidos emolu

mentos.)

Nos termos do a. 1$ da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 dc Abril:
no quadro, (50338611) José Henrique
Rola Pata, do Quartel-General da Zona Militar dos Açores,

Tenente-coronel de artilharia,
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onde continua colocado, por se encontrar em diligência no
Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo ser conside
rado nesta situação desde a data da presente portaria.

(Por portaria de 23 de Agosto de 1983, visada pelo Tribunal dc
Contas em 23 de Dezembro de 1983. Não são devidos emolu
mentos.)

Deixa de estar na situação de adido, nos termos do n.° 10 da alínea b)
do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, conti
nuando, porém, na mesma situação de adido nos termos do
n.° 18 da citada alínea, o tenente-coronel de cavalaria (51413411)
Luís Alberto de Oliveira Marinho Falcão, por ter sido colocado
na Direcção da Arma de Cavalaria e em diligência no Serviço de
Polícia Judiciária Militar, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Setembro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 23 de Dezembro de 1983. Não são devidos emolu
mentos.)
Tenente-coronel de cavalaria, no quadro, (5146$71 1) Eduardo Roque

da Cunha, da Direcção da Arma de Cavalaria, onde continua
colocado, por se encontrar em diligência no Estado-Maior-General
das Forças Armadas, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portatia.
Tenente-coronel ‘do serviço geral do Exército, no quadro, (5i149091l)
Francisco José Miranda Madeira, do Quartel-General da Região
Militar de Lisboa, onde continua colocado, por se encontrar
em diligência no Estado-Maior-General das Forças Armadas,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da pre
sente portaria.
(Por portaria de 3 de Outubro dc 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 23 de Dezembro de 1983. Não são devidos emolu
mentos.)

Tenente-coronel do serviço geral do Exército, no quadro, (50927211)
Alexandre Afonso Marques Garrana de Castro, a Repartição do
Pessoal Civil da Direcção do Serviço de Pessoal, onde continua
colocado, por se encontrar em diligência no Estado-Maior-General
das Forças Armadas, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
Tenente-coronel do serviço geral do Exército, no quadro, (51096911)
António de Figueiredo Simões, do Quartel-General da Região
Militar do Centro, onde continua colocado, por se encontrar em
diligência na Comissão Liquidatária da P1DE/DGS e LP (Dele-
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gação de Coimbra), devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, no quadro, (52063$11) Joaquim
Estêvão da Conceição Duarte, do 3.° Tribunal Militar Territorial
de Lisboa, onde continua colocado, por se encontrar em dili
gência no Serviço de Policia Judiciária Militar, devendo ser consi
derado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1$ de Outubro de 1985, visada pelo Tribunal

dc

Contas em 23 de Dezembro de 1983. Não são devidos emolu
mentos.)

Passagem á situação de reserva:

Coronel de infantaria (51391311) Alveno Soares de Paula Carvalho,
nos termos da alínea d) do n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto
-Lei n.° 514/79, de 2$ de Dezembro, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 76 280$00. Conta 41 anos de serviço.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1983. Não carece de visto do

Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/752

Major de infantaria (431’35555) Joaquim Pereira Marques, nos termos
da condição 4•0 da alínea c) do n.° 1 do artigo 1.° do Decreto-Lei ri.0 514/79, de 28 de Dezembro, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 53 214$00. Conta 31 anos e 4
meses de serviço.
(Por portaria de 8 de Novembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Coronel médico (50936911) António Manuel Sancho, nos termos da
condição 2.0 da alínea b) do n.° 1 do artigo 1.° do Decreto-Lei
n.° 514/79, de 28 de Dezembro, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 57503$00. Conta 31 anos e
9 meses de serviço.

de 14 de Novembro de 1983. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do I)ecreto n.° 276-A/73.’

(Por portaria

Capitão do serviço de material (serviços técnicos de
adido, na Guarda Nacional Republicana, (51427611)
ferreira Costa, nos termos da condição 1.0 da
n.° 1 do artigo ‘l.° do Decreto-Lei ri.0 514/79, de 28

manutenção),
Raul António
alínea b) do
de Dezembro,
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devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Fica com a pensão mensal de 51 800$00. Conta 40 anos de serviço.
‘Por portaria de 7 de Novembro dc 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.” 276-A/iS.

Reiníegração:
Por despacho de 20 de Julho de 1983, do General Chefe do Estado-Maior do Exército, foi reintegrado no quadro permanente na

situação de activo, desde 29 de Maio de 1974. por ter sido
amnistiado do crime de deserção, nos termos do Decreto-Lei
n.° 180/74, de 2 de Maio, o capitão do serviço de administração
militar (5033371 1) José Verdasca Marção Borrego.

(Por portaria de 4 de Outubro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 23 de Dezembro de 1983. Não são devidos emolu
mentos.)

Oficiais de comp’emento
Baixa de serviço:
Os oficiais de complemento, em seguida mencionados, têm a situação
que lhes vai indicada em título, por terem atingido o limite de
idade, nos termos do § 5.° do artigo 61.° do Decreto-Lei n.° 12017,
de 2 de Agosto de 1926:

Infantaria:
Tenentes milicianos, na situação de reserva, Manuel Luis de Medeiros
e Câmara. José Manuel Oliveira Valença, Norberto Maldonado
dos Reis, António Pinheiro Braga, José António de Castro
Pereira Lopes Cardoso, António Albino Sotomaior Neto, António
Medeiros Xavier de Mesquita, António Alberto de Araújo Macedo, ‘Francisco Almiro Coutinho de Magalhães, Abel Emilio de
Araújo Martins Campos e Matos, Rodrigo José Tavares Ferrão
Castelo Branco de Noronha, Camilo Augusto de Figueiredo Júnior,
Carlos Luís da Rocha, Armando Augusto ‘da Costa Morais, Luís
dos Santos Braga, Manuel Renato Vieira Correia, Elviro Augusto
da Rocha Gomes e Fernando Mesquita, devendo ser considerados
nesta situação desde, respeotivamente, 6 de Setembro, 1 7 e 20 de
Dezembro de 981, 22 de Setembro, 11 e 17 de Outubro de 1982,
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5, 8, 16 e 21 de Fevereiro, 23 de Março, 16 de Abril, 23 e 28
de Junho, 30 de Setembro e 14, 26 e 31 de Outubro de 1983.
Alferes miliciano, na situação de reserva, António Augusto Dias do
Souto, devendo ser considerado nesta situação desde 17 de Junho
de 1982.

Artilharia:
Tenentes milicianos, na situação de reserva, Edgar Maria da Silva
Antunes Oliveira, Abel José Leite Ferreira Barbosa, Clemente da
Fonseca Araúio de Freitas Menéres e Armando Rodrigues de
Carvalho, devendo ser considerados nesta situação desde, respecti
vamente, 15 de Outubro de 1982 e 9, 20 e 22 de Novembro de
1983.

Cavalaria:
fenente miliciano, na situação de reserva, Carlos José Vasconcelos
Borges, devendo ser considerado nesta situação desde 27 de Março
de 1983.

Engenharia:
Tenente miliciano, na situação de reserva, Orlando Maidonado dos
Reis, devendo ser considerado nesta situação desde 7 de Março
de 1983.

Serviço de saúde:
Tenentes milicianos médicos, na situação de reserva, José Hamilton
Geraldes Coelho Ferro de Beça. Francisco Augusto da Silva Almei
da, Joaquim N4orais fernandes. Júlio Barbosa Gesta, Abel Gonçal
ves Correia Gomes da Silva Portal, Alberto Ferreira Gomes e
Alpoim de Resende e Sousa, devendo ser considerados nesta
situção desde, respectivamente, 5 e 23 de Janeiro, 5 de Julho e
19 de Agosto de 1982, 15 de Agosto, 6 de Outubro e 30 de Novem
bro de 1983.
Alferes milicianos médicos, na situação de reserva, José Marcelino
Mendes de Freitas, Carlos Gustavo Lehmann Almeida e Manuel
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Sobrinho Rodrigues Simões, devendo ser considerados nesta
situação desde, respectivamente, 13 de Janeiro, 9 de Fevereiro
e 3P de Março de 1983.
Tenente miliciano farmacêutico, na situação de reserva, Joaquim
Gonçalves Casanova, devendo ser considerado nesta situação desde
6 de Março de 1983.
Alferes miliciano veterinário, na situação de reserva, Fernando Antó
nio de Sá Dantas, devendo ser considerado nesta situação desde
4 de Março de 1983.

Serviço de administração militar:
Tenentes milicianos, na situação de reserva, Jose fernandes de Sousa
Teixeira, António Alves de Sá Correia Júnior. Joaquim de Amorim
Feri-eira ‘adjnha e António da Silva Branco, devendo ser consi
derados nesta Situação desde, respectivamente, 27 de Abril, 28 de
Maio, 3 de Junho e 10 de Agosto de 1983.

Serviço de assislência religiosa:
Capitão graduado capelão, na situação de reserva, Manuel Ferreira
da Silva, devendo ser considerado nesta sittação desde 2 de
Dezembro de 1983.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1983.)

IV

—

PROMOÇÕES

Oficiais do quadro permanente
Escola Prática do Serviço de Transportes
Major do serviço geral do Exército, o capitão do serviço geral do
Exército (50005011) José Dias Jorge, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 15 de Outubto de 1983. Não carece dc vÉo do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Adidos:
No Ministério da Administração Interna:
Serviço de Estrangeiros

Major do serviço geral do Exército, adido, no Ministério da Adminis
tração Interna, no Serviço de Estrangeiros, o capitão do mesmo
serviço, adido no referido Ministério e Serviço, {5240001t) Manuel
Fernandes Tomás, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
de 15 de Outubro de 1983. Nüo carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 275-A/75.)

(Por portaria

Oficiais de complemento
Armas e serviços:
Estado-Maior do Exército

Aspirantes a oficial milicianos do serviço de pessoal, os soldados
cadetes (15847474) José Carlos Pacheco Alves, (14615879) Miguel
António Silvestre Sebadelhe, W60208$0) José Manuel Simões de
Almeida, (116187481) Rui José Marques da Fonseca e (17284080)
Mário Jorge Ventura Norte, contando todos a antiguidade desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 29 de Outubro de 1983.)

Direcção do Serviço de Pessoal
Repartição de Oficiais

Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de pessoal, os soldados
cadetes (08263580) José Paulo Vieira Duque e (16185973) Luís
Solano Cabral de Moucada, contando ambos a antiguidade desde
a data da presente portaria.
(Por porteria de 29 de Outubi’o de 1983.)

Direcção do Serviço de Justiça e Disciplina

Aspirantes a oficial milicianos cio serviço de pessoal, os soldados ca
detes (08143778) Rui Ãlvaro Filomeno de Figueiredo Ribeiro,
(13638579) José Manuel Saporiti Machado da Cruz Bucho,
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(02769778) João António Raposo Marques Vidal e (12759378)
José Manuel Martjns Mirjm da Silva, contando todos a anti
guidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria

de 29 de Outubro de 1983.)

Direcção da Arma de Engenharia
a oficial miliciano de engenharia, o soldado cadete
(07762$79) António Pinheiro da Costa Carvalho, contando a anti

Aspirante

gtiidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 29 de Outubro de 1983.)

Direcção do Serviço de Fortificações e Obras do Exército
Aspirantes a oficial milicianos de engenharia, os soldados cadetes

(03231080) Luís Miguel Piguatellide de Carvalho Palma Ruivo,
(04096980) Miguel Correia Marques dos Santos, (1390977$) João
Guilherme Santos de Freitas Moreira e (11547373) António Ma
nuel Restani Graça Alves Moreira, contando todos a antigui
guidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 29 de Outubro de 1983.)

Direcção do Serviço de Material
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de material, os soldados

cadetes (15295478) Licínio Mendes Ferreira, (02393572) Divo
Augusto Alegria Quintela, (16363480) Jorge Manuel de Mendonça
Soares Santiago, (14362$73) João Emílio Segurado Pavão Martins,
(01644578) José Fernando da Silva Pires e (03850379) Fernando
Júlio Marques Miranda, contando todos a antiguidade desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 29 de Outubro de 1985.)
Chefia do Serviço Cartográfico do Exército
Aspirantes a oficial milicianos do serviço cartográfico do Exército, os
soldados cadetes (06117$78) Joel Santos Pais, (19998879) João
Pedro Neto de Avelar Ghira e (080278l) João Francisco Cas
tanho Amado, contando todos a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 29 de Outubro de 1983.)
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Quartéis-generais:
Região Militar do Centro
Aspirante a oficial miliciano de engenharia, o soldado cadete (07202078)
Joaquim Armindo Tavares dos Santos, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de pessoal, os soldados
cadetes (1898297$) Fernando António Batista Fernandes e
(05233579) José Gomes Fernandes, contando ambos a antigui
dade desde a data da presente portaria.
(Poi’

porlaria

de 29 dc Outubro dc 1983.)

Região Militar de Lisboa
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de pessoal, os soldados
cadetes (0281707$) Manuel António Cardoso Lopes Rocha,
(03981778) José António Branco, (07640079) Jorge Tito de Vas
concelos Nogueira Dias Cabral e (07424979) Joaquim Manuel
Ferreira Gonçalves, contando todos a antiguidade desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 29 dc Outubro de 1983.)
Região Militar do Norte

Aspirante a oficiaL miliciano de engenharia, o soldado cadete (19462373)
João Guilherme Miranda Gonçalves, contando a antiguidade desde
a data da presente portaria.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete

(05243777) Jorge Ryder Torres Pereira, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de pessoal, os soldados
cadetes (13542278) Armindo Fernando Duarte Faria, (10540578)
Jc-é C’srlos fernandes Sá Pereira e (016911080) Luís António Costa
Reis Cerquinho da Fonseca, contando todos a antiguidade desde
a data da presente portaria.
(Por

portaria

de 29 de Outubro de 1983.)

Região Militar do Sul
Aspirantes a oficial milicianos de engenharia, os soldados cadetes
(07350679) José Manuel Barbosa Alves e (10675378) Artur José
do Vale Guimarães Teles, contando ambos a antiguidade desde
a data da presente portaria.
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Asirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, o soldado cadete
(15617278) ‘Franklin Duarte Pedro de Sousa e Meio, contando
a antiguidade desde a data da presente portaria.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, o soldado cadete
(11588277) Jacinto Dias, contando a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por poitaria de 29 de Outubro de 1985.)

Zona Militar dos Açores
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete
(12593176) Pedro Ângelo Albergaria Bicudo Candelária, contando
a antiguidade desde a data da presente portaria.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, o soldado cadete
(10738879) António Manuel da Rocha Secca e Oliveira, contando
a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 29 de Outubro de l983.

Zona Militar da Madeira

Aspirantes a oficial milicianos do serviço de saúde, os soldados cadetes
(02389374) Carlos Alberto Antunes e (0611:1876) José António
Ceruueira da Costa Moreira. contando ambos a antiguidade desde
a data da presente portaria.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, o soldado cadete
(05952479) João do ‘Carmo Ataide da Câmara, contando a anti
guidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 29 de Outubro de 1983.)

Esco!as práticas das armas e serviços, centros de instmço
e unidades:
Infantaria:
Ecola Prática de Infantaria
Aspirante a oficial miliciano do serviço cio saúde, o soldado cadete
(08464377) João Manuel Sequeira Duarte, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por oortaria de 29 de Outubro de 1983.)
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Regimento de Infantaria de Abrantes
Aspirante a oficia] miliciano de infantaria, o soldado cadete, graduado
em aspirante, (00407780) José Manuel Belo Figueiredo dos Reis,
contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 27 de Agosto de 1985.)

Aspirantes a oficial milicianos do serviço de saúde, os soldados
cadetes (08648776) António Maria Rosa :proa e (06345677) Carlos
Manuel Pereira do Amaral, contando ambos a antiguidade desde
a •data da presente portaria.
(Por portaria dc 29 de Outubro de 1983.)
Regimento de Infantaria de A.ngra do Heroísnao
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete
(07860876) Carlos Alexandre Muge Lima, contando a antiguidade
desde •a data da presente portaria.
(Por portaria de 29 de Outubro de 1983.)

Regimento de Infantaria de Chaves
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete
(05401475) Rui Manuel Gornes dos Santos, contando a antigui

dade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Outubro de 1985.)
Regimento de Infantaria do Funchal
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete
(12456175) António Augusto Barbosa Pires, contando a antigui

dade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 29 de Outubro de 1983.)

Regimento de Infantaria do Porto
Aspirante a oficial milíciano do serviço de saúde, o soldado cadete
(09656577) Jorge Paulo Moreira Vaz, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 29 de Outubro de 1985.,

t
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Regimento de Infantaria de Tomar
Desgraduado do posto de alferes miliciano de infantaria, desde 1 de
Abril de 1971, o aspirante a oficial miliciano de infantaria
(09452467) Eduardo Manuel de Oliveira Soares de Almeida, na
situação de disponibilidade.
(Por portaria de 30 de Nü’,ctiibro

de I93.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, o soldado cadete (13309381)
Luís Gonzaga Coutinho de Almeida, contando a antiguidade desde
a data da presente portaria.
(Por portaria dc 27 dc Agosto de 1983.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete
(07501777) Luís Manuel ferrão Ribeiro da Silva, contando a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 29 de Outubro de 1983.)

Regimento de Infantaria de Vila Real

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete
(13220775) César Vicente Almeida Damásio, contando a antigui
dade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 29 de Outubro de 1983.)

Regimento de Infantaria de Viseu
a oficial miliciano de infantaria, o soldado cadete, graduado
em aspirante, (06613478) Aníbai da Costa Rodrígues, contando
a antiguidade desde a data da presente portaria.

Aspirante

(Por portaria de 27 de

Agosto de 1983.)

Batalhão de Infantaria de Aveiro
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, o soldado cadete, graduado
em aspirante, (05489683) Rui Malheiro Vaz, contando a antigui
dade desde a data da presente portaria.
(Por portaria

de 27 de Ajsto de 1983.)

(
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Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete
(10005577) Rui FiLipe Henriques Lourenço, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria dc 29 de Outubro de 1983.)
Artilharia:
Escola Prática de Artilharia
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete
(07254177) José Eduardo Correia David de Paiva, (02183476)
João Manuel Bispo Pereira, contando ambos a antiguidade desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 29 de Outubro de 1983.)

Regimento de Artilharia da Serra do Pilar
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete
(08632475) José Manuel Marques Luzio, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por

portaria

de 29

de Outubro de 1983.)

Cavalaria:
Escola Prática de Cavalaria
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete
(09075$77) José Luís Carreira Nunes, contando a antiguidade desde
la data da presente portaria.
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de pessoal, os soldados
cadetes (CUO6267$) Vitor Manuel de Sousa Meneses Falcão e
(16112881) João José Mendes Nogueira, contando ambos a anti
guidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 29 de Outubro de 1983.)

Regiineiito de Cava1aria de Estremoz
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete
(09509775) Carlos Conceição Vairinhos dos Santos, contando a
antiguidade desde a datad a presente portaria.
(Por portaria de 29 de

Outubro de ))83.)
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Engenharia:
Escola Prática de Engenharia
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete
(0634897?) António Alberto Silva Paisana, contando a antigui
dade desde a data da presente portaria.
Por portaria de 29 de Outubro de 1983.)
Regimento de Engenharia a.° 1
Aspirantes a oficial milicianos de engenharia, os soldados cadetes
(08497278) José Luís Cardoso Faya Marinho e (00346477) J00
Robalo Pires de Oliveira, contando ambos a antiguidade desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 29 de Outut’io de 1983.)

Regimento de Engenharia de Espinho
Aspirante a oficiat miliciano de engenharia, o soldado cadete
(15867377) Manuel Fernando Maga]hes Teixeira, contando a
antiguidade desde a data da presente portaria.
tPor portaria de 29 de Outubro dc 1983.)

Transmissões:
Escola Prática de Transmissões

Aspirantes a oficial milicianos •de transmissões, os soldados cadetes
(01162272) António de Meio da Costa Cerqueira e (04706779)
Luís António Pereira de Meneses Corte Real, contando ambos a
antiguidade desde a data da presente portaria.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete
(07445574) José Manuel Matos Delgadinho, contando a antigui
dade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 29

de Outubro de 1983.)

Regimento de Transmissões
Aspirantes a oficial milicianos de transmissões, os soldados cadetes
(13159079) Fernando Henrique Corte Real Mira da Silva,
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(00128179) João Santos Gomes do Amaral, contando ambos a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por porturiti dc 29 de 0utubr de l”)8.)

Serviço de reconhecimento das transmissões:
Batalhão de Informação e Reconhecimento das Transmissões
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de pessoal, os sol:dados cade
tes (06768180) Manuel António Colaço Martinho e (08655480)
Jorge Ayres Rosa de Oliveira, contando ambos a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 29

de Outubro de 1983.)

Serviço de saúde:
Batalhíío do Serviço de Saúde
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete
(14077678) José Carlos Monteiro dos Santos Romeu, contando a
antiguidade desde a data da presente portaria,
(Por portaria de 29 de Outubro de 1983.)

Serviço de administração militar:
Escola Prática de Administração Militar
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, o soldado cadete
(02108880) Miguel Mascarenhas de Caleiros Veloso, contando a
antiguidade desde a data da presente portaria.
Aspirante a oficial miliciano cio serviço de saúde, o soldado cadete
(05244975) Joaquim Manuel Marques ferreira Moutinho, con
tanclo a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 29 de Outubro de 1983,)

Batalhão de Administração Militar
Desgraduado do posto de capitão miliciano do serviço de administra
ção militar, desde 26 de Setembro de 1974, o alferes miliciano do
serviço de administração militar (13179069) Bernardino Gon
çalves Martins, na situação de disponibiildade.
(Por portaria de 30 de Novembro de 1983.)
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Serviço de material:
Escola Prática do Serviço de Material
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de material, os soldados
cadetes ti 191037$) Fernando António da Silva Barata Alves,
(08116580) Eduardo Manuel Simões de Oliveira Bessa (12535378)
Fernando António Figuciredo Amaral e ‘(1 1680679) José Manuel
Dias de Andrade de Figueiredo, contando todos a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 29 de Outubro de 193.)

Batalhão do Serviço de Material
Aspirante a oficial miliciano do serviço de material, o soldado cadete
(09173980) Paulo Jorge de Sousa Brito, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria dc 29

de Outubro de 1983.)

Serviço geral do Exército:
Batalhão do Serviço Geral do Exército
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, o soldado cadete, graduado
em aspirante, (01255780) António Manuel Queirós de Abreu
Parente, contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria

de 27 de Agosto de 1983.)

Aspirantes a oficial milicianos do serviço ‘de pessoal, os soldados
cadetes (11301378) Heliodoro Manuel Rodrigues do Nascimento
Borrega, (1616087$) Fernando Jorge Santana Soeiro Santos,
(02801678) Leonel Gentil Marado Serôdio, (15320578) Nuno
Manuel Gonçalves de Mendonça Belo, (1357287$) Luís Filipe Bernardino Gonçalves e (01350981) Paulo Manuel Pires de Carvalho,
contando todos a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 29 de Outubro de 1983.)

Comandos:
Regimento dc Comandos
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, o soldado cadete graduado
em aspirante, (02270881) António Jorge Cruzeiro de Ascenção,
contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 30 de Julho de

1983.)
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Graduados no posto de aspirante a oficial miliciano de infantaria, os
soldados cadetes (02270081) António Jorge Cruzeiro de Ascenção,
(13309361) Luís Gonzaga Coutinho de Almeida, (05489683) Rui
Malheiro Vaz, (03632181) Fernando ‘da Silva João, (06613478)
Anibal da Costa Rodrigues, (01255780) António Manuel Queirós
de Abreu Parente, (00407780) José Manuel Belo Figueiredo dos
Reis e (03462579) Pedro Carlos de Carvalho Viana.
(Por portaria dc 29 de Junho de

1983.;

órgãos de execução dos serviços e outros elementos:
Estabelecimentos militares
Estabelecimentos de instrução
Instituto (te Altos Estudos Militares
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, o soldado cadete
(06492672) Carlos Manuel da Rocha Borges de Azevedo, contando
a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 29 de Outubro de 1 983.)

Centro de Instrução de Operações Especiais
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete
(13042276) Fernando Alberto Carvalheira Fernandes. contando
a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 29 de Outubro

de 1983.)

Escola Militar de Electromecânica
Aspirantes a oficial milicianos de transmissões, os soldados cadetes
(18784878) António José Rosária Guerreiro e (10397579) Alcides
Augusto Gomes de Faria, contando ambos a antiguidade desde
a data da presente portaria.
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de material, os soldados
cadetes (07402178) Manuel Verissimo Póvoa Morgado Marques.
(06194079) Joaquim João Lopes Morgado, (02648279) José Manuel
Branco Diogo e (15704879) João Vasco de Oliveira Mateus, con
tando todos a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 29 dc Outubro de 1983.)
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Hospitais militares
hospital Militar Principal
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de saúde, os soldados cade
tes (03870069) Alfredo José de Sousa Bacelar, (15077178) Jorge
Manuel de Carvalho Dias Lopes, (13236170) Luís Manuel Facco
Simões Ferreira, (13970270) Joaquim Machado Cândido, (09644769)
José Maria Tormenta Bravo Marciues e (13987371) Luís Abreu

Lopes da Mota Capitão, contando todos a antiguidade desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 29 de Outubro de 1983.)

Hospital Militar Regional

n.°

1

Aspirantes a oficial milicianos do serviço de saúde, os soldados cadetes
(08638670) João Alberto Pimentel de Moura e Sá e (11224770)
Manuel ]nácio Machado Lima Ferreira, contando ambos a
antiguidade desde a data da presente portaria.

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete
(0883637t)) Hernâni Troufa Lencastre, contando a antiguidade
desde a (lata da presente portaria.
(Por portaria d 29 de Outubro de 1

Hospital Militar Regional n.° 3
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de saúde, os soldados
cadetes (09763675) Estêvão Luís Vale e Azevedo de Pape e
(08132777) Luís Manuel dos Santos Cabrita, contando ambos a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 29 de Outubro

de

19i3.)

Hospital Militar Regional n.° 4
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de saúde, os soldados cadetes
(06098769) António Domingos Leitão de Macay Freitas,
(13475976) João Manuel Roque Rodrigues e (16879070 José Luís
Barreto Ramos Dias, contando todos a antiguidade desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 29

de Outubro de 19S3.)
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Hospital Militar de Doenças Infecto-Contagiosas
Aspirante a oficiat miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete
(04710570) Rui Manuel Martins Vitorino, contando a antiguida&
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 29 de Outubro de 1983.)

Estabelecimentos penais
Casa de Reclusão da Região Militar de Lisboa
Aspirante a oficial miticiano de infantaria, o soldado cadete, graduado
em aspirante, (03632181) Fernando da Silva Joao, contando a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 27 de Agosto de

963.)

I)iversos:
Agrupamento Base de Santa Margarida
Aspirante a oficial miliciano de engenharia, o soldado cadete (18693078)
Sérgio Manuel de Carvalho Jacob, contando a antiguidade desde
a data da presente portaria.
Aspirantes a oficial milici;anos do serviço de saúde, os soldados
cadetes (09806377) Carlos Manuel dos Santos Vinagre, (03530075)
Jorge Maria da Silva Viana de Sá e (13341875) António Manuel
dos Santos Martins, contando todos a antiguidade desde a data
da presente portaria.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, o soldado cadete
(V3927477) tuilherme Frederico Lucas Pereira de Carvalho, con
tando a antigttidacle desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 29 de Outubro de 1983.)

Agrupamento Base de Santa Margarida
1.

Brigada Mista Independente

Batalhão de Infantaria Mecanizado
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete
(06183476) José Franco Serra de Sousa Roque, contando a anti
guidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 29 de Outubro de 1983.)

148

ORDEM DO EXÉRCITO N.° 2

2. Série

Centro dc Estudos Psicotécnicos do Exército
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de pessoal, os soldados
cadetes 15547780) José Henrique da Câmara Gomes Garcez Palha.
(01173080) António Manuel Mendes Torres, (14619480) António
Alberto Magalhães da Costa, (10849578) Mário Fernando Pinto
e (14362380) Júlio César Baião Figueiredo. contando todos a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 29 de Outubro

de 1965.)

Centro de Selecçfio de Coimbra

Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, o soldado cadete
(04139680) Vítor Manuel dos Santos Ferreira. contando a anti
guidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria dc 29 de Outubro dc 1983.)

Centro de Selecção de Setilbal
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal. o soldado cadete
(04278080) António Carlos de Sã e Sousa. contando a antigui
dade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 29 dc Outubro cio 1983.)

Centro de SeIecço do Porto
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de saúde, os soldados cadetes
(09588876) Fernando Martins de Almeida, (06287976) Manuel
Pereira Ribeiro, (09921i177) Pedro Manuel Mendes Caldeira da
Silva, (07054577) Rui Eugénio Ferreira Lourenço, (09797576)
João Nuno Magalhães Coimbra, (05747977) João Maria Pimenta
Rebelo de Andrade e (08514477) António Manuel Martins Moniz
Botelho, contando todos a antiguidade desde a data da presente
portaria.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, o soldado cadete
(I$117478) Alberto Jerónimo Silva Santos. contando a antigui
dade desde a data da presente portaria.
(Pot

portaria de 29 dc Outubro de 1983.)

(

2. Série

ORDEM DO EXËRCITO N.° 2

149

Depósito Geral de Material de Transmissões
Aspirante a oficial miliciano do serviço de material, o soldado cadete
O863878O) João Manuel Matos Borges de Oliveira, contando a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por porlaria d 29 de Outubro dc (983.)

Adidos:
No Ministério da Administração Interna

Guarda Nacional Republicana
Promovido ao posto de capitão miliciano do serviço de saúde, para
o quadro da Guarda Nacional Republicana, o tenente miliciano
do serviço de saúde, graduado em capitão, adido, no Ministério
da Administração Interna, na Guarda NacionaL Republicana.
(46368653) Armando da Purificação florêncio farrajota, contando
a antiguidade desde 17 de Julho de 1975.
CPor portaria de 30 de Setembro de 1983.)

V

—

COLOCAÇÕES, EXONERAÇÔES E TRANSFERÊNCIAS
Oficiais do quadro permanente

Annas e serviços:
Estado-Maior do Exército
Coronel do serviço de administração militar, supranumerário,
(51286311) José Carlos de Araújo Santos Belfo.
(Por portaria de 23 dc Setembro de 1983.)

Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
da Escola Prática do Serviço de Material, (52983911) Airolde
QasaL Simões.
(Por portaria de 6 de Outubro dc 1983.)
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Direcção do Serviço de Pessoal
Repartição Geral

Capitão do serviço geral do Exército, da Repartição de Oficiais da
Direcção do Serviço de Pessoal, (50458811) António da Costa
Lourenço.
(Por portaria de 29 de Junho de 1983.)

Direcção da Anua de Infantaria
Tenente-coronel de infantaria, do Regimento de Infantaria de Quetuz,
{51400311) Joaquim Manuel Martins Cavaleiro.
(Por portaria d 3! de Outubro d 1985

Capitão de infantaria, da Acadeima Militar, (02514472) Carlos Hen
rique Pinheiro Chaves.
Por portaria de 6 de Setembro de 1983.1

Direcção da Anua de Artilharia
Coronel de artilharia, da Escola Prática de Artilharia, (51241111)
António de Albuqucrque.
(Por portaria de 29 dc No’.embro de 1983.t

Tenente-coronel de artilharia, do Quartel-General da Zona Militar
dos Açores, (50338611) José Henriques Rola Pata.

(Por portaria de 11 de Novembro de 1983.)
Direcção da Arma de Cavalaria
Tenente-coronel de cavalaria, da Academia Militar, (51413411) Luis
Alberto de Oliveira Marinho Falcão.
Por portara de 20 dc Semhro de 1983.)

Direcção do Serviço dc Material
1 enente-coronel do serviço de material (serviços técnicos de manu
tenção), supranumerário, (51479311) Arménio Pires Coelho.
(Por portaria de 19 de Agosto de 1983.)
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Major do serviço de material (material), supranumerário, (01828964)
Kumberto Flávio Alves Pereira.
(Por portaria de 30

de

Setemb’o de 1983.)

Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
da Escola Prática do Serviço de Material. (50537611) José Avelino
da Silva Moura.
(Por portaria de 7 de Novembro de 1983.)

Capitão do serviço de material (serviço técnicos de manutenção), do
Regimento cio Artilharia de Costa. (50094211) Domingos Francisco
Gordo de Carvalho.
(Por portaria cio 23 de Novembro de 1983.)

Direcção do Serviço de Fortificações e Obras do Exército
Capitão de engenharia, da Escola Prática de Engenharia, (00449374)
Carlos Alberto da Costa Alves Pereira.
(Por portaria de 10 de Dezembro de 1983.)

Chefia do Serviço Geral do Exército
Tenente-coronel do serviço geral do Exército, do Quartel-General da
Região Militar de Lisboa, (51490911) Francisco José Miranda
Madeira.
(Por

portaria de 3 de Outtibro de 1983.)

Capitão do serviço geral do Exército, do 3.° Tribunal Militar Terri
torial de Lisboa, ‘(52063&1l) Joaquim Estêvão da Conceição

Duarte.
(Pot- portaria de 18 de Outubro de 1983.)

Quartéis-generais:
Região Militar do Sul
Tenente do serviço geral do Exército, do Centro de Gestão Financeiro
da Região Militar do Sul, (38542661) João Alves Santos.
(Por portaria de 15 de Novembro de 1983.)
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Zona Militar dos Açores
Tenente-coronel de infantaria, da Direcção da Arma de Infantaria,
(51291411) Renato Vieira de Sousa.
(Por portaria dc 13 de Dezembro de 1983.)

Zona Militar da Madeira
Tenente-coronel de infantaria, do Quartel-General da Região Militar
Lisboa, (51405211) António da Silva ?into.
(Por portaria de 2 de Dezembro de 1983.)

f

Tenente-coronel de infantaria, da Direcção da Arma de Infantaria,
(51400411) Francisco Fernandes da Mota.
(Por portaria de 18 de Dezembro de 1983.)

Tenente veterinário, da Escola Prática do Serviço Veterinário Militar,
(02509977) Eduardo António Capeans Teixeira.
(Por portaria de 9 de Novembro de 1983.)

Esco’as práticas das annas e serviços, centros de instrução
e unidades:
Infantaria:
Regimento de Infantaria de Angra do Heroismo
Major de infantaria, da Direcção da Arma de Infantaria, (08964164)
Manuel Maria Martins Lopes.
(Por portaria de 15 de Dezembro de t983.)

Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), do
Depósito Geral de Material de Guerra, (50043111) Gaspar Couto
Guerreiro.
(Por portaria de 12 de Novembro de 1983.)

Regimento de Infantaria de Vila Real
Comandante, o coronel de infantaria, do Quartel-General da Região
Militar do Norte. (51290411) Almor tAlves Serra.
(Por portaria de 24 de Novembro dc 1987.)

(
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Artilharia:
Escola Prática de Artilharia
Tenente do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), da
Escola Prática do Serviço de Material, (46058060) Hilário José
de Oliveira.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1983.)
Major do serviço geral do Exército, do QuartelGeneral da Região
Militar do Sul, (50451111) Lino António Alves.
Por

peharia

de 14 de Novembro de 1983.)

Centro de Instnição de Artilharia Antiaérea de Cascais
Capitão do serviço geral do Exército, do Regimento de Comandos,
(51172811) João Avelino Pintassilgo Cabaço.
(Por portaria de 5 de Dezembro de 1983.)

Cavalaria:
Regimento de Cavalaria de Braga
Tenente de cavalaria, da Escola Prática de Cavalaria, (05353480) José
Augusto de Sailes Pimentel Furtado.
(Por portaria de 6 de Dezembro de 1983.)

Engenharia:
Escola Prática de Engenharia
Tenente do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
:do Btdhão do Serviço de Saúde, (5108911) Domingos Francisco
Galhanas Adagas.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1983.)

Regimento de Engenharia de Lisboa
Comandante, o coronel de engenharia, da Direcção do Serviço de
Fortificações e Obras do Exército, (50768011) Carlos José dos
Santos Cardoso.
(Por portaria de 18 de Janeiro dc 1983.)
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Serviço de administração militar:
Escola Prática de Administração Militar

Tenente do serviço de administração militar, do Regimento de Lan
ceiros de Lisboa, (13729979) Luís Carvalho Marques.
(Por portaria de $ de Novembro

de 1983.1

Serviço de material:
Escola Prática do Serviço de Material
Capitão do serviço de material (material), do Estado-Maior do
Exército, (50533911) Joaquim Maria Franco Leandro.
(Por portaria de 13 de Outubro de 1983.)

Distritos de recrutamento e mobilização:
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Évora
Coronel de artilharia, do Quartel-General da Região Militar do Sul,
(50520211) Manuel António Ascensão Pita.
(Por portaria de 28 de Agosto de 1983.)

Órgãos de execução tios serviços e outros elementos:
Estabelecimentos militares
Estabelecimentos de instrução
Escola Militar de Electromecânica
Tenente-coronel do serviço de material (material), do Estado-Maior
do Exército, (50209311) José Estêvão Martins.
(Por portaria de 28 de Novembro de 1983.)

Tenente do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), da
Escola Prática do Serviço de Material, (00186160) Jaime Martins
Marques.
Por portaria de 12 de Agosto de 1983.)

Academia Militar
Tenente de infantaria, da Escola Prática de Infantaria, (08733481)
Fernando Celso Vicente Campos Serafino.
(Por portaria de 5 de Setembro de 1983.)

2.0 Série

ORDEM DO EXI1RCITO N.° 2

155

Hospitais militares
Hospital Militar Regional n.° 1
Capitão do serviço de administração militar, do Batalhão de Adminis
tração Militar, (00531273) Sérgio Humberto Martins dos Santos.
(Por portaria de 7 de Dezembro de 1983.)

Adidos:
Academia Militar
Nomeado professor catedrático da 27.0 cadeira da Academia Militar
o coronel de artilharia, supranumerário permanente, (50275811)
Manuel Francisco Ganhão Palma, nos termos da alínea c) do
artigo 2.0 da Portaria 580/80, de 9 de Setembro, em substituição
do major de cavalaria Jaime Gomes Vieira, que é exonerado
das referidas funções pela presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outttbro de 1983, visada pelo ‘l’ribnal de
Contas em 23 de Dezembro de 1983. São devidos einolu
mentos.)

Nomeado comandante de companhia do Corpo de Alunos da Aca
demia Militar o capitão d cavalaria (16450473) Luis Manuel
dos Santos Newton Parreira, do Regimento de Lanceiros de
Lisboa, nos termos da Portaria n.° 722-A/78 ‘de 15 de Dezembro,
na vaga deixada [pelo capitão ‘de infantaria Vítor Manuel Vicente
Fernandes, que pela presente portaria é exonerado das re’f2ridas
funções.
(l’or portaria de 12 de Setembro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 23 dc Dezembro de 1983. Não são devidos emolu
mentos.)

Oficinas Gerais de Material de Engenharia
Nomeado adjunto dos Serviços Gerais das Oficinas Gerais de Material
de Engenharia, nos termos do mapa anexo à Portaria n.° 376/83,
de 15 de Abril, e artigos 28.° e 30.0 do ‘Decreto-Lei n.° 41 892,
de 3 de Outubro de 19.58, o capitão do serviço g2ral do Exércto
(52391811) Manuel da Conceição Martins, da Companhia de
Transmissões ‘da 1.0 Brigada Mista Independente, em substi
tuição do capitão do serviço geral do Exército Boaventura
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Alberto, que pela presente portaria é exonerado das referidas
funções.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1983, visada pelo Tribunal d.
Contas em 23 de Dezembro de 1983. Não são devidos emolu
mentos.)

Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento
Nomeado subdirector das Oficinas Gerais de Fardamento e Equi
pamento o tenente-coronel do serviço da administração militar
(51423411) Raul da Costa Dionisio, do Estado-Maior do Exército,
nos termos do artigo 30.° do Decrto-Li n.° 41 892, de 3 de
Outubro de 1958, e mapa anexo à Portaria n.° 372/82, de 15
de Abril, para preenchimento da vaga deixada pela tenente-coronel do serviço de administração militar José Carlos de
Araújo Santos Belfo, que em 4 de Março de 1983 foi exonerado
das referidas funções.
(Por portaria de 23 de Setembro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 23 de Dezembro de 1983. Não são devidos emolu
mentos.)

Manutenção Militar
Nomeado adjunto dos Serviços Comerciais da Manutenção Militar
o major do serviço de administração militar (09119565) José
Carlos de Assunção Teixeira, nos termos dos artigos 2$.° e 30.°
do Decreto-Lei ci.° 41 892, de 3 de Outubro de 1958, e mapa
anexo à Portaria n.° 135/76 de 11 de Março, sendo, desde a
mesma data, exonerado ‘das funções de chefe da 1 Divisão dos
mesmos Serviços Comerciais, na vaga deixada pelo major do
-

serviço de administração militar Amadeu Moreira Coimbra, exo
nerado daquelas funções em li de Janeiro de 1983.
O referido oficial continua na situação de adido, situação em
ua já se encontrava do antecedente.
(Por portaria dc 19 dc Março de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas cm 23 dc Dezembro dc l)%3. Não são devidos emolu
mentos.)

Nomeado adjunto dos Serviços Comerciais da Manutenção Militar
o major do serviço ide adriinistraçã:o militar (02234264) Luís
Augusto Sequeira, nos termos dos artigos 28.° e 30.° do Decreto-Lei n.° 41 892, de 3 de Outubro de 1958, e mapa anexo à Portaria
n.° 135/76, de 11 de Março, sendo desde a mesma data, exonerado
das funções que desempenhava na Direcção da Manutenção
Militar, na vaga deixada pelo major do serviço de administração
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militar Octávio de Carvalho Marques, exonerado daquelas funções
em 30 de Abril de 1983.
O referido oficiaL continua na situação de adido, situação em
que já s encon’trava do antecedente.
(Pos portaria de 31 de Maio dc 1983, visada pelo Tribunal dc
Contas em 23 de Dezembro de 1983. Não são devidos emolu
mentos.)

Oficiais de complemento
Quartel-General da Região Militar do Centro
Capitão miliciano do serviço de material, da Escola Prática do Serviço
de Transportes, (07823966) Carlos Manuel Jales Ferreira ‘Pimentel.
(Por portaria de 2 de Dezemt,ro de 1983.)

Agrupamento Base de Santa Margarida
1. Brigada Mista Independente
Batalhão de Apoio e Serviços
Capitão miliciano do serviço de administração militar, do Instituto
Mi]itar dos Pupilos do Exército, ‘(02563168) Augtisto José da

Silva Veiga.
(Por portaria de 3 de Outubro dc 1983.)

VI

—

RECTIFICAÇÕES DE PENSÕES

Actualização das pensões de reserva

dos oficiais a seguir mencio

nados, desde as datas que se lhes indicam:

Com 36 anos de serviço:
Desde 1 de Janeiro de 1982:

Coronel:
(50269bll) António
64 680500;

Cândido

Barbosa

(a) Rectifica a publicada na O. E., 17/83.

Lucena

Lopes

Gaia, (a)
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Desde 1 de Janeiro de 1983:
Generais:
(50596311) José Manuel Bettencourt Conceição R’odrigues, 78 770S00:
(50596211) Joaquim António Franco Pinheiro. 72 500$00;
(50595$11) Kaulza Oliveira de Arriaga, 72 500$00;

(50257711)
(508$63 lii)
(51414$11)
(51374711)
(51374811)
(50597101)
(50596511)
(50596411)
(50581411)
(50700911)
(50629511)
(50264411)

Tomás José Basto Machado, 72 500$00;
Dagoberto do Coito Graça, 72 500$00;
Silvino Silvério Marques, 85 040$00;
José Alberty Correia, 85 040$00;
António Adriano Faria Lopes dos Santos, 78 770s00:
Manuel Amorim de Sousa Meneses, 72 500$00;
Carlos Mariano Algéos Ayres, 72 500$00;
Artur Henriques Nunes da Silva, 72500$00;
Manuel Freire Thernudo Barata, 72 500$00;
José Maria Soares da Costa Álvares, 72 500$00;
João António Pinheiro, 73201$00;

Ernesto António Luis Ferreira de Macedo, 78 770$00;
(51271911) João Fernando Malho Ilharco, 72500$00;

(51177110) Alfredo Tixeira Teilo, $5 040$00;
(51097211) Fernando Maria de Fontes Pereira de Meio, 78 770$00.

Brigadeiros:
(50597511) Emílio Loubet Pinho de Carvalho, 68 400$00:
(50431511) Henrique Alves Caltado, 68400$00;
(50632111) António Bernardino Castelo Branco Brito, 68 900$00;

(50596911)
(51376611)
(51378211)
(51375011)
(51367211)
(51379711)
(51375811)
(51237411)
(51291511)
(51415011)
(51419811)
(51409311)

Alberto da Silva Banazol, 68 400$00;
José Albano de Proença Oliveira Cid, 74 260$00;
Joaquim de Matos Salvador Pinheiro, 74 260$00;
Franeisco Maria Rocha Simões, 68 400$00;
Nuno Francisco Rogado Quintino, 6$ 400$00;
António José da Costa Pinto, 80 120$00;
Eduardo Augusto das Neves Adelino, 6$ 400$00;
Francisco José de Sousa Freire, 71 067$00;
Joaquim Correia Ventura Lopes, 74260$00;
Nuno Maria Rebelo Vai Pinto, 68 400$00;
José da Silva Lopes, 68 400$00;
Luís Frederico Pinto Tavares de Figueiredo, $0 907$00;

(
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(50702611) António Manuel Pinto do Amaral, 74260$00;
(50509811) Manuel Agostinho Ferreíra, 68 400$00;
(50597611) António da Anunciação Marques Lopes, 74 260$00;

Coronéis:
(50935911) José Manu:el Nobre Viegas Gonçalves Correia, 70 740$00;
(51154911) António Lobato de Oliveira Guirnarãs. 71 086$00;
(50702211) Rui Meira e Cruz, 76640$00:
(50661411) Alexandre 1-{erculano Maugná Cifuentes, 65 200$00;
(506331ltl) João Melo de Oliveira, 65 200$00;
(50632911) Fernando de Deus Ferreira, de Matos, 67867$00;
(50632811) Felisberto Henrique da Silveira Estev:es. 65 200$00;
(50598211) José Maria Teixeira, 65 200$00;
(50813811) António Maria Filipe, 76280$00;
(50813611) António Gomes Baptísta ferro, 66 000St)0;
(50570711) Fernando Manuel Lopes Ferreira, 76280$00;
(50567711) José Vítor Manu:el da Silva Correia, 76280$00;
(50567511) José Luís de Azevedo Ferreira Machado, 65 500$00:
(50558311) Armando Duarte de Azevedo, 70740$00;
(50509911) Fernando Godofredo da Costa Nogueira Freitas, 70 998S00;
(5059741i1) João Pedro de Almada Saldanha Quadros e Gouveia,
65 200$00;
(50590811) Carlos Mário Pessoa Vaz, 71 070$00;
(50472511) Rogério Andrade Chermont Bandeira, 65 200$00;
(50699711) Luís Alfredo de Vasconcelos Ferreira, 66000$00;
(50429311) Octávio Mendes da Silva, 65 500$00;
(50416711) Vasco António Pereira Horta Correia Martins, 65 200$00;
(50370511) Manuel Soares Ferreira, 65 200$00;
(50596811) Fernando de Matos Ferreira, 65200$00;
(50567411) Manuel Rosado Carmelo Rosa, 65 500$00:
(50509711) Renato ‘Nunes Xavier, 70 740$00;
(50332811) Manuel José Monteiro, 71 009$00;
(50327911) Abílio Antunes da Mata, 65 500$00;
(50316811) António C’yrne Correia Pacheco, 71 070$(I);
(50367711) Fernando Ferreira Valença, 66 000$00;
(50283111) Frederico Avelino de Gusmão Guterres Pimentel da
Fonseca, 76280$00;
(50278411) Jorge Alberto Guerreiro Vicente, 66 000$00:
(50746611) Olímpio Fernandes Flora, 65200$00;
(50703511) Jorge Teixeira Pimentel, 71 070$00;
(50703311) Aristides Marques de Menezes e Vale, 65 500$00;
(500693 lil) Aguinaldo Ribeiro dos Santos Fonseca, 65 200$00;
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(50061511) Mário Vasco de Oliveira. 76 280$00;
(500612] 1) Luis franco Nogueira, 65 200$00;
(50051111) Vítor Gonçalves Gaspar, 65 200$00:
(50024411) Júlio dos Santas Batei, 70 740$00;
(50264611) Francisco Cruz de Freitas Teixeira Aguiar, 66 35t)SOt):
(50259911) Joaquim Luciano Marafusta Matreiros, 65 200500;
(50212311) Fernando Carneiro de Magalhães, 76 280$00;
(50127211) Fernando Rodrigues da Sousa Costa, 65 200$00;
(50121411) Fernando Alves Pereira, 65 200$00;
(50102211) António Monteiro Roque ferreira, 65 200$00;
(51260111) Fernando Neves P:edro, 70 740$Ot);
(51192011) António de Campos Gil, 65 500$00;
(51173311) José Diogo Soares Pereira Queirós, 65 200$00;
(51170211) Luís Francisco Soares Albergaria Carreiro da Câmara,
76 280$00;
(51155111) José Herdade Telhada, 65 200$00;
(51137311) José Roberto Mendes Arrobas da Silva, 65 200500:
(5110$31 1) Justino António Correia de Almeida, 65 500$00;
(51 1082F1) Eduardo Afonso Rodrigues Salavisa. 66 000$0{);
(51175311) Vitorino de Azevedo Coutinho, 70740$00;
(51130411) Rui José Tavares Simões, 76280$00:
(5112021 1) António José Ribeiro, 70 740$00;
(51110911) Luis Maria de Sousa Campeão Gouveia, 70 740$00;
(51348211) António Miguel Rodrigues. 76280500;
(50091511) António Joaquim Correia, 76 280$00;
(50072711) Lúcia Jacinto Nunes, 65 500$00;
(51062111) Armando da Cunha Tavares, 70740500;
(51022411) António Custódio Alves dos Santos, 65200500;
(51055311) Hélder José François Sarmento, 76280$00;
(50268011) José Bastos Pinto. 66 000$00;
(50266811) Amadeu da Silva Carvalho, 66 792500;
(51231211) ivan Serra e Costa, 65 500500;
(51205411) Fernando de Meio Litão Costa, 70740500;
(51202811) Fausto de Almeida Moutinho, 70 740$00;
(51367611) José Póvoas Janeiro, 65 701$00;
(51295611) Mário de Jesus Ferreira, 65 200$00;
(51260511) Delfim Augusto Afonso dos Santos, 65 200500;
(51262811) Rogério Paixão Ribeiro, 65 500$00;
(51098411) Fernando dos Reis Fernandes Caldeira, 76 280$00:
(51186411) João Soares de Moura, 65200$00;
(51178011) J:oaquim Nunes Matias, 66 000$00;
(51322711) Carlos Augusto Pereira da Costa Matos. 66 286$00;
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(512928l 1) Clodomir Sá Viana de Alvarnga, 65 200$00;
(51284311) António Coelho da Silva, 76 280$00;
(50457311) João Carlos Craveiro Lopes, 70 740500;
(50558111) José Alves Moreira, 65200$00:
(50332911) António Cândido Patoilo Teles, 66 000$00;
(5D269111) António Cândido Barbosa Lucena Lopes Gaia, 76 280$00;

Tenentes-coronéis:
(51410711) Manuel António Minas da Piedade, 69 926$00;
(51483511) Américo José Russo, 64440$00;
x.
(51479411) Alfredo Marques de Abreu, 59200$00;
(5i1467$l1) Gab’ril da fonseca Dores, 69680$00;
(51387711) Manuel Ferreira Guedes, 69 680$00;
(50701011) Carlos Alberto Pereira Barbosa, 59 500$00:
(50636111) José Monsanto Fonseca, 69680$00;
(50612611) Alexandre Manuel Gonça1vs Dias de Lima, 69 680$00:
(506111911) Edgar Octávio Mourato de Campos e Sousa, 64440$00;
(50568711) Jorge Duarte Mesquita, 59 200$00:
(505110011) Manuel João Fajardo, 69 680$00;
(5(1472611) José Mendes Dias Machado, 59 200500;
(50478011) Domingos André, 59 200500;
(50372011) José Vicente Madeira, 64440$00;
(50432011) Arnaldo Eduardo do Souto Pires, 5200$00;
(50354311) Augusto Arnaldo Roque de Sá Nogueira. 61 647500;
(50326611) José dos Santos Almeida, 59 200$00;
(510062011) Fernando Xavier Vidigal da Costa Cascais, 69 681S00;
(50156211) Gustavo Henriquje Rebelo de Sousa, 59 200$00;
(50139111) Fernando José Gonçalves Cerqueira, 59 200$00;
(51055511) Júlio Carlos Matias, 69680500;
(51040411) Francisco da Silva Fragoso, 64 4405(10;
(51068511) Pedro António de Barros e Vasconcelos Figueira freire,
64 440$00;
(51050)l 1) José Maria dos Santos Pereira, 59 200$00;
(51231811) José Manuel Celestino Soares Costa Ferreira. 59 20050t):
(51170111) António Pereira da Silva, 69 680500;
(51431411) Raul Pinto de Almeida, 59 200500:
(51115$11) José Lopes de figueiredo, 64 440$00;
(51264111) João Ávila d’e Matos, 59 200500;
(51224611) Raul Frederico Teilo Rato, 64 440$00;
(51108011) José Pinto Henriques ‘de Frias. 59500$00.
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Majores:

(3l064M
(50567911)
(50279411)
(507066 11)
(5000351 1)
(50082211)
(50017711)
(5i108 1511)
(51276511)
(51266311)

Henrique José Gonzalet Costa Jardim, 66 080500;
António Eduardo de Carvalho Lopes, 66080$00:
António Marques Ponte de Abreu, 56200$00;
João José dos Santos Ferreira, 61 540$00;
José Luís Fragata, 56 600$00;
Júlio Heitor Lino Ferreira, 56 200$00;
Ângelo de Almeida Simões, 56 200S00;
Joaquim Henriques Barbosa, 61 140$00;
Leonel Raul Tavares Belo Lobão Ferreira, 56200$00;
Leonel Augusto Moura, 61140$00;
(5122791 1 José Maria Adriano das Nev;es, 56 200$00;
(51225511) António Cordeiro Valadas, 56 200$00;
(51312311) Carlos Santos Pereira, 61 NOSCO;
(51005711) Gilberto ‘dos Reis, 56950$00;

(51348111) Joaquim Maria Lucas, 61140$00;
(51146111) Ernesto Fraga, 56200$00;
(51283711) Horácio Lourenço Martins, 56 200$00;

Capitães:
(50112510)
(50108011)
(50211811)
(50180611)
(50092211)
(51083811)
(51068611)
(51061711)
(51129111)
(5l357411)
(51218111)
(51343411)
(51120411)
(505698111)
(50481511)
(51438511)
(51439711)
(51442211)
(5l443ll)
(51445711)
(51435811)
(51429311)
(52159511)

Manuel Celestino Passinhas, 51 800$00;
Leopoldo Custódio Bento, 56 300$00;
Jóaquim Alves, 52 000$00;
Francisco Maria de Carvalho Paula, 51 800$00:
Manuel Matias Canta, 51 800$00;
Renato lopes Araújo, 56 300500;
António José Paulino, 51 800$00;
Luís Pereira da Silva, 56 300$00;
António Valente, 51 800$00;
Alberto Cruchinho de Sá, 56 300$00;
Sertório de Barros Lourenço, 51 800$00;
Elias Matias, 56300$00;
Armando José Gomes, 51 800$00;
Maurício Severo Domingues, 56 300$00;
Isaias Carreiro do !Amaral, 56300$00;
Nélson ‘de Oliveira Machado, 51 800$00:
Salvador de Jesus Neto, 52557$00;
Luís da Ascensão Esteves, 56 300$00;
José Dias Roldão, 51 800$00;
José António Sargaço, 52899500;
José Joaquim Bramão de Morais Magro, 51 800$00;
João Esteves Miranda, 51 800500;
JúLio Duarte Elias Ribeiro, 56300$00;
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(51490311) António Amador, 51 800$00;
(51489511) Gil dos Santos Veloso, 51 800$00;
(50437611) Joaquim Ganhão Policarpo, 51 800$0í):
(51478211) Avelino Rodrigues Gonçalves, 51 800$00;
(5020121i1) Carlos da Ooncição Silva, 61 140$00;
(50686811) António Lopes dos Santos, 56300$00;
(506913 li) Sezinando José Lampreia, 56 300$00;
(50672111) Manuel Joaquim Pauto Dias, 56 500$00;
(50662411) José Joaquim Parra, 51 800$00:
(50894711) Domingos António Padrão. 56300$00;
(50815711) António Ferraz Redondo, 51 800$00;
(50355311) Manuel António Maduro, 51 800$00;
(50569311) Luís Soares de Maado, 60 800$0f);
(50576011) Manuel Mendes Guerra, 51 800$00;
(50481911) Tito Leopoldino Pina Vidal, 51 800$00;
(50687211) Silvestre Teodoro dos Santos, 51 800$00;
(50465511) Francisco Pereira Baptista, 51 800$00:
(50430311) Lício da Silva, 51 800$00;
(50429811) Fernando Aprígio da Silva. 5t $00500;
(50372811) Felisberto Moniz Bettencourt, 51800500;
(50582411) Fernando Dias da Cruz. 51 993$00;
(50329711) José Machado de Almeida, 51 800500:
(50451211) Inácio Santana Perdigão, 51 800$00;
(50451011) José Rodrigues, 51 800$00;
(50329611) Augusto do Nascimento Gonçalves, 56 300$00:
(50327011) Lopo Sobral C’as’anova, 51 800$00;
(50296611) Leonel Arcângelo da Cruz, 51 800$00;
(50296411) Rui Namora de Azevedo, 51 800$00;
(50057511) Florival Joaquim de Sousa, 51 800$00;
(50050811) Arnaldo José Marques Simptício, 51 800$00;
(50027711) José Monteiro da Assunção Ramos, 51 800$00;
(50003111) João António Aires, 51 800$00;
(50255411) Albano Simões de Almeida, 511 800500;
(50246211) Manuel da Fonseca Taveira, 51 800$00;
(50244911) Alexandre Garcia Rodrigues, 56630$00;
(50154411) Joaquim Bendito Maximiano, 51 800$00;
(50189211) Álvaro João da Costa, 51 800$00.
Com menes de 36 anos de serviço:
Desde 1 de Janeiro de 1983:
Majores:
(51435011) Rui d’Orei Pereira Coutinho, 51 517$00. Conta 33 anos
•de serviço;
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(51272411) António Luís Nogueira de Albuquerque, 52648$00. Conta
31 anos ide serviço;
(52983611) Cassiano Mário Veiga Ressa, 28743$00. Conta 1$ anos
e 11 meses de serviço:
(51462711) Augusto António Capelo de Azevedo Batalha. 37467$00.
Conta 24 anos de serviço.
(51468511) Augusto das Neves Oliveira. 64244$00. Conta 35 anos
de serviço;
(51662011) Albino Simões Teixeira Lino 56045$00. Conta 33 anos
de serviço;
(50934511) Fernando José Deyrieux Centeno, 49956$00. Conta 32
anos de serviço;
(37068152) Luís Miguel da Silva Ataide. 49 252$00. Conta 29 anos
de serviço;
(45545449) Ramire de Oliveira Dias. 45 855500. Conta 27 anos de
serviço;
(45115151) António Simão Alves, 42458$00. Conta 25 anos de serviço;
(50051311) Francisco Arnaldo Soares Pinto Fernandes Figueira.
53 078$00. Conta 34 anos de serviço;
(50934$11) Fernando Manuel ‘da Cruz R’odr’igues, 53 078$00. Conta
34 anos de serviço:
(46262352) José César Restolho Mateus, 64 244$00. Conta 35 anos
de serviço;
(50974511) Eduardo Jorge Armas Tavares da Silva. 2$ 415$00. Conta
18 anos e 8 meses de serviço;
(32118049) José Máximo Moncada de Oliveira e Silva, 45855$00.
Conta 27 anos de serviço;
(37212749) António Francisco do Vale, 46 833$00. Conta 30 anos
de serviço;
Capitães:
(5d352711) Alípio Antunes Guedes. 28110$00. Conta 20 anos de
serviço;
(51287411) Rodrigo José Matos de Sousa. 50566$00. C’onta 32 anos
e 4 meses de serviço;
(51277311) Ricardo Lopes ‘da Silveira. 2$ 643$00. Conta 20 anos e 6
meses de serviço;
(5123221V) Carlos Manuel de Meio Silva flor Brás dos Santos.
35 013$00. Conta 24 anos e 4 meses de serviço:
(51259510) Eduardo Manuel de Aguiar dos Santos Paiva, 24 714500.
Conta 17 anos e 7 meses de serviço;
(52418211) António da Silva, 47843$00. Conta 33 anos e 3 mss
de serviço;
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(31190154) José de Sonsa Carvalho Valadares, 40289$00. Conta 2$
anos de serviço:
(514171d1) Rui Mascarenhas Leiria, 45600$00. Conta 27 anos d
serviço;
(10476367) João Paulo Wten Abrantes da Silva. 18 978$00. Conta
14 anos de serviço;
‘(52133$11) António figueiredo Rodrigues, 47483500. Conta 33 anos
‘de serviço;
(41108755) Manuel dos Santos Mendes Pereira, 38 850500. Conta 27
anos de serviço;
(50025911) Luís Alves de Sousa, 44 606$00. Conta 31 anos de serviço;
(32212343) Francisco Alves Reis Ramos, 50044$00. Conta 32 anos
de serviço;
(38103151) Augusto Torres Mendes. 40533$00. Conta 24 anos de
serviço;
(50211311) Carlos Manuel Dias de Almeida, 34533$00. Conta 24
anos de serviço;
(50996311) Amaro Eugénio Grilo Frade, 23 014$Ot). Conta 17 anos
de serviço;
(52164511) Sílvio Lindo ‘Pleno, 37411$00. Conta 26 anos de serviço;

Capitães milicianos:
(31460556) Herman José Soares, 33 094500. Conta 23 anos de serviço:
(41339055) Horácio da Costa Pinto da Silva. 33 094$00. Conta 23
anos de serviço;

(46014352) Júlià César de Brito Pires, 43 167$00. Conta 30 anos de
serviço:
(40088847) Joaquim Cordeiro Pereira Machado, 31 656$00. Conta
22 anos de serviço.

VII

—

ACÓRDÃOS

Aoordam no Supremo Tribunal Militar:
António Manuel da Graça Pinheiro Rodrigues Inácio de Paiva,
tenente-coronel de infantaria com o curso complementar do Estado
-Maior, n.° mec. 50272711, interpôs recurso contencioso para este
Supremo Tribunal, dizendo que o fazia ao abrigo do disposto nos
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artigos 134.°, alínea a) e 136.° do Estatuto do Oficial do Exército,
e ‘alegando, em síntese, o seguinte:
O recorrente recebeu notificação de estar inclttído na lista de
oficiais a não promover em 197$, pela nota 167/P de 14 de Março
desse ano, da DAI e socorreu-se de todos os meios que a lei lhe
permite, inclusivamente de recurso para este Supremo I’ribunal, sempre
com insucesso;
Passou o tempo e, com a aproximação da idade de passar à
reserva, requereu, em 2$ de Julho de 1962, ao CEME para que, tendo
em consideração a legislação exposta, fosse considerado na situação
de demorado (artigo 104.° do EOE) e promovido nos termos do arti
go 111.0, também do EOE, mas a pretensão foi-lhe indeferida, o que
lhe foi comunicado por nota n.° 17809, de 2 de Novembro de 1982,
da RO/DSP;
Após o indeferimento da pretensão chegou a passagem à situação
de reserva, por ter atingido o limite de idade;
Há. porém. tim facto novo a considerar, pois lhe foi dado
conhecimento, em 15 de Junho ‘de 1983, do Despacho do Ex.”’°
Governador Militar de Lisboa mandando arquivar, na parte respei
tante ao recorrente, o processo n.° 1096)170/77, do SPJ’M, por
extinção do procedimento criminal, nas termos do artigo 126.° do
Código Penal, como consequência da amnistia concedida pelo arti
go 1.0 da Lei n.° 74/7Ç, de 23 de Novembro.
Em consequência do exposto, o recorrente pediu que fosse
anulada a sua passagem à reserva por limite de didade e que seia
reapreciado em Conselho de Arma com vista à promoção a coronel,
devendo o CAI formular o seu juízo ampliativo, com base ‘em factos
provados, conforme o preceito legal.
O Estado-Maior ‘do Exército, como entidade recorrida, sustentou
que a petição é inepta, porque não refere a decisão definitiva e
executória que deveria constituir objecto necessário do recurso; não
expõe os respectivos fundamentos de facto e ‘de direito e não conclui
pela enunciação clara ‘do pedido, como se exige no artigo 139.° do
EOE e no artigo 55.° do Regulamentno do Supremo Tribunal Admi
nistrativo;
Mais sustentou que não é contenciosamente admissível a pretensão
de reapreciação em Conselho de Arma com vista à promoção a
coronel de um oficial na sitttação de reserva, conforme o artigo 67.°
do EO’E;
Sustentou finalmente a entidade recorrida que o facto de ter sido
mandado arquivar, na parte relativa ao recorrente, o processo
n.° 1096/170/77 do SPJM, não constitui, de modo algum, qualquer
das circunstâncias a que ‘alude o artigo 771.° do Código de Processo
Civil, como fundamento de revisão de sentença, sabido como é que
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«idêntico» pedido ao actual foi ind;eferidio pelo Supremo Tribunal
Militar em 29 de Novembro de 1979. processo n. 66/78.
Neste Supremo Tribunal o Ex.tm” Defensor Oficioso entendeu
qtle não existem obstáculos ao conhcimento do recurso e que se
lhe deve dar provinento, enquanto ctue o digno Promotor de Justiça
opinoti que a petição não identifica a decisão recorrida definitiva e
cxecutária objecto do recurso nem expõe os fundamentos de facto e
de direito deste com a necessária clareza, devendo assim a petição ser
considerada inepta e o recurso improcedente.
Correram os vistos legais dos juízes deste Supremo Tribunal.
Cumpre decidir:
Como resulta do que ficou relatado e da conclusão da petição,
o recorrente pede que seja anulado o juízo ampliativo do CAI por
conter matéria sobre a .tual havia auto de corpo de delito; que, em
consequência, seja anulada a sua passagem à reserva por limite de
idade e que seja reapreciado em Conselho de Arma com vista à
promoção a coronel, devendo o CAI formular o seu juízo ampliativo
com base em factos provados.
O Supremo TribunaL Militar, como é consabido, funciona nos
casos dos artigos 134.” e seguintes do Estatuto do Oficial do Exército
ao abrigo dos quais foi apresentada a petição, como tribunal de
recurso. Por isso, o artigo 139.°, n.° 1, do mesmo Estatuto preceitua
que a petição deverá referir a decisão recorrida e expor os funda
mentos de facto e de direito do recurso, concluindo pela enunciação
clara do pedido. Idêntico preceito se contém no artigo 2.° do
Decreto n.” 35953, de 15 de Novembro de 1946. E poder-se-iam
mencionar disposições análogas do Regulamento de Disciplina Militar
e do Regulamento do Supremo Tribunal Administrativo.
Para que o Supremo Tribunal Militar se pronuncie, nos casos em
que, como no presente, funciona como tribunal de recurso, é necessário
que exista um acto definitivo e executório, do qual tenha sido inter
posto recurso contencioso nos termos legais por quem tenha sido
prejuclr:k por tal acto definitivo e executório praticado pela Admi

nistração. Incumbirá para o efeito aos interessados provocar, pelos
meios adequados, que a Administração se pronuncie sobre; as suas
pretensões e, esgotada a via hierárquica, recorrer contenciosamente
para o Supremo Tribunal Militar nos casos em que se sentem preju
dicados pelos actos da Administração.
No caso em apreço não existe qualquer acto administrativo que
seja objecto do recurso, deduzindo-se até da petição, formulada em
termm algo confusos, que se formula um pedido directamente ao
Supremo Tribunal Militar, o que, em face do exposto, é manifestamente inviável.
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Pelo exposto, acorda-se em não tornar conhecimento do recurso.
Esta decisão foi tomada por unanimidade.
Lisboa, 21 de D..zemhro de 1983.
António ‘de’ Oliveira Costa Maia, general da Força Aérea;
Mário Esteves Brinca, vice-almirante;
Ernesto António Luís F.rr&ra de MacJo. ‘eneral:
Alfredo Teixeira ‘felio, general;
Mário Eduardo de Meta Wilton Pereira, general da Força Aérea:
Alfredo Ramos Rocha, vice-almiraute:
António da Silva Osóri’o Soares Carneiro, general;
Manuel L’opes Maia Gonçalves, juiz:
Manuel I.opes, juiz.
Acordam no Supremo Tribunal Militar:
António Guilherme Fernande5; de Morais, major de infantaria
QEO n.° rnec, 43163660, ‘a prestar serviço na Escola de Sargentos
do Exército, interpôs recurso para este Supremo Tribunal da portaria
de 22 de Dezembro de 1982, que o promoveu ao posto actual,
dizendo que a contagem de antiguidade a qtie a portaria faz refe
rência está errada e aplica mal a lei pois que a data de antiguidade
não é a da portaria mas a de 30 de Setembro de 1982, conforme o
n.° 5 do artigo 2.° do Decreto-Lei n.° 302/78, de 11 de Outubro.
Ouvido o Chefe do Estado-Maior do Exército, como entidade
recorrida, respondeu que o recorrente tinha razão; que houve lapso
administrativo no que se refere à promoção do requerente ao posto
de major, tendo já sido determinada a rectificação da data da promoção.
conforme Despacho n.° 50/AG/83. de que se juntou cópia.
O Ex.”° Defensor Oficioso opinou que se verifica uma inuti
lidade superveniente da lide, prevista no artigo 287.°, alínea e),
do Código de Processo Civil, como causa de extinção da instância,
mas que, para que o Despacho de rectificação do CEME produza
ef eito reparador, é necessária a respetiva, publicação na O. E., pelo
que se deve suspender a instância até esse momento.
O Ex.u0 Promotor de Justiça promoveu a notificação do recor
rente, para dizer o que se lhe oferecesse sobre o assunto.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir:
O recorrente pretende obter, por via do recurso, a rectificação
‘da data da contagem da antiguidade no actual posto de major.
Verificando ter havido equívoco na portaria recorrida quanto à
data da contagem dessa antigtudade, a Administração já ordenou,
por despacho cuja cópia se encontra junta, a rectificação.
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Sendo assim, o recorrente obterá pela via administrativa o que
pretende obter pela via judicial, e o recurso deixará e ter interesse,
verificanido-se a inutilidade superveniente da lide, que é urna causa
& extinção da instância, nos termos do artigo 287.°, alínea e). do
Código de Processo Civil.
Em face do exposto, julga-se extinto o recurso, por inutilidade
superveniente da lide.
Esta decisão foi tomada por unanimidade.
lisboa. 14 de Dezembro & 1983.
Henrique de Oliveira Rodrigues, general;
António de Oliveira Costa Maia, general da Força Aérea;
Mário Esteves Brinca, vice-almirante:
Ernesto António Luís Ferreira de Macedo. general:
Alfredo Teixeira Teu o. general;
Mário Eduardo de Meio Wilton Pereira, general da Força Aérea;
Alfredo Ramos Rocha, vice-almirante;
António da Silva Osório Soares Carneiro, general;
Manuel Lopes Maia ‘Gonçalves, juiz;
Manuel Lopes, juiz.

Acordam no Supremo Tribunal Mi]itar:
José Adelino Martins Teixeira Alves, capitão na situação de
reserva, oriundo do Quadro Especial de Oficiais, n.° rnec. 31118256,
interpôs recurso contencioso para este Supremo Tribunal, da portaria
que determinou a sua passagem à situação de reserva e consequen
‘temente a não promoção ao posto imediato.
Como se deduz do final conclusivo da petição, o recorrente,
invocando o vício da violação de lei, pede a anulação da sua passagem
à situação de reserva e a passagem ao posto de major para o QEO,
contan:a antiguidade desde 1 de Outubro de 1982.
A entidade recorrida respondeu, dizendo que o recorrente: tinha
razão; que houve lapso administrativo no que se refere à data de
transição do recorrente para a situação de reserva e que já fora
determinado aos serviços competentes da DSP a rectificação da
situação do ineressado em termos de anulação da sua passagem à

reserva e bem assim a sua promoção a major, com a antiguidade
desde 1 de Outctbro de 1982, como foi requerido.
O Ex.° I)efensor Oficioso opinou que se solicitasse à entidade
recorrida informação sobre se já foi dado cumprimento à determi
nação contida do citado despacho rectificador.
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O Ex.”° Promotor de Justiça promoveu que o recorrente fosse
notificado para dizer o que se lhe oferecesse sobre o assunto, em
face da posição assumida pelo EME.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir:
O recorrente pretende obter, por via d recurso, a anulaçãi da
portaria do EME que determinou a sua passaern à situação de reserva
e, consequentemente, a não promoção ao posto imediato.
Verificando ter havido equívoco na portaria recorrida, a Adminis
tração já ordenou a rectificação, com anulação da passagem à
reserva e promoção ao posto de major, contando a antigudade neste
posto desde 1 de Outubro de 1982.
E sendo assim, o recorrente já obteve pela via administrativa
o que pretendia obter pela via judicial, pelo que o r:’curso deixou
de ter interesse, verificando-se a inutilidade superveniente dà lide,
que é uma causa de extinção da instância, nos termc)S do artigo
287.°, alínea e), do Código de Processo Civil.
Nestes termos, julga-se extinto o recurso, por inutilidade super
veniente da lide.
Esta decisão foi tomada por unanimidade.
Lisboa, 14 de Dezembro de 1983.
Henrique de Oliveira Rodrigues, general:
António de Oliveira Co3ta Maia, general da Força Aérea;
Mário Esteves Brinca, vice -almirante;
Ernesto António Luís Ferreira de Macejo, general:
Alfredo Teixeira Telio, general;
Mário Eduardio de MeIo Wilton Pereira, general da Força Aérea;
Alfredo Ramos Rocha, vice-almirante;
António da Silva Osório Soares Carneiro, general;
Manuel Lopes Maia Gonçalves, juiz;
Manuel Lopes, juiz.

(

Acordam no Supremo Tribunal Militar:
1.0

Joaquim Canteiro Capão, capitão de cavalaria n.° mec.
05887966, colocado na Escola Prática de Cavalaria e em diligência
no Instituto d’e Altos Estudos Militares (processo principal);
2.°— Vítor Manuel Freire de Bastos e Silva, capitão de arti
lharia n.° mec. 05277565, colocado no Quartel-General da 1 BMi,
em Santa Margarida e em ‘diligência no Instituto de Altos Estudos
Militares (processo apenso n.° l33/P/64/E/83);
3.°—Vítor Manuel Barata, capitão de artilharia, n. mec.
06584465, colocado na Escola Prática de Artilharia e em diligência
no Instituto de Altos Estudos Militares (no processo apenso n.° 134/
/P/65/E/83); e
—

.
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4.°—Antero José Martins Barteiros, capitão de artilharia n.°
mec. 08620066, colocado na Escola Prática de Artilharia e em
diligência no Instituto de Altos Estudos Militares (no processo apenso
n.° 136/P/67/E/$3);
Interpuseram para este Supremo Tribunal recurso contencioso
da portaria de 31 de Março de 1983, do Chefe do Estado-Maior
do Exército que promoveu ao posto de major os capitães que men
cionaram nas respectivas petições, e que são o capitão de infantaria
n.° mec, 43431462, António Lourenço Guedes; o capitão de infantaria
n.° mec. 05091265, Rui Edgar Babo de Castro; e o capitão do serviço
de administração militar com o n.° rnec. 02234264, Luís Augusto
recorrentes; e somente
Sequeira quanto às petições dos 1.0, 2.° e
o referido capitão Luís Augusto Sequeira quanto à petição do 3.°
recorrente.
Os recorrentes alegaram, em síntese, que a antiguidade dos seus
referidos camaradas que foram promovidos através da aludida portaria
se conta a partir da data desta;
Que, antes da referida portaria, eles recorrentes eram mais antigos
que os oficiais promovidos, pois que na escala d antiguidades ocu
pavam lugar à direita deles e que, mercê das promoções, se viram
ultrapassados, não só na promoção mas também na antiguidade, e
isto sem que jamais tenham estado preteridos;
Que o EOE, no seu artigo 95.°, o.° 2, estipula que nenhum
oficial poderá ser promovido por antiguidade enquanto não forem
promovidos os oficiais que o antecedem na escala e não estejam
preteridos, devendo concluir-se que tal preceito, embora não distinga,
tem carácter genérico, valendo portanto a proibição para todas as
armas e serviços;
Que foi violado a artigo 95.°, a.” 2, do EOE;
Que contra isto nem pode valer a invocação de que as pro
moções foram efectuadas ao abrigo e para preenchimento das vagas
criadas no Quadro Comum, instituído pelo Decreto-Lei a.° 911/76,
de 31 de Dezembro, pois que a harmonização pretendida por este
diploma é fácil de alcançar e alcançar-se-á dentro do respeito pela
lei quando, num primeiro momento, se contarem quantos e quais
são, gloha]mente, os oficiais mais antigos na escala de antiguidades
e que, de acordo com as vagas do quadro comum, podem ser
promovidos, para depois, num segundo momento em que se atentará
no quadro de origem de cada um desses oficiais, se fazer a distribuição
do total das vagas por cada um desses quadros de armas ou serviços.
Os recorrentes concluem as petições dizendo que a portaria
impugnada violou, além das disposições já referidas, o disposto no
Decreto-Lei n.° 911/76, e pedem que se lhes atribua, após a promoção,
uma posição na escala de antiguidades tal que mantenham a posição
4•0
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respectiva que tinham do antecedente quanto aos oficiais promovidos
que especificaram.
foram ouvidos os oficiais mencionados pelos recorrentes nas
respectivas petições, que responderam pela forma constante das con
testações que apresentaram, sustentando que os recursos carecem de
base legal.
A entidade recorrida sustentou ser manifesta a ilegitimidade dos
recorrentes, por carecerem de interesse directo, pessoal e legítimo
na anulação das portarias; e que os oficiais recorrentes, ao perten
cerem a armas diferentes daquela a que pertencem os oficiais promo
vidos, fazem cair pela base a pretensão de ter havido ilegai:dade,
pois que as promoções são efectuadas através de cada Arma, segundo
percentagens de cada curso atribuídas dentro dos parâmetros definidos
pelo artigo 3. do Decreto-Lei n.° 911/76 e pelo despacho do General
Ajudante-General, de 15 de Abril de 1977.
Neste Supremo Tribunal, o Ex.tm° Defensor Oficioso sustentou
qcle não existem questões prévias que obstem ao conhecimento de
mérito. designadamente que os recorrentes não carec2m de legitimi
dade; e que os recursos merecem provimento. Para tanto, alega-se que
as portarias recorridas foram actos administrativos praticados pelo
CÍ.ME no exercício de um poder discricionário conferido pelo artigo 3.°
do Decreto-Lei n.° 911/76 e pelo n.° 1, alínea b), da Portaria n.’ 576/77,
poder que foi usado pelo órgão competente para fins diferentes
daqueles para que a lei lhos conc..deu, sofrendo vício de desvio
de poder. E sendo assim, conclui-se, deve conceder-se provimento
aos recursos e determinar-se a promoção dos recorrentes a major e
a sua colocação na escala de antiguidades à direita dos oficiais que
mencionaram.
O Ex.tm° Promotor de Justiça emitiu parecer no sentido de ctue
este Supremo Tribunal é competente para decidir o recurso, mas,
como se tem vindo a decidir em vários acórdãos anteriores, os
recorrentes carecem de legitimidade, por falta de interesse directo,
para impugnar actos por força dos quais foram promovidos camaradas
seus mais modernos, Em tais termos, não é de conhecer dos recursos,
por carência de legitimidade dos recorrentes pata os interpor.
Correram os Vistos legais dos juizes d’este Supremo Tribunal.
Cumpre decidir:
Conforme resulta do que ficou relatado, as portarias recorridas
promoveram ao posto de major oficiais mais modernos que os recor
rentes, mas pertencentes a Armas diferentes das suas.
Como questão prévia susceptível de prejudicar o conhecimento
da questão de mérito, importa decidir sobre a contestada legitimidade
dos recorrentes para impugnarem as aludidas portarias.
Só tem legitimidade para demandar quem tiver interesse directo
para o fazer, exprimindo-se tal interesse pela utilidade derivada da
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procedência da acção. Esta noção de legitimidade processual, que é
dada pelo artigo 26.° do Código d Processo Civil, é extensiva a
todos os ramos do Direito, embora em alguns destes apresente
particularidades específicas;
Em Direito Administrativo tem-se entendido que há interesse
directo e pessoal quando o acto impugnado é causa imediata e efectiva
de prejuízos que afectam a ‘esfra jurídica do recorrente, ou emane
de uma relação jurídico-administrativa de que o recorrente se diz
sujeito. Como no contencioso administrativo, com a estrutura e a
competência existentes à data da propositura da acção, a tutela
indirecta, actuando por meio de anulação do acto ilegal, não é
necessário que o interesse, para que seja legítima, aprc .nte as Catar
terísticas de um direito subjectivo, bastando que não colida com o
interesse púbLico e com a ordem jurídica. A naturcza desta tutoja
faz que o interesse na anulação do acto se caracterize como instru
mental à actuação da Administração. decorr: ido desta ‘actuação, uma
vez anulado o acto ilegal, a realização (eventual) d:a pretensão do
recorrente.
Dentro desta orientação se tem mantido a jurisprudência deste
Supremo Tribunal, como se deduz do acórdão de 6 ‘de Abril de 1983,
proftridj no processo n.° l09/P/25/M/82, e também a do Supremo
Tribunal Administrativo, apontando-se nesse sentido, entre outros.
os acórdãos de 17 de Abril de 1980, proferido no recurso n.° 13 491,
Ac.v. Dcjut., 224,225 e de 20 de Novembro do mesmo ano, Ácer. Dout.,
232, 407, o primeiro dos quais anotado concordantemente pelo Prof.
Afonso Queiró, na Revista de Legislação e de Juriivprudência, ano
114.°, n.° 3684. pág. $9.
O acto susceptívet de ‘prejudicar directa e pessoalmente o reor

rente, para que este tenha legitimidade para recorrer, é o próprio
acto ‘recorrido, e não qualqu;er eventual e futuro acto resultante
da .execução desse acto recorrido. Por isso se deve entender eue carece
de legitimidade para impugnar o acto quem ‘ainda por eLe se não
considera abrangido, mas sim em seus eventuais e futuros actos de
execução. Veja-se, neste preciso sentido, o acórdão do Supremo
Tribunal Administrativo de 10 de Maio de 1979, recurso n.° 11 757,
Boletim do Ministério da Justiça n.° 287, pág. 358.
No caso em apreciação, os recorrentes impugnaram as portarias
que promoveram ao posto de major camaradas seus mais modernos
e pertencentes a Armas diferentes.
Em virtude da estrutura do processo, que é de contencioso admi

nistrativo de anulação, de nada lhes aproveitaria uma eventual anula
ção das portarias que promoveram os seus camaradas, pois daí não
resultaria, directa ou indirectamente, a sua própria ‘promoção.
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E a isto deve acrescentar-se não ser lícito obter a realização
da pretensão dos recorrentes através da anulação das portarias recor
ridas pois que assim se obteria «‘despromoção» de oficiais do quadro
permanente, que não é prevista por lei, em qualquer dos domínios
criminal, disciplinar e estatutário.
Só em processo para provocar acto definitivo e executório
sobre a promoção de cada um dos recorrentes, por estes instaurado,
e em que fosse também estabelecida a colocação na escala de anti
guidades, os ora tecorrentes estariam dotados da necessária legi
timi’dade.
Pelo exposto, decide-se não tomar conhecimento dos recursos.
Esta decisão foi ‘tomada por unanimidade.
Lisboa, 7 Dezembro de 1983.
Henrique de Oliveira Rodrigues, general;
António de Oliveira Costa Maia, general da Ëorça Aérea;
Mário Esteves Brinca, vice-almirante;
Ernesto António Luís Ferreira de Macedo, general;
Mário Eduardo de MeIo Wilton Pereira, getieral da força Aérea;
Alfredo Ramos Rocha, vice-almirante;
António da Silva Osório Soares Carneiro, general;
Manuel Lopes Maia Gonçalves, juiz:
Manuel Lopes, juiz.
Acordam no Supremo Tribunal Militar:
l.°
José Eduardo de Jesus Henriques, cajitão do QEO, morador
na Rua Engenheiro Duarte Pacheco n.° 25. 3.° esquerdo, Caldas
da Rainha (processo principal); e
2,°
Rui dos Reis Tavares e André, capitão do QEO (Infantaria)
n.° mec. 08739464, residente na Travessa Henrique Cardoso n.° 55,
2.° direito, Lisboa (processo apenso n.° 109’/P/4$/E/83).
Interpuseram recurso contencioso para este Supremo Tribunal,
dizendo, em síntese, o seguinte:
Os recorrentes tiveram conhecimento da promoção a major de
capitães do quadro permanente de infantaria, artilharia e cavalaria,
com a sua antiguidade pela Ordem de Serviço n.’ 58, de 24 ‘de Março
de 1983, sem que os recorrentes tivessem sido promovidos, como lhes
competia;
São capitães do QEO, criado pelo Decreto-Lei n.° 49 324, de
27 de Outubro de 1969, contando a antiguidade para efeito de pro
moção desde ide Dezembro de 1973;
O referido decreto-lei fixa no n.° 5 do seu artigo 11
regras
de promoção dos oficiais do QEO;
—

—
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49 324, de 27 de Outubro de
O artigo 2.° do Decreto-Lei
1969, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.° 557-A/8O, de 2 de
1)ezemhro, estabeleceu no Qf O 48 vagas de major;
11.0

Vista a lista de antiguidades de 1 de Janeiro de 1982. os recor
rentes têm direito à promoção a major;
A Ordem de Serviço n.° 5$, de 24 de Março de 1983, do
Instituto de Altos 1studos Militares refere ter sido promovido a
major o capitão de infantaria Alfredo Manuel da Costa Horta,
com a mesma antiguidade dos recorrentes, e contando-se a antiguidade
desde 1 de Outubro de 1982;
Tanto bastaria para que, sem mai delongas. se determinass
a promoção dos recorrentes a major em 1 de Outubro de 1982, uma
vez que satisfazem as condições gerais e especiais da promoção.
A entidade recorrida, ou seja o Estado-Maior do Exército
contestou, alegando que as petições são ineptas, por carência de
objecto, pois os recorrentes nãoindicam as decisões recorridas,
limitando-se a concluir que se decrete a ilegalidade da sua não pro
moção; e ainda que apenas cabe recurso contencioso de delibera
ções definitivas e executórias proferidas por entida;des do topo da
hierarquia administrativa.
Neste Supremo Tribunal, o Ex.m° Defensor Oficioso e o digno
Promotor de Justiça emitiram parecer, este fltimo no sentido da
ineptidão das petições,
Corridos os vistos dos Ex.°’ juízes vogais, cumpre decidir:
Os recursos foram interpostos em 22 de Abril de 1983, data
em que, como é consabido, o recurso contencioso interposto perante
este Supremo Tribunal era do mera anulação, tal como o recurso
contencioso interposto perante o Supremo Tribunal Administrativo.
Só em recente alteração introduzida no artigo 268.° da Cons
tituição da República os recursos contenciosos administrativos per
deram a sua característica específica de recursos de anulação, podendo
agora os lesados pela Administração pedir, em recurso contencioso, o
reconhecimento dos seus direitos. Este texto constitucional, porém,

entrou em vigor em 1 de Outubro de 1983, portanto em momento muito
posterior ao da instauração do recurso, pelo que se não aplica ao
caso sub ju]idhus, já que a competência se afere pelo momento da
instauração do pleito.
Por outro lado, os recorrentes não podem pedir que se decrete
ilegalidade da portaria que promoveu um camarada seu, nem podem
pedir directamente a este Supremo Tribunal que decrete a ilegalidade
da sua própria não promoção;
Como repetidamente se tem decidido quanto ao primeiro destes
pontos, só tem legitimidade para demandar quem tiver interesse

directo para o fazer, exprimindo-se tal interesse pela utilidade deri
vada da procedência da acção. Esta noção de legitimidade pracessual,
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que é dada pelo artigo 26.° do Código de Processo Civil, é extensiva
a todos os ramos do Direito, embora em alguns destes apresente
características especificas;
Em Direito Administrativo tem-se entendido que há interesse

directo e jessoal quando o acto impugnado é causa imediata e efec
tiva d’e prejuízos que afectam a esfera jurídica do lesado, ou emane
dc uma relação jurídico-administrativa de que este e diz sujeito.
como no contencioso administrativo, com a estrutura e a COmpLtéíwa

existentes à data da instauração do recurso, a tutela era indirecta,
actuando por meio de anulação do acto ilegal, não é necessário q ‘e
o interesse, para que seja legítimo, apresente as características de
um direito subjectivo, bastando que não colida com o interess.: público
e com a ordem jurídica. A natureza desta tutela faz que o interesse
na anulação do acto e earactrize como instrumental à actuação
da Administração, decorrendo desta actuação, uma vez anulado o
acto ilegal, a realização (eventual) da prtensão.
O acto susceptível de prejudicar, para que haja legitimidade

para recorrer, é o próprio acto recorrido, e não qualquer eventual
e futuro acto resultante da execução desse acto recorrido. Por isso
carece de iegitimidde para impugnar o acto qttem ainnda por ele
se não considera abrangido, mas sim em seus eventuais e futuros
actos de execução.
No caso em apreciação os recorrentes não têm legitimidade para
impugnar actos de promoção de camaradas seus. Em virtude da estru
lura do processo, que é de anulação contenciosa, de nada lhes apro
‘eitaria uma eventual anulação desses actos, pois daí não resultaria,
directa ou indirectamente, a sua própria promoção. E a isto pode acres
centar-se não ser lícito pedir nem obter essa antilação. pois que
assim se obteria a sdespromoção» de oficiais do quadro permanente,
que não é prevista pela lei, em qualqtier dos domínios crimin.sl.
disciplinar e estatutário.
Quanto ac) segundo dos referidos pontos, ou sea à impossibii]ade
de os recorrentes pedirem directamente ‘a este Supremo Tribunal
que decrete a ilegalidade da ‘sua não promoção, há que clarificar
que o Supremo Tribunal Militar funciona aqui como tribunal de
recurso. Só em processo para provocar acto definitivo e executório da

Administração, sobre a promoção ou não promoção dos recorrentes.
por estes instaurado, e em que fosse interposto recurso de decisão
desfavoráçel, seria lícito ao Supren]o Tribunal decidir.
Pelo exposto, nega-se provimento aos recursos.
Esta decisão foi tomada por unanimidade.
Lisboa, 14 de Dezembro de 1983.

henrique de Oliveira Rodrigues, general;
António de Oliveira Costa Maia, general da Força Aérea;
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Mário Esteves Brinca, vice-almirante;
Ernesto António Luis Ferreira de Macedo, general;
Alfredo Teixeira Telio, general;
Mário Eduardo de Meio Wilton Pereira, general da força Aérea;
Alfredo Ramos Rocha, vice-almirante;
António da Silva Osório Soarcs (arneir, general;
Manuel Lopes Maia (ionçalves. juiz;
Manuel Lopes, juiz.

Acordam no Supremo Tribunal Militar:
1.0
Francisco Paiva Loureiro, capitão do Quadro Especial de
Oficiais n.° mcc. 00320263, do Quartel-General da Região Militar
do Norte (no processo principal n.° 88/P/27/E/83);
2.0
Carlos Octávio Antunes Lopes, capitão do Quadro Especial
de Oficiais n.0 mcc. 02112864, da Escola de Sargentos do Exército
(no processo apenso n.° 89/P/28/E/83):
3,fl
Joaquim Sabino Reino, capitão do Quadro Especial de
Oficiais n.° 19913264, do Regimento de Infantaria de Castelo Branco
(no processo apenso n.° 90/P/29/E/83);
Henrique Ribeiro Louro, capitão do Quadro Especial de
Oficiais n.° mcc. 40058662, do Batalhão de Infantaria d.e Aveiro
(no processo apenso n.° 91/P/30/E/83);
Manuel João Belchiorinho Baptista, capitão do Quadro
Especial de Oficiais n.° mec. 46209762, do Regimento de Infantaria
de Elvas (no processo apenso n.° 92,/P/3l/E/83);
José Neves Esteves VareJa. capitão do Quadro Especial
6.°
de Oficiais n.” mcc. 07027965, do Regimento de Infantaria de Viseu
(no processo apenso n.° 93/P/32/E/83);
António Pereira de Lima, capitão do Quadro Especial dc
Oficiais n.° mec. 008Q3461, •do Regimento de Infantaria de Viseu
(no processo apenso n.° 91’P/33JE/$3):
Adriano Miranda Lima. capitão do Quadro Especial de
Tomar
Oficiais n.° mcc. 00018864, do Regimento de Infantaria
(no processo apenso n.° 95/P/34/E/83); e
Carlos Alberto de Araújo RoIlim e Duarte, capitão do
Quadro Especial de Oficiais n.° mec. 09531464, do Regimento de
Artilharia (no processo apenso n.° 96/P/35/E/83).
Vieram, perante este Supremo Tribunal, peticionar a anulação
do [)espacho it° l8/A’83, de 17 de Fevereiro de 1983, e do Ex.”°
(hefe do Estado-Maior do Exército, fundados nas razões de facto
e de direito que especificaram desenvolvidamente no texto das petições.
que concluiram dizendo, em síntese:
—

—

—-

40

—

—

—

7,0

—

—

178

ORDEM DO EXERCITO N.

2

2. Série

Que os recorrentes são partes legítimas, porque têm um interesse
directo, pessoal e legítimo na anulação do acto administrativo I:sivo
dos seus direitos;
Que este Supremo Tribunal é competente para conhecer do
recurso;
Que o rccorrido Despacho n.° 18/A/83, de 17 de Fevereiro. ao
alterar o sistema de promoções dos oficiais do QEO viola:
a) As regras de competência estatuídas nos artigos
e 57.°
da Lei n.° 29/82, de 11 de Dezembro;
b) A norma do n.° 5 do artigo 11.0 do Decreto-Lei n.° 49324,
de 27 & Outubro de 1969, na redacção melhorada.
A entidade reco:rrida stistentou que o aludido despacho é uma
norma interna, um despacho genérico que não pode constituir por
si só deliberação definitiva e executória com eficácia dinecta exlrna
na esfera jurídica dos recorrentes, como tal contenciosamente insin
dicávei, nos termos do artigo 15.° da Lei Orgânica do Suremo Tri
bunal Administrativo. Em tais termos, conclui, as petições de recurso
são ineptas, por carência de objecto, devendo ser rejeitadas in limine.
Os rectirsos foram alegados, e o Ex.tm° Defensor Oficioso após
o seu visto.
O Ex.m Promotor de Justiça entendeu que o Despacho impug
nado não constitui um acto administrativo definitivo e executório,
pelo que é contenciosamente irrecorrível; que o recorrente indicado
em primeiro lugar também o entendeu, pois que provocou um acto
definitivo e executório que lhe dissesse respeito directamente, como se
pode constatar através do Processo 160/P81/E; 83. pendente neste
Supremo Tribunal. Em tais termos, concluiu, não se dever tomar conhe
cimento do recurso, já que o Despacho impugnado o não admite,
dada a sua natureza normativa.
Correram os vistos dos juízes vogais deste Supremo Tribunal.
Cumpre decidir:
O Despacho cuja anulação se pede. ou s&a o DespaJio do
Chefe do Estado-Maior do Exército n.° 18/A/83, de 17 de Fevereiro,
após um relatório justificativo, é do teor seguinte:
«Determino, nos termos do artigo 15.° do Decreto-Lei
n.° 49 324, de 27 de utubro de 1969, que, temporariamente e
dada a problemática emergente do particularismo estrutural do
Quadro Especial de Oficiais, as vagas existentes neste Quadro
Especial de Oliciais, ou que nele venham a ocorrer, apenas são
preenchiias pela promoção dos respectivos oficiais, por anti
‘uidade, após terem sido normalmente promovidos os oficiais
dos quadros permanentes de infantaria, artilharia e cavalaria
com a mesma antiguidade no posto.»
Como se intui, trata-se de um regulamento central, mhora sem
a forma de decreto, portanto de um acto normativo genérico, que
44•0
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não apreciou, em concreto, a promoção de quaLquer oficial perten
cente ao Quadro Especial de Oficiais. Este Despacho, só ‘de per si e
porque nada decidiu, não está ainda a lesar qualquer dos recorrentes, os
quais só em futuros actos administrativos praticados por força de tal
Despacho poderão eventualmente vir a ser lesados.
Por força do artigo 15.°, n.’ t, da Lei Orgânica do Supoemo
Tribunal Administrativo, aplicável a este Supremo Tribunal Militar
35953, de 18 de Novembro
conforme o artigo 10.0 do Decreto-Lei
de 1946, só cabe recurso das decisões e d.elibrações definitivas e
1, da referida Lei Orgânica.
executórias. E conforme o artigo 16.°,
não são susceptíveis de recurso os decretos-leis e os regulamentares,
o que porém, conforme o § único deste artigo l6.°, não impede que
sea interposto recurso contencioso do acto cuja impugnação tenha
por base a contradição entre o regulamento ao abrigo do qual haia
sido praticado e a lei vigente.
Assim, o recurso terá sempre que ser intcrposto do acto adm
nistrativo praticado à sombra do regulamento que violou a lei, e
não do próprio regulamento. Trata-se, afinal, de emanação do prin
cípio da separação de poderes, pois que outra solução traduzir-se-ia
numa intromissão cio Poder Judicial no Legislativo, fora dos casos
expressamente consagrados na Lei Fundamental.
A propósito da não impugnabHidade contenciosa dos regulamentos
centrais, e nesta linha de orientação, expendeu o Prof. Marcello
Caetano, in Mtiituat de Direito Administrativo, 8.0 edição, tomo II,
pág. l23Q: «Como actos genéricos que são, é claro qu. não podem
ser impugnados directamente na medida em que não ofendam desde
logo direitos ou interesses particulares. isto é, na medida em
não contenham em si autênticos actos administrativos. Mas se houver
aplicação imediata a certa pessoa, mesmo que não tenha lugar por
acto administrativo, serão tais regulamcntos impugnáveis pelos interes
sados? O Supremo Tribunal Administrativo tem entendido que não,
sustentando que lhes deve ser ‘aplicado o regime previsto no artigo
único, d:a Lei Orgânica.»
16.°,
Dentro desta orientação, de que não são passíveis de recurso
contencioso os regulamentos emanados da Administração Central, se
tem mantido a jurisprudência do Supremo Tribunal Administrativo,
como se deduz, dentre outros, dos acórdãos de 21 de Fevereiro de
1980, recurso n’o 10705, Direito Administrativo, 1,214 e deiS de Maio
do mesmo ano, Recurso n.° 10671, Acs. Dout., 226, 1125.
A mesma orientação de que só os actos definitivos e cxecutório5.
considerando-se como tais as resoluções finais que definem a situação
jurídica da pessoa sobre a qual o órgão se pronunciou, admitem recurso
contencioso, vem sendo perfilhada por este Supremo Tribunal Militar,
podendo apontar-se o acórdão de 7 de laneiro de 1983. proferido no
processo n.° 135/’P/40/M/82.
,0

180

ORDEM 1)0 EXËRC1IO N.° 2

2. Série

Em suma, o Despacho recorrido é um regulamento genérico, que

não decidiu em concreto sobre a situação de qualquer dos recorrentes,
pelo que não admite recurso contencioso; só admitiria este recurso
o Despacho proferido pela Administração que, à sombra desse despacho
regulamentar, flefinisse concretamente sobre a promoção ou não
promoção de cada um dos oficiais.
Pelo exposto, decide-se não tomar conhecimento dos recursos.
Esta decisão foi tomada por unanimidade.
Lisboa, 7 de Dezembro de 1983.
Henriqua de Oliveira Rodrigues, general:
António de Oliveira Costa Maia, general da força Aérea;
Mário Esteves Brinca, vice-almirante:
Ernesto António Luís F2rreira de M.icedo. general:
Alfredo Teixeira Teilo. general;
Mário Eduardo de Meio Wilton Pereira, general da força Aérea;
Alfredo Ramos Rocha, vice-almirante;
António da Silva Osório Soares Carneiro, general;

Manuel Lopes Maia Gonçalves. juiz:
Manuel Lopes. juiz.

VIII

—

DECLARA.ÇiES

Colocações e desempenho de tuncões

1) O general, na situação de reserva, (50257711) Tomás José
Basto Machado deixou de ser considerado na situação de efectividade
de serviço desde 14 de Dezembro de 1983, data em que atingiu o limite
de idade pata passar à situação de reforma.
2) O major de infantaria, na situação de reserva, (09849964) José
LUÍS do Vale Mesquita continuou a prestar serviço, após a sua
passagem à reserva (28 de Abril de 1983), no Instituto de Altos
Istudos Militares, deixando de o prestar em 27 de Julho de 1983.
3) O coronel médico, na situação de reserva, (5093691 1) António

Manuel Sancho continuou a prestar serviço, após a sua passagem
à reserva (14 de Novembro de 1983), na Direcção do Serviço de
Saúde, em acumulação com as funções de técnico de cirurgia plástica,
no Hospital Militar Principal.
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4) Desde 23 de Setembro de 1963 deixou de exercer as funções
de professor da cadeira 10 F da Academia Militar, em regime de
acumulação, o tenente-coronel do serviço de material (material) José
Estêvão Martins. do Estado-Maior do Exército.
5) Desde 22 de Setembro de 1983 deixou de prestar serviço, na
situação de diligência, na Direcção do Serviço de Material, passando
desde a mesma data, a prestar serviço, na mesma situação de diligên
cia, no Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos,
o capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção)

António Luís Sanches, da Escola Prática do Serviço de Material.
6) Desde 15 de Agosto de 1983, presta serviço no Regimento de
Infantaria de Angra do Heroísmo, na situação de diligência, o capitão
do serviço de material (serviços técnicos de manutenção) Gaspar
Couto Guerreiro, do l)epósito Gerat de Material de Guerra.
7) Desde 3 de Agosto de 1983 assumiu as funções de adjunto do
director do Departamento de Finanças, cargo para que foi nomeado
por despacho de 21 de Julho de 1983 do General Ajudante-General
do Exército, deixando, desde a mesma data, de acumular na Direcção
dc Serviço de Intendência e continuando colocado na Direcção do
Serviço de Administração Militar e em diligência nos Serviços Prisio
nais Militares, o coronel do serviço de administração militar José
Alberto Neves Marmelo.
Cursos, estágios e tirocínios:
8) De’:e ser averbado aos oficiais do serviço de material (serviços
técnicos de manutenção) abaixo indicados o Curso de Gestão de Rea
bastecimento (ASL), que frequentaram na Escola Prática do Serviço
de Material, no período de 2$ de Novembro a 22 de Dezembro de
1983, com aproveitamento:

Major (50447811) Vítor A. Maria Rodrigues Figueiredo Lima;
Major (50844811) Avelino dos Santos Antunes de carvalho;
Major (50681811) Joaquim Vicente;
Major (50164811) António de Sousa Simões;
Major (50129411) Manuel Nogueira Pinto;
Major (50858411) João Francisco Pinheiro Salvador;
Tenente (50456511) Rui Quintino Guerreiro Daniel.
9) Deve ser averbado aos ca.pitães do serviço de material abaixo
indicados, com a classificação que a cada um se indica, o Curso de
Destruição de Munições. que frequentaram na Escola Prática do

182

ORDEM DO EXËRCITO N.° 2

2. Série

Serviço de Material, no período de 7 de Novembro a 9 de Dezembro

de 1983:
(50837111) António Augusto Coelho Nunes, grau 3;
(52126711) Joaquim Ferreira Travanca, grati 3;
(51350811) Ângelo Pedro Garcia Laureano, grau 5.
10) Nos termos do despacho de 23 de Novembro de 1983, do
brigadeiro director do Departamento de Instrução, constante da
Nota n.° 3494/IO—P.° 635.0.5 de 30 de Novembro de 1983, da
6. REP/EME, deve ser averbado ao tenente do serviço geral do
Exército (51039211) Manuel Joaquim Folgoa o Curso de Cartografia
e Topografia.
li) Deve ser averbado ao capitão de infantaria (07349075 Ar
mínio José Teixeira Mendes o Curso «International Advanced Padro]»,
frequentado na República Federal da Alemanha, no período de 8 de
Janeiro a 15 de Fevereiro de 1980.
12) Deve ser averbado ao tenente-coronel de transmissões
(50773211) Fernando Vieira da Cunha Lima o Curso «Command and
General Staff Officer» que terminou nos Estados Unidos da América
em 6 de Julho de 1980.
13) Deve ser averbado ao capitão de transmissões (50773211) Fer
nando Vieira da Cunha Lima o Curso «Electronic Warfare Orientation
Course for Nato Land Forces Officers frequentado em Itália, no
período de 8 a 27 de Maio de ‘1972.
14) Devem ser averbados ao tenente-coronel do serviço de admi
nistração militar (50814711) Júlio de Macedo Velez Caroço os cursos
«Français Pratique» e «Superior de Intendência» frequentados em
França, nos períodos de 6 de Julho a 28 de Agosto de 1981 e de 1

de Setembro de 1981 a 30 de Junho de 1983.
Averbamentos:
15) O número mecanográfico correcto dos oficiais abaixo meti
cionados é o que a seguir se lhes indica:
Brigadeiro, na situação de reserva, Domingos de
Sousa Magalhães, 5’1238511;
Capitão do serviço de material (serviços técnicos de
situação de reserva, Joaquim Agapito dos Santos
Major do serviço geral do Exército, na situação de
Alberto Trancoso Poças Falcão, 51343611;

Vilas Boas de
manutenção) na
Ortiz, 51304411;
reserva, Arlindo

(
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Capitão do serviço geral do ixército, na situação de reserva, Isaías
Carreiro do Arnaral, 50481511;
Capitão do serviço geral do Exército, na situação de reserva, Joaquim
Ganhão Policarpo, 50437611.

Rectificaç6es:
16) O brigadeiro (511184$11) Francisco Alberto Cabral Couto
foi colocado na Direcção do Serviço de Justiça e ‘Disciplina, e não
como foi publicado na O. E., 2. Série, n.° 19, de 1 de Outubro de 1983,
pág. 1486.
17) Na O.li., 2.’ Série, n.° 20, de 15 de Outubro de 1983, página
1550, na parte respeitante ao major de infantaria, na situação de
reserva, (38371852) Jaime Xavier de Carvalho, onde se lê: «Conta
25 anos e 7 meses de serviço», deve ler-se: «Conta 35 anos e 7 meses
de serviço».
18) O tenente-coronel de artilharia, no quadro, (511371211) Luis
Fernando Machado de Sousa Vicente passou à situação de adido, nos
termos do n.° 18 da alínea b) do artigo 44.’ do Decreto-Lei n.° 176/71,
de 30 de Abril, por portaria de 1 de Junho de 1983, e não como foi
publicado na O. E., 2.’Série. n.° 19, de 1 de Outubro de 1983, pág 146$.
19) O tenente-coronel de artilharia ‘(51371211) Luís Fernando
Machado de Sousa Vicente faleceu em 15 de Agosto de 1983, e não
conforme foi publicado na O. E., 2.’ Série n.° 19, de 1 de Outubro de
1983, pág. 1532.
20) Na O. E., 2.’ Série, n° 20, de 15 de Outubro de 1983, página
1551, respeitante ao coronel de artilharia, na situação de reserva,
(50523711) Armando Joaquim Enes Calejo, onde se lê: «Conta 39 anos
de serviço», deve ler-se: «Conta 38 anos de serviço)).
21) Na O. E., 2.’ Série, n.° 20, de 15 de Outubro de 1983, página
1585, na parte respeitante ao capitão de engenharia, na situação
de reserva, (50903711) Mário José Saraiva, onde se lê: «44 100$00»,
deve ler-se: «44 600$00».
22) Na O. E., 2.’ Série, n.° 20, de 15 de Outubro de 1983, página
15911, na parte respeitante ao major médico, na situação de reserva,
(50936211) Heitor Manuel Pancada da ‘Fonseca, onde se lê:
«41 513$00», deve ler-se: «41 531$00».
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23) Na O. E., 2. Série, n.° 20, de 15 de Outubro de 1983, página
1553, na parte respeitante ao coronel do serviço de administração
militar, na situação de reserva, (51278711) Manuel José Magro, onde
se lê: «Fica com a pensão mensal de 72 205S00», deve ler-se «Fica
com a pensão mensal de 73 205$00».
24) Na O. E., 2. Série, n.° 20, de 15 de Outubro dê 1983, página
1555, na parte respeitante ao capitão do serviço de material (serviços
técnicos de manutenção) (SF332211) José Curto Esteves fidalgo, onde
se lê: «Por portaria de 2 de Junho de 1983», deve ler-se: «Por portaria
de 27 de Junho de 1983».
25) O major do quadro especial de oficiais António José Abreu
tem o n.° mcc. 49055258, e não o que vem publicado na O. E., 2. Série,
n.° 17, de 1 de Setembro de 1983, pág 1361,
26) Na O. E., 2. Série, n.° 20, de 15 de Outubro de 1983, página
1579, onde se lê: «(51197611) José Maria Emílio Alves», deve ler-se:
«(51179611) José Maria Eusébio Alves».

27) Na O. E., 2. Série, n.° 20, de 15 de Outubro de 1983, página
1594, onde se lê: «Rogério Valente Rodrigues Prima», deve ler-se:
«Rogério Valente Domingues Prina>.

IX

—

OBIIUÃRIO

1973:
Março. 19—Tenente miliciano médico (36261448) Serafim Soares
I)outel, do Distrito de Recrutamento e Mobilização de Lamego.
1973:

Msrço. 20

Alferes miliciano do serviço de administração militar.
na situão de reserva, Frederico José de Sousa Teixeira de
Sampaio, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Novembro, 11—Capitão, reformado, Manuel da Costa Rosa, do
Quartel-General da Região Militar do Sul.
Dezembro, 3
Major, reformado, José Gonçalves Garcia Júnior, do
Quartel-General da Região Militar de Lisboa:
Dezembro, 15—Tenente, reformado. Augusto José do Couto. do
Quartel-General da Região Militar do Norte:
-—

—

-
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Tenente-coronel, reformado, Paulino Celestino da
Dezembro, 1:6
Silva, do Quartel-General da Região Militar do Norte;
Dezembro, 17— Capitão, reformado, Carlos Francisco, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa;
Dezembro, 22— Tenente-coronel médico (51037011) António Pontes
Machado;
Dezembro, 24—Capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (51436611) José Joaquim Bastardo, do Quartel-General da
Região Militar de Lisboa;
Tenente-coronel, reformado, Bento Freire de Matos
Dezembro, 26
Mergulhão.
—

—

O Chefe do Estado-Maior do Exército
Jorge da Costa Satazar Braga, general

Está conforme:
O Ajudante-General

Mário Firmino Miguel, general
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2. SÉRIE
N. 3/1 DE FEVEREIRO DE 1984
Publïca-se ao Exército o seguinte:

(21I

1— JUSTIÇA E DISCIPLINA
(_t

Condecorações:

Estado-Maior do Exército
Por portaria de 7 de Outubro de 1983:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de prata de serviços distintos, por ter sido considerado
ao abrigo da alínea a) do artigo 25.° do Regulamento da Medalha
Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas,
de 20 de Dezembro de 1971, o tenente-coronel do serviço de
administraçâo militar (51423411) Raul da Costa Dionisio.
Por portaria de 10 de Outubro de 1983:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de prata de serviços distintos, por ter sido considerado
ao abrigo da alínea a) do artigo 25.° do Regulamento da Medalha
Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas,
de 20 de Dezembro de 1971, o coronel do serviço de adminis
tração militar (51348011) Américo Pinto Fernandes.
Por portaria de 17 de Outubro de 1983:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de prata de serviços distintos, por ter sido considerado
ao abrigo da alínea a) do artigo 25.° do Regulamento da Medalha
Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas,
de 20 de Dezembro de 1971, o brigadeiro (50706311) Vitor Manuel
Mota de Mesquita.

s__;

c2 !
e)3 ç;
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Por portaria de 17 de Novembro de 1983:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de prata de serviços distintos, por ter sido considerado
ao abrigo da alínea a) do artigo 25° do Regulamento da Medalha
Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas,
de 20 de Dezembro de 1971, o major do serviço de administração
militar (50725711) Sérgio Parreira de Campos.
Por portaria de 21 de Novembro de 1983:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3. classe, por ter sido conside
rado ao abrigo do artigo 39,° do Regulamento da Medalha
Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas,
de 20 de Dezembro de 1971, o capitão do serviço geral do
Exército (50399511) Manuel João da Cruz.
Por portaria de 9 dê Dezembro de 1983:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército Interino condecorar
com a medalha de mérito militar de 3. classe o aspirante a
oficial de infantaria Francisco Mamede de Brito Filho, da
Academia Militar das Agulhas Negras, do Brasil, nos termos
da Portaria o.° 19 234, de 14 de Junho de l%2
Direcção do Serviço de Justiça e Disciplina
Repartição de Justiça e Disciplina
Por portaria de 4 de Dezembro de 1983:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de ouro de serviços distintos, por ter sido considerado
ao abrigo dos artigos 21.° e 22.°, com referência ao n.° 1 do
artigo 67.°, todos do Regulamento da Medalha Militar, de 20 de
Dezembro de 1971,. o coronel de infantaria (50212311) Fernando
Carneiro de Magalhães.
Por portaria de 4 de Janeiro de 1984:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de ouro de serviços distintos, por ter sido considerado
ao abrigo dos artigos 21.° e 22.°, com referência ao n.° 1 do
artigo 67., todos do Regulamento da Medalha Militar, de 20 de
Dezembro de 1971, o coronel de infantaria (50546711) Joaquim
Moreira Rebelo.

2.” Série

ORDEM DO EXÉRCITO N.° 3

189

Por portarias de 22 de Dezembro de 1983:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de prata de serviços distintos, por ter sido considerado
ao abrigo dos antigos 21.” e 25.”, com referência ao n.° 1 do
artigo 67.”, todos do Regulamento da Medalha Militar, de 20 de
Dezembro de 1971, o coronel de cavalaria (50031111) Henrique
Bernardino Godínho.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de prata de serviços distintos, por ter sido considerado
ao abrigo dos artigos 21.° e 25.”, com referência ao n.° 1 do
artigo 67.”, todos do Regulamento da Medalha Militar, de 20 de
Dezembro de 1971, o coronel de engenharia (50974611) Vítor
Guido Reis Camões.

Por portaria de 29 de Dezembro de 1983:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de prata ‘de serviços distintos, por ter sido considerado
ao abrgo dos artigos 21.” e 25°, com referência ao n.° 1 do
artigo 67.°, todos do Regulamento da Medalha Militar, de 20 de
Dezembro de 1971, o tenente-coronel de cavalaria (51469111)
António Eduardo Queirós Martins Barrento.

Por portarias de 4 de Janeiro de 1984:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de prata de serviços distintos, por ter sido considerado
ao abrigo dos artigos 21. e 25.°, com referência ao n.° 1 do
artigo 67.”, todos do Regulamento da Medalha Militar, de 20 de
Dezembro de 1971, o coronel de infantaria (51285611) António
Marques Alexandre.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de prata de serviços distintos, por ter sido considerado
ao abrigo dos artigos 21.” e 25.°, com referência ao n.° 1 do
artigo 67.°, todos do Regulamento da Medalha Militar, de 20 de
Dezembro de 1971, o coronel de cavalaria (51234611) Antero
Correia de Araújo.

190

ORDEM DO EXËRCITO N.° 3

2 Série

Por portarias de 19 de Dezembro de 1983:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 2. classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
major de artilharia (36989062) Mário Rogério Duarte Ëerreira.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de méritQ militar de 2.’ classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
tenente-coronel de cavalaria (51468711) Eduardo Roque da Cunha.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 2.’ classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33’ e 36.’ do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
major de cavalaria (51355111) Alberto António Ferreira.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de méritq militar de 2.’ classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ler sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.” do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971. o
major de cavalaria (59434311) Alexandre Beato Correia.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de méritQ mihtar de 2.’ classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
33•n e 36.° do Regula
considerado ao abrigo dos artigos
Dezembro de 1971, o
de
Militar,
20
de
mento da Medalha
major de cavalaria (04281563) Jorge Félix Furtado Dias.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de méritQ militar de 2.’ classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
tenente-coronel de engenharia (50767111) Frutuoso Pires Mateus.
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Manda o Chefe do Estado-Maior ‘do ‘Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 2. classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33. e 36.’ do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 d:e Dezembro de 1971, o
tenente-coronel do serviço de administração militar (50338711)
Artur José Alves d’Andrade Portugal.
Manda o Chefe du Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 2.’ classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.’ do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
o major do serviço geral do Exército (52689911) Alberto carlos
Macedo Alves.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3.’ classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
capitão de cavalaria (02534265) Joaquim dos Reis.
Manda o Chefe do ‘Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3.’ classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do• Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.’ do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
capitão do serviço geral do Exército (523279 l1) Joaquim Jacob
Abelho Franco.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3’ classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
e 36.’ do Regula
considerado ao abrigo dos artigos
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
capitão do serviço geraL do ‘Exército (50664711) David Prates
Caeiro.
33,0

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3.’ classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
e 36.’ do Regula
considerado ao abrigo dos artigos
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
o tenente do serviço geral do Exército (45204060) Manuel Rolão
Martinho.
33•0
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Manda o Chefe do Estado-Maior do ‘Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3. classe por, segundo parecer
do Conselho Superior ‘de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Rëgula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
o tenente do serviço geral do Exército (50218$11) Viriato Gomes
de Castro.
Por portarias de 29 de Dezembro de 1983:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 2. classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
major de infantaria (50995611) Jorge Xavier de Vasconcelos
Mendes Belo.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 2. classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 3’6.° do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
major de infantaria (42046454) Renato José Ferreira dos Santos
Marques.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3.” classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.” e 36.” do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro Je 1971, o
capitão de infantaria (14033168) António José Marques Pires
Nunes.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3.” classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.” e 36.” do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
capitão do serviço geral do Exército (50905211) ‘Manuel Filipe
André.
Manda o Chefe do Estado-Maior do ‘Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3.” classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
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considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.” do Regnia
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
capitão do serviço geral do Exército (5284t6ll) António Joa
quim Rodrigues.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3.” classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.” do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
capitão mi1ciano de infantaria (60110357) Heitor Alves Gouveia,
da Guarda Fiscal.
a
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com
r
parece
segundo
por,
classe
medalha de mérito militar de 3.”
sido
ter
Exército,
do
Disciplina
de
or
Superi
do Conselho
considerado ao abrigo dos artigos 33.” e 36.” do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
capitão miliciano de infantaria (32256770) José Matos da Silva.
a
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com
medalha de mérito militar de 3.” classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
e 36.” do Regula
considerado ao abrigo dos artigos
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
capitão miliciano de infantaria (08570864) Leandro de Oliveira
Pinto.
33•0

Manda o Chefe do Estado-Maior •do Exército condecorar com a
medalha de méríto militar de 3. classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.” e 36.” do Regula.
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
tenente miliciano de infantaria (06204575) Nuno da Conceição
Ferreira da Costa.
Por alvarás de 12 de Julho de 1983, publicados no Diário da República,
2.” Série, n.° 274, de 28 de Novembro do mesmo ano, foram
agraciados com os seguintes graus da Ordem Militar de Avis os
oficiais abaixo designados:

Comendador:
Brigadeiro José do Nascimento de Sousa Lucena;
Brigadeiro José Alberto Loureiro dos Santos;
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Coronel
Coronel
Coronel

de
de
de
de

infantaria
infantaria
infantaria
cavalaria
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Fernando Mário de Almeida Cid Torres;
José Simões de Faria;
Adriano Sotero Madeira;
Marcelo Victor Lopes César Monteiro;

Coronel de infantaria Manuel Francisco Matoso Ramalho.
Cavaleiro:
Tenente-coronel de infantaria Virgílio de Paiva Barreto de Magalhães;
Tenente-coronel de infantaria José Manuel da Silva Viegas;
Tenente-coronel de infantaria José Agostinho Gomes;
Tenente-coronel de artilharia Vasco Prego Rosado Durão;
Tenente-coronel do serviço geral do Exército Mário da Fonseca
Morganho;
Tenente-coronel do serviço geral do Exército Silvério Manuel;
Major do serviço de administração militar José Luís Bacelar Ferreira;
Major do serviço de administração militar José Emilio Gomes de
Almeida;
Major de infantaria Victor Portugal Valente dos Santos;
Major de infantaria Jorge Alberto Ferreira Manarte;
Major chefe de banda de música Idílio Martins Fernandes;
Capitão do serviço geral do Exército Joaquim Ganhão Policarpo;
Capitão do serviço geral do Exército Mário dos Anjos Rodrigues;
Capitão do serviço geral do Exército José António Rodrigues Oliveira;
Capitão médico José Alexandre de Azevedo Vasconcelos Sá Jorge
de Figueiredo;
Capitão de cavalaria Baltazar Espada Gamito Ferreira.
Por alvará de 24 de Maio de 1983, jublicado no Diário da República,
2.’ Série, n-° 272, de 25 de Novembro do mesmo ano, foi
agraciado com a Grã-Cruz ‘da Ordem d’a Liberdade o tenente-coronel de artilharia Otelo Nuno Romão Saraiva de Carvalho.
Louvores:
Estado-Maior do Exército
Louvo o general (50274211) Mário Firmino Miguel, porque, no exer
cício do cargo de Ajudante-General do Exército que desempenha
há ano e meio, manifestou excepcionais qualidades de inteligência,
dedicação e competênçia, confirmando o conceito em que é tido
na Instituição Militar ao longo da sua carreira.
Com elevada capacidade de organização e gestão, ponderação,

grande dinamismo e espírito de iniciativa dedicou-se com grande
perseverança à tentativa de resolução dos assuntos inerentes à
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vasta e sensível área do pessoal, prosseguindo e incentivando
estudos relativos à modernização da gestão e à reformulação das
carreiras militares numa fase de transição difícil, em que estão em
curso trabalhos de conjunto, relativos à reestruturação do Exér
cito.
É de inteira justiça realçar o seu grande empenhamento e preocu
•paçâo no âmbito do moral e bem-estar do pessoal, desen
volvendo medidas que irão contribuir para a motivação profis
sional e para a concessão de benefícios ao pessoal militar e civil,
embora as acções a concretizar muito dependam de meios materiais
nem sempre disponíveis.
A acço desenvolvida na publicação e revisão de estatutos e
regulamentos militares, decorrentes da Lei de Defesa Nacional
e das Forças Armadas, teve, na acção ‘do general Firmino
Miguel e do Departamento que dirige, uma importância decisiva
para a obtenção de soluções que, de há muito tempo, a Instituição
Militar carecia.
Pelas suas qualidades pessoais e profissionaR, pelo grande espí
rito de comunicabiidade e finura de trato, o general Firmino
Miguel dignificou o Exército e o País demonstrando, mais uma
vez, as características necessárias ao desempenho de funções na
Direcção Superior do Exército.
Ministério da Defesa Nacional, 21 de Novembro de 1983.
O
Chefe do Estado-Maior do Exército, Amadeu Garcia dos Santos,
general.
—

Louvo o brigadeiro (51370111) José Alberto Loureiro dos Santos, pela
forma altamente eficiente como desempenhou, ao longo de um
ano do serviço, as funções de director do ‘Departamento de Opera
ções do ‘Estado-Maior do Exército e em que e empenhou em deli
near o Exército futuro e em aumentar a eficácia do Exército actual.
No âmbito do primeiro destes seus objectivos, a capacidade de
iniciativa, o profundo realismo e o sentido de objectividade do
brigadeiro Loureiro dos Santos levou a que o seu Departamento,
após estudos muito bem elaborados, fixasse os sistemas de Forças
do Exército, a Organização Territorial ‘do Exército e também
a sua Organização Superior. Ficou assim delineado o Exército
futuro e definidos os instrumentos precisos para uma gestão
correcta e racional e igualmente encontrado o elemento dinamizador do ânimo e da vontade dos militares do quadro permanente.
Ainda no mesmo âmbito, e tendo sempre como preocupação
permanente a obtenção da melhor eficiência face aos meios
disponíveis, orientou o seu Departamento para a concretização
dos óbjectivos fixados, através de um Programa de Implemen
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tação, do qual se destacam o ‘Plano de Reequipamento do ixér
cito e o Piano ‘de Neoessidades de Infra-estruturas Principais.
Em paralelo, o brigadeiro Loureiro dos Santos demonstrando a
sua capacidade de organização e de gestão dirigiu os estudos
relativos à obtenção de importantes medidas com a finalidade de
aumentar a eficácia do Exército actual. Foram assim elaboradas
inúmeras directivas para a melhoria de capacidade geral das
Unidades no campo operacional, para a actualização de doutrina
e para a revisão d’e diversos quadros orgânicos.
Ainda no campo de Segurança Militar, com objectividade e
método, o brigadeiro Loureirc dos Santos desenvolveu a sua
acção para a elaboração do Plano de Informações e de planos
de Segurança Física de Altas Entidades e de Instalações Militares.
O conjunto de acções desenvolvidas pelo Departamento de
Operações sob a sua oriéntação concorreram de forma signifi
cativa para a revitalização do moral e para a dignificação profis
sional dos militares do Exército.
Oficial general de reconhecidas qualidades pessoais e profissionais.
de vincada personalidade e mercê da sua capacidade de realização,
o brigadeiro Loureiro dos Santos mostrou uma v’ez mais o seu
alto espírito de missão e aptidão especial para o desempenho dos
mais variados cargos na Direcção Superior do Exército.
Ministério da Defesa Nacional, 21 de Novembro de 1983.
O
Chefe do Estado-Maior do Exército. A.madeu Garcia dos Santos,
general.
—

Louvo o brigadeiro ‘(50273711) José do Nascimento ‘de Sousa Lucena,
pela maneira aLtamente eficiente como desempenhou, ao longo
de um ano de serviço, as funções de director do Departamento
de instrução do Estado-Maior do Exército.
Com espírito inovador e capacidade de iniciativa servidos por
profundo realismo e sentido de objectividade, o brigadeiro Lucena
dirigiu e accionou a componente Instrução da Direcção Superior
do Exército por forma a, mais uma vez, confirmar a sua capaci
dade de organização, firmeza e poder de decisão.
Tendo como preocupação permanente a obtenção dos melhores
resultados face aos meios disponíveis, materializou a instituciona
lizaçã das Comissões de Coordenação do Ensino e Instrução
Militares, que pessoalmente dirigii, procurando um diálogo per
manente entie todos os orgãos sob sua dependência ou orientação.
Relevante também a sua acção nos complexos trabalhos e deci
sões tomadas no âmbito dos estudos relativos à Reestruturação do
Exército, levados a efeito no ano corrente, onde o sistema de
Instrução é um dos sectores fundamentais.
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Sempre interessado na obtenção do melhor rendimento dos meios,
aos menores custos, esabeleceu as linhas orientadoras que permi
tiram a definição de uma Política de Simulação na Instrução do
Exército.
Sob sua orientação foi também possível a aprovação recente em
forma definitiva do Regulamento de Educação Fisica do Exér
cito e consequente implantação de um sistema de controlo de
educação física do pessoal dos quadros permanentes.
$olicitado frequentemente a dar pareceres a título pessoal ou em
Conselho sempre o brigadeiro Lucena o fez de forma isenta,
honest, inteligente e com elevado grau de lealdade.
Oficial general de grande integridade de carácter, generoso, sen
sato e ponderado o brigadeiro Lucena mostrou mais uma vez
alto espírito de missão e a sua aptidão para bem servir nas mais
diversas circunstâncias, demonstrando em elevado grau as quali
dades necessárias ao desempenho de funções da mais alta responsa
bilidade na Direcção Superior do Exército.
Ministério da Defesa Nacional, 21 de Novembro de 1983.
O Chefe do Estado-Maior do Exército, Amadeu Garcia dos Santos,
general.

—

Por proposta do general Guilherme de Sousa Belchior Vieira, director
do IAEM e OCE do Exércicio ORION 83, louvo o brigadeiro
(51389911) Pedro Júlio Pezarat Correia, pela forma extremamente
empenhada e eficiente como desempenhou, de início, as funções
de chefe do Grupo Central de Planeamento (CVf) e, depois, de
chefe do estado-maior da Direcção do Exercício (DISTAFF)
«ORION 63» e de chefe do Grupo Central de Avaliação (CET).
Revelando um sentido organizativo perfeitamente ajustado face
às circunstâncias de trabalho em acumulação com funções docen
tes no IAEM da quase totalidade dos oficiais do CPT, a par de
uma excepcional capacidade de mobilização e dinamização de
vontades e esforços, o brigadeiro Pezarat Correia conseguiu
forjar, através da sua acção de chefia, sempre competente, fun
damentada e oportuna, uma equipa coesa e esclarecida que soube
interpretar e corresponder à finalidade e objectivos especificados
pelo Estado-Maior do Exército para o Exercício «ORION 83».
Foi evidente, no decurso dos dois períodos de execução do Exer
cício (CPX e LIVEX), o bem fundamentado das soluções pro
postas na fase de planeamento e coordenação desenvolvida pelo
CPT sob a responsabilidade e orientação do brigadeiro Pezarat
Correia, facto que veio a contribuir de forma decisiva para a
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cerência e realismo possíveis do desenrolar dos dois períodos
do Exercício.
Na fase de avaliação, o brigadeiro Pezarat Correia procurou, e
conseguiu, através do exemplar espírito de equipa estimulado
no cET, transcender a simples avaliação crítica do que fora
planeado e executado, projectando a experiência colhida no
«ORION $3» como ensinamentos a introduzir na realização de
futuros exercícios, para além de todo um esforço de investiga
ção no quadro da reestruturação em curso no Exército.
Pelas qualidades demonstradas e pelos resultados alcançados, num
ambiente de participação generalizada, considero a acção do
brigadeiro Pezarat Correia de excepcional mérito e justificativa
de público louvor.
Ministério da Defesa Nacional, 30 de Novembro de 1983.
O Chefe do Estado-Maior do Exército, interino, Jorge da Costa
Salazar Braga, general.
—

Louvo o brigadeiro (50706311) Victor Manuel Mota de Mesquita,
pela elevada competência, dedicação e zelo demonstrados ao longo
dos 15 meses em que foi o responsável pela Direcção do Serviço
de finanças.
No desempenho das suas funções imprimiu ao funcionamento
do serviço uma dinâmica e eficiência dignas de registo. Realizando
frequentes contactos e reuniões de coordenação, contribuiu para
a eficiente superintendência técnica sobre os Centros de Gestão
financeira e para um exemplar espírito de equipa.
Dotado de excepcionais ‘capacidades de trabalho e de relaciona
mento pessoal, deu invulgar incremento às actividades das várias
Repartições da Direcção, promovendo a reorganização e raciona
lização dos seus serviços a par da actualização de normas de
funcionamento interno e do melhoramento das condições de
trabalho.
Oficial culto, inteligente e possuidor de grande iniciativa con
tribuiu, com a sua determinação, para que tivessem sido dados
passos decisivos na informatização do Sistema de Gestão Finan
ceira, tendo, durante a sua direcção, sido conicretizada a elabora
ção do Orçamento Programa e a informatização do Orça
mento do Departamento do Exército.
Com apurado sentido do cumprimento do dever e espírito de
missão, à sua acção se ficam também a dever importantes passos
que conduzirão, oportunamente, à aprovação superior da regula
mentação de suporte do Sistema de Gestão Financeira em imple
mentação.
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Contribuindo ainda para a realização de várias acções do maior
interesse para o Serviço de Administração Militar que tão bem
tem servido e prestigiado ao longo da sua carreira, justo é,
distinguir a sua permanente disponibilidade em favor do Exér
cito.
Pelas virtudes militares e cultura profissional que revelou e pelas
qualidades pessoais que evidenciou na direcção do Serviç-o que
acaba de deixar para ir desempenhar uma comissão de serviço
no Estado-Maior-General das Forças Armadas, de grande impor
tância para o Exército, justo é que os serviços prestados pelo
brigadeiro Mota de Mesquita, pela sua natureza e importância,
sejam considerados extraordinários, relevantes e distintos.
O Chefe
Ministério da Defesa Nacional, 17 de Outubro de 1983.
general.
Santos,
dos
Garcia
Amadeu
Exército,
do
do Estado-Maior
—

Louvo o coronel do serviço de administração militar (51348011) Amé
rico Pinto Fernandes, pela maneira dedicada e eficiente como ao
longo dos últimos quatro anos vem desempenhando a chefia
do Centro Financeiro do Exército.
Oficial de grande modéstia, com alto sentido do dever e grande
espírito de missão, têm a sua capacidade de trabalho e as suas
qualidades humanas concorrido para a forma equilibrada como o
o Centro tem desenvolvido a sua actividade no âmbito da com
plexa missão que lhe cabe como entidade responsável pelos abonos
de toda a ordem devidos ao pessoal militar, no activo e na
reserva, e civil, de todo o Exército.
De assinalar, também, o trabalho que tem desenvolvido na não
menos importante função que ao Centro compete como tesoura
ria central do Exército, no movimento de contas-correntes e de
movimentos de numerário entre todas as entidades do Exército
e com muitas de outros ramos das Forças Armadas e da activi
dade pública e privada.
Como responsável mais directo pela dinâmica que uma organiza
ção com as características daquela que o coronel Pinto Fernandes
vem chefiando tem que dispor, tem sido com a sua ponderação e
com propostas ajustadas que o Centro Financeiro do Exército
tem cumprido a sua missão.
Oficial dotado de grande soma de conhecimentos e com capaci
dade de organização, tem procurado racionalizar os serviços,
apesar da diversidade dos problemas que lhe são colocados. De
uma total disponibilidade para as instantes solicitações com que
a cada passo as necessidades de serviço o confrontam, não hesita
no sacrifício das horas que retira ao seu descanso e aos con
tactos familiares.
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Sendo da maior justiça que se distinga o oficial que, com grande
número de virtudes pessoais e militares, de forma modesta mas
exemplar, tem servido a Instituição Militar, considero os serviços
prestados pelo coronel Pinto Fernandes ao Exército como extraor
nários, relevantes e distintos.
Ministério ‘da Defesa Nacional, 10 de Outubro de 1983.
O Chefe
do Estado-Maior do Exército, AmIeu Garcia do.s Santos, general.
—

Louvo o tenente-coronel do serviço de administração militar (51423411)
Raul da Costa Dionísio, pela forma competente, dedicada, crite
riosa e eficiente como ao longo de mais de dois anos desempenhou
as funções de adjunto do director do Departamento de finan
ças do Estado-Maior do Exército.
Oficial possuidor de vasta cultura geral, militar e técnica, metó
dico e muito organizado, foi encarregado de diversos estudos
relacionados com a variada gama de assuntos do âmbito do
Departamento, alguns deles do maior melindre e complexidade,
e nos quais o seu saber e qualidades se salientaram na forma
clara e objectiva como apresentou as respectivas conclusões.
Dotado de invulgar capacidade de estudo e de análise, com fa
cilidade identifica os problemas, propondo as soluções mais
adequadas, nas quais inclui, regra geral, o peso mais conveniente
do seu bom senso e apurado sentid:o de equilíbrio e justiça, tão
indispensáveis em tantas situações que teve que estudar.
Com alta noção do dever e espírito de missão, disciplinado e dis
disciplinador, é de fácil relacionamento pessoal.
Dispondo de grande capacidade •de iniciativa e permanente dis
ponibilidade, sempre o tenente-coronel Raul Dionisio dignificou o
Exército e o País, ao ser encarregado e missões de serviço no
âmbito nacional ou no estrangeiro.
Dotado de um completo conjunto de virtudes militares, com elas
concorre para que seja creditado como um dos oficiais mais
válidos do Quadro a que pertence.
Chamado ao cumprimento de uma comissão de serviço num
estabelecimento fabril, perdeu o Departamento de Finanças o
concurso de um oficial que lhe prestou e ao Exército serviços
que, pela sua importância e alcance, justo é destacar publica
mente, reconhecendo-os como extraordinários, relevantes e dis
tintos.
Ministério da Defesa Nacional, 7 de Outubro de 1983.
O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Amadeu Garcia dos Santos, general.
—

Louvo o major do serviço de administração militar (50725711) Sérgio
Parreira de Campos, que presta serviço no Gabinete de Estudos e
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Planeamento do Estado-Maior do Exército, pela sua participação
determinante na elaboração do «Sistema Integrado de Planeamento
do Exército», do «Plano Director de Informática do Exército»
e das «Bases Gerais para a Investigação e Desenvolvimento no
‘Exército».
Na execução de qualquer ‘destes trabalhos o major Parreira de
Campos evidenciou grande determinação, entusiasmo, total dispo
nibilidade de tempo, mesmo para além das horas de serviço,
imaginação, capacidade criativa e elevada competência técnica
e científica em parte resultante de formação académica de nível
s’uperior, adquirida à sua custa.
Enquadrado na equipa do GEP/EME que tem vindo a proceder
ao estudo, elaboração, implementação e aperfeiçoamento do Sis
tema de Planeamento, a actuação do major Parreira de Campos
destacou-se, contribuindo para que se fixassem de início objecti
vos realistas progressivamente ampliados, se desenvolvesse uma
estrutura de programas e de actividades e se encontrassem solu
ções originais oportunamente ajustadas, face à experiência adqui
rida. Paralelamente actuou no desenvolvimento de acções de
formação e divulgação do Sistema, estendidas a todo o território
nacional e ainda em conferências e aulas que foi solicitado a
realizar no âmbito do IAEM e do Curso d’e Sensibilização ao
Planeamento, nas quais revelou elevadas qualidades didácticas,
facilidade de comunicação e clareza de exposição. Foi notável a
forma, como no corrente ano e no espaço de poucos meses, conce
beu a informatização do Sistema, procedeu ao tratamento e expk
ração da informação registada e obteve dados e indicadores que,
facultados aos diversos Departamentos do EME, permitiram pela
primeira vez uma análise racional das actividades do Exército e
dos seus custos.
Ë de destacar que o Plano Director ‘de Informática do Exército,
na elaboração do qual teve o principal papel, se enquadra numa
perspectiva de evolução futura da informática e tem vindo a
orientar o desenvolvimento do Sistema Informático do Exército.
Saliente-se também que o projecto de «Bases Gerais para a Inves
tigação e Desenvolvimento no Exército» deve muito ao seu
talento, às suas ideias e à sua imaginação na forma como apresenta
soluções originais para estimular e desenvolver a criatividade no
Exército.
Ao longo dos cerca de quatro anos em que presta serviço no
GEP/EME, o major Parreira de Campos deu ainda provas de ser
um óptimo camarada, de saber trabalhar em equipa, e evidenciou
um grande sentido de responsabilidade, dedicação, elevado espí
rito ‘de sacrifício e sentido do dever na execução das missões que
lhe são confiadas.
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Deste modo é justo destacar e dar público relevo aos trabalhos rea
lizados pelo major Parreira de Campos dado o seu papel deter
minante na elaboração de estudos e trabalhos inovadores que
muito ‘contribuem para a melhoria de funcionamento e da organi
zação militar, devendo, por isso, os serviços que prestou serem
considerados extraordinários, relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 17 de Novembro de 1983.
O Chefe do Estado-Maior do Exército, Amadeu Garcia dar Santos,
general.

—

Louvo o capitão do serviço geral do Exército (50359511) Manuel João
da Cruz, pela forma dedicada e eficiente como vem desem
penhando as funções de chefe da 4. Secção do Gabinete do
General Chefe do Estado-Maior do Exército.
Exercendo a sua secção actividades diversificações e sensíveis,
destacando-se o apoio a militares e seus familiares que por razões
de saúde se têm de deslocar para tratamento ao estrangeiro e o
accionamento de volumosa correspondência a exigir muito cuidado,
bom senso e uma organização perfeita, o capitão Cruz tem sabido
coordenar e orientar estas actividades com competência e notável
espírito de bem cumprir.
Solicitado com frequência a pronunciar-se sobre as mais variadas
questões, particularmente em aspectos de administração de pessoal,
cujo âmbito por vezes ultrapassa as suas funções, o capitão
Cruz tem sempre demonstrado um apurado sentido de justiça,
apresentando pareceres úteis pela sua ponderação e esclarecimento.
Oficial educado e de sólida formação moral, o capitão Cruz
é merecedor que os serviços por si prestados sejam publicamente enaltecidos e considerados de muito mérito.
Ministério da Defesa Nacional, 21 de Novembro de 1983
O Chefe do Estado-Maior do Exército, Amadeu Garcia dos Santos,
general.

—

Direcção do Serviço de Justiça e Disciplina
Repartição de Justiça e Disciplina
Louvo o coronel de infantaria, na situação dereserva, (50546711)
Joaquim Moreira Rebelo, chefe do Distrito de Recrutamento e
Mobilização do Porto há vários anos; pela dedicação, empenho
e elevado critério que tem posto na resolução dos mais diversos
problemas que surgem num distrito de recrutamento e mobili
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zação, sobretudo quando abrange tão vasta área territorial e
exige grande poder de análise e apurado sentido das realidades
que a sua modéstia sempre minimiza.
Os seus vastos e profundos conhecimentos das questões de recru
tamento e mobilização a que se somam muitos outros de Comando
e Estado-Maior, estes constante e pertinentemente enaltecidos
durante uma longa carreira militar, fornecem-lhe a flexibilidade
necessária para, com inegualável competência, chefiar o pessoal
que presta serviço naquele distrito de recrutamento e mobilização,
com excelentes resultados, não só para a organização militar como
para o público que ali acorre em busca de resposta para as suas
pretensões.
Realce muito especial merece o contributo que o seu saber tem
dado às entidades que superintendem no recrutamento, ao pro
por soluções adequadas, se se atentar na inadaptação da Lei do
Serviço Militar à actual divisão territorial militar e ao dispositivo
militar terrestre implantado.
Encomiásticas referências merecem a capacidade de organização,
argúcia e verticalidade que este oficial tem patenteado no decurso
duma brilhante carreira consumida em estudo e planeamento que
respondam às solicitações do escalão superior, mas pondo na
execução e transmitindo aos subordinados a sua muita compe
tência profissional e clareza de conceitos que galvanizam até os
menos dotados que, por razões de serviço, são colocados no
estabelecimento militar que chefia.
A reconhecida inteligência do coronel Moreira Rebelo, a sua
indefectível lealdade e abnegação ao serviço, a capacidade de
trabalho votada à diversidade de tarefas que lhe são fixadas,
dentro de prazos rígidos que não descura, assim elevando o bom
nome do seu distrito e contribuindo para a resolução dos proble
mas que exigem enorme grandeza de alma e carinho para com
o semelhante, são qualidades que lhe têm merecido inúmeros
louvores quer em tempo de guerra quer em tempo de paz, fazendo
jus, também, a este público louvor.
Apraz-me salientar os cuidados que, como comandante do Prédio
Militar da Avenida de França, tem posto na segurança do mesmo,
na harmonia entre o pessoal dos vários órgãos lá instalados e no
correcto atendimento dispensado ao público que ali se dirige para
tratar de assuntos militares.
E porque reputo de inteira justiça realçar as qualidades de chefia
dc) coronel Moreira Rebelo e de enaltecer a sua extrema cor
recção, integridade de carácter, alto espírito do dever e discri
ção com que desempenhou todas as missões que lhe foram coo
fiadas, reafirmando as virtudes morais e militares que lhe são
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conhecidas, considero que os serviços por ele prestados dão honra
e lustre à Região Militar do Norte e ao Exército e devem ser
considerados muito importantes, relevantes e distintissimos.
Lisboa, Estado-Maior do Exército, 2 de Dezembro de 1983.
:0 Chefe do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Satazar
Bralga, general.

—

Louvo o coronel de infantaria (50212311) Fernando Carneiro de Ma
galhães, na reserva, pela forma distinta como, ao longo de oito
anos, tem desempenhado as funções de chefe do Serviço de
Justiça do Quartel-General da Região Militar do Norte, eviden
ciando possuir excepcionais qualidades de chefia, competência
profissional e de inteligência, sendo também um oficial dinâmico
e culto e dotado de exemplares virtudes de honestidade, aprumo,
dignidade, camaradagem, firmeza de carácter e lealdade, cujo
acentuado espírito de cooperação, perseverança, iniciativa e
compreensão a que alia uma noção perfeita das responsabilidades
que tem determinado até sacrifício das suas horas de repouso
para o cumprimento cabal das suas funções.
Oficial clarividente, meticuloso e coerente, disciplinado sem sub
serviência e disciplinador sem dureza, que sempre tem pautado
a sua vida pelos ditames da moral e da honra, perfeitamente
integrado nos problemas do Serviço de Justiça e conhecedor da
importância de que o mesmo se reveste na acção do Comando e na
administração •do pessoal, com reflexos profundos no moral das
tropas, conseguiu instalar no seu serviço um ambiente de harmonia
e de eficiência dignos do maior realce, propondo e adoptando
medidas adequadas no período de transição da legislação antiga
para a actual, de modo a facilitar a aplicação da justiça e dis
ciplina na área da Região Militar do Norte, ao mesmo tempo que
prestou ao seu comandante e a todos os que acorriam ao Serviço
de Justiça cnnselho avisado e colaboração, a todos os títulos.
preciosa.
Os laços de amizade e sã camaradagem que ao longo destes
oito anos tem sabido estabelecer e desenvolver entre todos os
militares que na Região Militar do Norte trabalham ou se dedi
caram aos assuntos de justiça e a ligação perfeita que conseguiu
com os serviços da Polícia Judiciária Militar, com os Tribunais
Militares e Civis facilitaram em muito a acção do Comando da
Região, sendo dignos de referência especial e merecedores dos
maiores encómios e apreço, muito contribuindo também para o
prestígio desta Região Militar e das instituições militares.
Dadas as suas qualidades, virtudes e dotes, a sua actuação excep
cional ao serviço da Região Militar do Norte e das forças Ar-
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madas, de que tem resultado honra e lustre para a instituição
que sempre tem servido devotadamente, o coronel Fernando
Carneiro de Maga]hães bem merece que os serviços por ele pres
tados sejam considerados extraordinários, relevantes e muito
distintos.
Lisboa, Estado-Maior do Exército, 18 de Novembro de 1983.
O Chefe do Estado-Maior do Exército, Amadeu Garcia dos Santos,
general.

—

Louvo o coronel de infantaria (51285611) António Marques Alexandre,
pelo elevado critério e extraordinária eficiência com que exerceu
durante mais de dois anos o comando do Regimento de Infanta
ria do Porto, onde confirmou em absoluto as excelentes quali
dades militares que no decurso da sua já longa carreira tem
patenteado e lhe têm sido justamente reconhecidas.
Dotado de grande integridade de carácter, elevado sentido das
responsabilidades e do dever, inequívoca lealdade, capacidade de
organização, espírito de disciplina, senso e ponderação, bem como
de excelente formação humana, o coronel Alexandre é considerado
um oficial de grande competência técnica o que, a par da sua
elevada experiência de comando nas mais variadas funções, quer
em tempo de paz quer em campanha, o perfilam corno susceptível
de desempenhar funções de maior responsabilidade.
De forma inteligente e mercê das suas reais qualidades militares e
humanas fortaleceu a coesão e o espírito de corpo e impulsionou
e coordenou de forma eficaz todas as actividades da Unidade, o
que se traduziu no nítido aumento da sua eficiência operacional.
À sua acção de comando se deve a preparação e prontidão da
Unidade para o integral cumprimento de todas as missões para
que foi solicitada, sendo de realçar, pela repercussão e nível
atingidos, o empenhamento da Unidade nas Comemorações do
Dia do Exército em 1982 e, no ano em curso, pela irrepreensível
apresentação do Regimento aquando da visita do General Chefe
do Estado-Maior do Exército Britânico, que mereceu daquele
oficial general os mais calorosos e rasgados elogios, prestigiando,
assim, a Região Militar do Norte e o Exército.
De realçar ainda a actividade que desenvolveu na beneficiação
de diversas infra-estruturas da Unida!de e o apoio dado às acti
vidades desportivas, contribuindo, com a sua destacada acção,
para o bem-estar do pessoal e para uma maior rendibilidade dos
vários serviços.
Pelo conjunto das sua dluahdades pessoais, pelos atributos que
tão exaustivamente vem confirmando ao longo de uma carreira
rica e dignamente vivida e pela sua acção no Regimento de Infan
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taria do Porto, cujo comando tão eficientemente exerceu, justo se
afigura referir o coronel Marques Alexandre como um excelente
oficial da sua Arma, cujos serviços prestados dão honra e lustre
à Região Militar do Norte e ao Exército devendo ser considerados
extraordinários, relevantes e distintos.
Lisboa, Estado-Maior do ixército, 21 de Outubro de 1983.
—0 Chefe do Estado-Maior do Exército, Amadeu Gorda dos Santo,
general.
Louvo o coronel de cavalaria (51234611) Antero Correia de Araújo,
pela forma extremamente competente, dinâmica e muito distinta
como, durante cerca de dois anos, exerceu as importantes funções
de comandante do Regimento de Cavalaria de Estremoz.
Oficial dotado de excelentes qualidades humanas e militares,
aliadas a uma grande integridade de carácter e um elevado sentido
do dever, a par de uma inequívoca lealdade, tem confirmado,
uma vez mais, as suas reais qualidades, reconhecidas ao longo da
sua diversificada carreira militar.
Possuidor de sólidos conhecimentos militares, tem desenvolvido,
na sua acção de comando, um trabalho persistente e muito válido,
orientado em várias áreas, com vista, não só à melhoria da
operacionalidade do seu Regimento, como também ao bem-estar do seu pessoal, orientando e activando os trabalhos de
melhoramento e construção de infra-estruturas necessárias, tendo
evidenciado grande capacidade de iniciativa e espírito de decisão,
a par de reais qualidades de organização e gestão.
Mercê dos seus dotes pessoais, tem sabido contagiar os seus
subordinados, motivando os quadros e as tropas pelo exemplo,
e obtido excelentes resultados em todas as actividades da sua
Unidade.
A par das qualidades e acção desenvolvidas e já referidas, tem
sido preocupação constante do comandante do Regimento de
Cavalaria de Estremoz promover a aproximação do elemento
civil, não só das autoridades locais como também da própria
população em geral, procurando sempre, quando se torna possível
e oportuno, estabelecer relações e fazer interessar todos pelo
Regimento da sua terra, pelo seu Regimento, tendo conseguido
cabalmente o seu intento, o que tem ficado bem patente nas várias
cerimónias e actividades militares promovidas pela Unidade na
cidade de Estremoz.
A sua acção fez-se igualmente sentir nas excelentes organizações
levadas a cabo pelo Regimento respeitantes a provas hípicas, das
quais é vaoroso e entusiasta praticante, nomeadamente a prova
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equestre militar «Dragões de Olivença», importante prova que
muito tem dignificado e prestigiado a Unidade.
A simplicidade da sua maneira de ser, coragem moral, aliadas às

qualidades já referidas, qualificam o coronel Araújo como exce
lente e distinto oficial da Arma de Cavalaria, devendo os ser
viços que prestou, dos quais resultou brilho e lustre para a Região
Militar do Sul e para o Exército, ser considerados extraordinários,
relevantes e distintos.
Minístério da Defesa Nacional, 18 de Novembro de 1983.
O Chefe do Estado-Maior do Exército, Amadeu Garcia dos Santos,
general.

—

Louvo o coronel de cavalaria (50031111) Henrique Bernardino Go
dinho, pela forma distinta e muito eficiente como comandou a
Escola Prática de Cavalaria durante cerca de dois anos, confir
mando amplamente as virtudes militares e qualidades humanas
que tem revelado ao longo duma já brilhante carreira militar.
Tendo assumido o comando depois de em seis anos sucessivos
desempenhar as funções de director da instrução e 2.° coman
dante, futições que lhe deram conhecimento completo dos pro
blemas que afectam a Escola e a própria Arma, particularmente
os que respeitam à formação dos seus quadros e à situação em
materiais e equipamentos específicos, o coronel Godinho dedi
cou-se abnegadamente à missão para que fora escolhido, demons
trando, a par de elevada capacidade de comando, grande espírito
de missão.
Estimulando iniciativas e transmitindo a sua experiência, formou
e dirigiu uma equipa coesa, conseguindo reformular cursos,
beneficiar equipamentos, instalações e outras estruturas, de modo
a satisfazer as solicitações e encargos atribuídos pelo Estado-

-Maior do Exército, pela Direcção da Arma de Cavalaria e pela
Região Militar de Lisboa, e a aumentar a eficiência e a opera
cionalidade da Escola.
Oficial extremamente modesto e sensato, mas muita eficiente e
sabedor, serviu com extrema lealdade superiores e subordinados,
imprimiu firmeza ao seu comando, desenvolveu forte acção
disciplinadora e manteve excelente e proveitoso relacionamento
com as autoridades civis da sua área prestando-lhes apoio deci
sivo em situações difíceis, que contribuíram para firmar o pres
tígio da Escola e a imagem do Exército no meio civil.
Assim, os serviços prestados pelo coronel Godinho, durante oito
anos na Escola Prática de Cavalaria, conferiram honra e lustre
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à Instituição Militar, e merecem, por isso, ser considerados rele
vantes, extraordinários e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 18 de Novembro de 1983.
O Chefe do Estado-Maior do Exército, Amadeu Garcia dos Santos,
general.

—

Louvo o tenente-coronel de cavalaria (51469111) Ant3nio Eduardo
Queirós Martins Barrento, pela forma excepcionalmente eficiente
como desempenhou, durante cerca de cinco anos, as funções de
professor do Instituto de Altos Estudos Militares.
Oficial estudioso, extremamente culto, inteligente, dotado de
uma inexcedível honestidade intelectual e de um exemplar sentido
de comunicação pedagógica, o tenente-coronel Martins Barrento
desenvolveu a sua actividade do:cente, no âmbito diversificado
das Secções de Ensino de Comando e Estado-Maior, de Táctica
e de Estratégia. com particular incidência na História Militar,
por forma perfeitamente ajustada ao nível e aos objectivos de
ensino que ao Instituto de Altos Estudos Militares compete, res
pectivamente, garantir e prosseguir.
Permanentemente disponível e com uma notável aptidão para
bem servir, o tenente-coronel Martins Barrento participou em
penhadamente em muitos dos grupos de trabalho constituídos
para o estudo de assuntos em proveito do ensino do Instituto de
Altos Estudos Militares ou a solicitação do Estado-Maior do
Exército, revelando nesta actívidade uma excepcional capacidade
de análise sistematizada e de síntese objectiva, a par de um
esclarecido sentido de argumentação e de diálogo.
Em conferências sobre temas de História, proferidas nomea
damente no Instituto da Defesa Nacional e na Escola Superior
do Exército Espanhol, o tenente-coronel Martins Barrento pres
tigiou o ensino superior militar ministrado no Instituto de Altos
Estudos Militares, tendo merecido as suas intervenções elogios
formalizados e o apreço expresso pela generalidade dos auditores
civis e militares.
Pelas qualidades evidenciadas e pelos resultados alcançados atra
vés da sua actividade docente, num ambiente de lealdade e de
franca camaradagem que soube manter, o tenente-coronel Martins
Barrento prestou serviços dos quais resultaram honra e lustre
para o Instituto de Altos Estudos Militares e que muito justamente
devem ser considerados relevantes e distinto’;.
Estado-Maior do Exército, 2 de Dezembro de 1983.
O Chefe
do Estado-Maior do Exército, interino. Jorge da Costa Satazar Braga,
general.

2.

Série

ORDE’1 1)0 EXÉRCITO N.° 3

209

Louvo o coronel de engenharia (50974611) Victor Guido Reis Camões,
pela dedicação, interesse e verdadeiro espírito de missão com que
comandou a Escola Prática de Engenharia, cargo em qu se
evidenciou não só como técnico distinto mas também como oficial
superior de sólida formação militar, onde a firmeza de atitudes
e lealdade foram uma constante de actuação, inclusive em deter
minado período em que alguns elementos tentaram perturbar a
vida da Unidade, interessados em criar uma imagem distorcida com
reflexos negativos na disciplina e no prestígio da Instituição Militar.
Com exacta noção das suas responsabilidades e da acção que lhe
competiu exercer em todos os domínios, foi um digno conti
nuador dos seus antecessores, chamando a si a solução de pro
blemas que afectavam o moral e o bem-estar do pessoal, como
sejam o da recuperação de moradias e as novas instalações para
as praças.
No campo da instrução, há que salientar o seu entusiasmo por
tudo quanto se relacionasse com o apetrechamento de instalações
destinadas à instrução de quadros e tropas e ainda com a prepara
ção do pessoal em termos de elevada operacionatidade, como
ficou bem demonstrado no exercício táctico levado a efeito no
«Dia da Engenharia», durante o qual foram utilizados, com
grande eficiência, modernos meios de combate.
De carácter íntegro e forte personalidade, sensato mas enérgico,
disciplinado e disciplinador, o coronel Reis Camões prestou
serviços na Região Militar do Centro e em funções de comando,
que, muito justamente, devem ser considerados relevantes e dis
tintos e de que resultou lustre para a Instituição Militar.
Ministério da Defesa Nacional, 18 de Novembro de 1983.
—-O Chefe do Estado-Maior do Exército, Anadeti Garcia dos Santos,
general.
Louvo o tenente-coronel de engenharia, (50774811) Duarte Nuno de
Ataide Saraiva Marques Pinto Soares, pela forma muito distinta
como, durante cercta de três anos, exerceu as difíceis e delicadas
funções de chefe da Delegação do Serviço de Fortificações e
Obras do Exército junto da Região Militar de Lisboa.
Revelando invulgar capacidade de organização e gestão, exce
lentes qualidades de comando e chefia, inegável espírito de missão
e grande competência profissional soube, com perseverança e
determinação, ultrapassar as inúmeras dificuldades inerentes à
missão, conduzindo, com assinalável mérito a sólida equipa que foi
capaz de construir e superiormente dirigiu, por forma a realizar,
com pleno êxito, o trabalho de apoio às unidades e estabeleci-
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mentos da Região Militar de Lisboa em qualidade muito além
do que seria legítimo esperar face aos meios disponíveis.
Muito apreciado por superiores, subordinados e pelos comandos

das unidades apoiadas que, cm todas as oportunidades, não dei
xaram de enaltecer a meritória e esforçada acção desenvolvida
pelo chefe da Delegação, o tenente-coronel Pinto Soares revelou,
a cada passo, notável iniciativa, grande espírito de sacrifício, evi
dente noção das responsabilidades e são critério no estabelecimento
de prioridades e metodologia proposta para cada uma das obras,
qualidades estas que também contribuíram para os bons resul
tados obtidos na gestão dos cerca de 500 000 contos anuais
atribuidos para melhoria das infra-estruturas na área da Região
Militar.
Usando sempre de grande lealdade para com os superiores, firme
sem deixar de ser compreensivo, sóbrio, educado e muito disci
plinado, o tenente-coronel Pinto Soares reúne e pratica, em elevado
grau, um conjunto de dualidades militares, profissionais e humanas
que permitem destacá-lo como cíptimo oficial que muito pres
tigia a Arma de Engenharia a que pertence, e considerar os serviços
por si prestados, que honram e dão lustre ao Serviço de Fortifica
ções e Obras do Exército e ao Exército, relevantes, extraordinários
e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 4 de Janeiro de 1984.
O Chefe
do Estado-Maior do Exército. Jorge da Costa Salazar Braga, general.
—

lI—MUDANÇAS DE SITUAÇÃO
Oficiais do quadro permanente
Armas e serviços:
Ingresso nos quadros:
Quadro da Arma de Infantaria
Major do infantaria, supranumerário, (09473566) José Inácio de Sousa,
da Escola Prática de Infantaria, onde continua colocado, devendo
ser considerado nesta situação desde 13 de Setembro de 1983,
para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de t3 de Setembro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 15 de Dezembro cIo 1983.

mentos.)

Não são devidos emolu
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Major de infantaria, supranumerário, (00448664) Fernando Jorge
Costa Lourenço, do Regimento de Infantaria do Porto, onde
contínua colocado, devendo ser considerado nesta situação desde
20 de Setembro de 1963, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 20 de Setembro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 15 de Dezembro de 1983. Não são devidos ernohi
mentos.)

Major de infantaria, supramirnerário, (05287965) João Jose Mealha de
Mendonça Ventosa, do Regimento de Comandos, onde continua
colocado, devendo ser considerado nesta situação desde 21 de
Setembro de 1983, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 21 de Setembro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas cm 15 de Dezembro de 1983. Não são devidos emolu
mentos.)

Major de infantaria, supranumerário, (00790064) Manuel Macedo
Marques, do Batalhão de Infantaria de Aveiro, onde continua
colocado, devendo ser considerado nesta situação desde 23 de
Setembro de 1983, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 23 de Setembro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 15 dc Dezembro de 1983. Não são devidos emolu
mentos.)
Capitão de infantaria, adido, ($0101068) Francisco José de Ascensão
Lopes Martins que, por ter deixado de prestar serviço nas Forças
de Segurança de Macau, se apresentou no Exército em 13 de
Outubro de 1983, desde quando deve ser considerado nesta situa
ção, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 13 de Outubro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 11 de Janeiro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Quadro da Arma de Artilharia
Major de artilharia, supranumerário, (08620066) Antero José Martins
Barreiros, da Escola Prática de Artilharia, onde continua colocado,
devendo ser considerado nesta situação desde 16 de Setembro de
183, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 16 de Setembro de 1983, visada pelo Tribunal dc
Contas em l de Dezembro de 1985. Não são devidos emolu
mentos.)
Major de artilharia. supranumerário, (05277565) Vitor Manuel Freire
de Rastos e Silva, do Comando e Companhia de Comando e
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Srviços da 1. Brigada Mista Independente (Agrupamento Base
de Santa Margarida), onde continua colocado, devendo ser consi
derado nesta situação desde 29 de Setembro de 1983, para preen
chimento de vaga no quadro.

(Por portaria de 29 de Setembro de 1983, visada pelo Tribunal
de
Contas em 15 de Dezembro de 1985. Não são devidos emolu

mentos.)

Quadro da Arma de Cavalaria
Major de cavalaria, supranumerário, (05887966)

Joaquim Canteiro

Capão, da Escola Prática de Cavalaria, onde continua coloca
do,
devendo ser considerado nesta situação desde 23 de Setembro
de
1983, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 23 de Setembro de 1983, visada pelo Tribunal
de
Contas em 15 de Dezembro de 1983. Não são devidos emolu
mentos.)

Quadro do Serviço (te Administração Militar
Tenente-coronel do serviço de administração militar, adido, (50530211)
Manuel Ántunes Borges Correia que, por ter deixado de prestar
serviço na Comissão Liquidatária dos Serviços de Apoio do
Con
selho da Revolução, se apresentou no Exército em 1 de
Agosto
de 1983, desde quando deve ser considerado nesta situação para
preenchimento de vaga no quadro.

(Por portaria de 1 de Agosto de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 9 de laneiro de 1984. Não são devidos emolu

mentos.)

Capitão do serviço de administração militar, adido, (09485573) José
Alexandre Soares Parro, por ter deixado de prestar serviço no
Centro de Informática dos Estabelecimentos Fabris do Exército
em 12 de Agosto de 1983, desde quando deve ser considerado

nesta situação para preenchimento de vaga no quadro
.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1983, visada pelo Tribunal
de
Contas em ti de Janeiro (te 1984. Não são devidos emolu

mentos.)

Capitão do serviço de administração militar, adido, (81047069)
Fer
nando de Jesus Fernandes, por ter deixado de prestar serviço
na Escola do Serviço de Saúde Militar em 30 de Setembro de
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1983, desde quando deve ser considerado nesta situação, para
preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 30 de Setembro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 11 de Janeiro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.>

Quadro do Serviço Geral do Exército
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário. (52125611)
Heitor Relvas Correia, do Regimento de Infantaria de Vila Real,
onde continua colocado, devendo ser considerado nesta situação
desde 1 de Dezembro de 1983, para preenchimento de vaga no
quadro.
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (51018011)
Damião Fernandes Fontes, do Regimento de Infantaria do Porto,
onde continua colocado, devendo ser considerado nesta situação
desde 1 d Dezembro de 1983, para preenchimento de vaga no
quadro.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 9 de Janeiro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Passagem a situaçiio de supranumerário:
Coronel de infantaria, adido, (51390411) José Olavo Correia Ramos,
por ter deixado de prestar serviço no Serviço Cartográfico do
Exército em 6 de Setembro de 1983, desde quando deve ser
considerado nesta situação
(Por portaria de 6 de Setembro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 11 de Janeiro de 1984. Não são cleidos emolu
mentos.
Coronel de infantaria, adido, (51251711) Carlos Alves Cardoso Pimenta
que, por ter deixado de prestar serviço no Estado-Maior-General
das Forças Armadas, se apresentou no Exército em 3 de Outu
bro de 1983, desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 3 de Outubro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 11 de Janeiro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)
Coronel de infantaria, adido, (50343$11) Manuel de Azedo Morujão
e Oliveira que, por ter deixado de prestar serviço no Estado-

/
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-Maior-General das Forças Armadas, se apresentou no Exército em
21 de Outubro de 1983, desde quando deve ser considerado nesta
situação.
(Por portaria de 21 de Outubro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em li de Janero dc 1984. Não são dcvidos emolu
mentos.)

Coronel
por
das
bro

de infantaria, adido, (51393911) Delfim Leitão Fernandes que,
ter deixado de prestar serviço no Estado-Maior-General
Forças Armadas, se apresentou no Exército em 25 de Outu
de 1983, desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 25 de Outubro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 11 de Janeiro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Tenente-coronel de infantaria, adido, (51400011) António Jacques
Favre Castelo Branco Ferreira que, por ter deixado de prestar
serviço no Estado-Maior-General das Forças Armadas, se apre
sentou no Exército em 12 de Outubro de 1983, desde quando deve
ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 12 de Outubro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas cm 11 de Janeiro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.
Tenente-coronel de infantaria, adido, (50993911) José Almeida Nolasco
Pinto que, por ter deixado de prestar serviço no Ministério da
Administração Interna, na Policia de Segurança Pública, se
apresentou no Exército em 1 de Novembro de 1983, desde quando
deve ser considerado nesta situação.
Tenente-coronel de infantaria, adido, (51396811) francisco Nascimento
Cordeiro que, por ter deixado de prestar serviço no Estado-Maior-General das Forças Armadas, se apresentou no Exército em 1 de
Novembro de 1983, desde quando deve ser considerado nesta
situação.

(Por portaria de 1 de Novembro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 11 de Janeiro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)
Major de infantaria, no quadro, (05287965) João José Mealha de
Mendonça Ventosa, por ter de passar a supranumerário por
excesso de quadro, nos termos do artigo 3.° do Decreto-Lei
n.° 685/73, de 21 de Dezembro, a fim de ceder a vaga a um
oficial do quadro especial de oficiais, que foi promovido a
major em 12 de Setembro de 1983, desde quando deve ser con
siderado nesta situação.
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Major de infantaria, no quadro (04975065) Adelino Nunes de Matos,
por ter de passar a supranumerário por excesso de quadro, nos

termos do artigo 3.° do Decreto-Lei n.e 68573, de 21 de De
zembro, a fim de ceder a vaga a um oficial do quadro especial
de oficiais, que foi promovido a major em 12 de Setembro de
1q83, desde quando deve ser considerado nesta situação.
Major de infantaria, no quadro. (00448664) Fernando Jorge da Costa
Lourenço, por ter de passar a supranuinerário por excesso de

quadro, nos termos do artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 685/73, de
21 de Dezembro, a fim de ceder a vaga a um oficial do quadro
especial de oficiais, que foi promovido a major em 12 de Setembro
de 1983, desde quando deve ser considerado nesta situação.
Major de infantaria, no quadro, (00790064) Manuel Macedo Marques,
por ter de passar a supranumerário por excesso de quadro, nos
termos do artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 685/73, de 21 de De
zembro, a fim de ceder a vaga a um oficial do quadro especial
de oficiais, que foi promovido a major em 12 de Setembro de
1983. desde quando deve ser considerado nesta situação.
Major de infantaria, no quadro, (09473566) José Inácio de Sousa, por
ter de passar a supramimerário por excesso de quadro, nos termos
do artigo 3.” do Decreto-Lei n.° 685/73, de 21 de Dezembro, a
fim de ceder a vaga a um oficial do quadro especial de oficiais,
que foi promovido a major em 12 de Setembro de 1983, desde
quando deve ser considerado nesta situação.
Major de infantaria, no quadro, (07181666) Mário de Oliveira Car
doso, por ter de passar a supranumerário por excesso de quadro,
nos termos do artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 685/73, de 21 de
Dezembro, a fim de ceder a vaga a um oficial do quadro especial
de oficiais, que foi promovido a major em 12 de Setembro de
1983. desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 12 de Setembro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 11 de Janeiro de l984. NIo são devidos emolu
mentos.)
Major de infantaria, adido, (09712565) Luís Chambel Felício que,
por ter deixado de prestar serviço nas forças de Segurança de
Macau, se apresentou no Exército em 28 de Outubro de 1983,

desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 28 de Outubro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas

mentos.)

em 11 de Janeiro de 1984. Não são devidos emolu
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Major de infantaria, adido, (00578363) Joaquim António Camacho
Aguiã que, por ter deixado de prestar serviço no Ministério das
Finanças e do Plano, na Guarda Fiscal, se apresentou no Exército
em 1 de Novembro de 1983, desde quando deve ser considerado
nesta situação.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas cm 11 de Janeiro de 1984. Não ão devidos emolu
mentos.)
Coronel de artilharia, adido, (50857511) Luís Jorge Lopes Gumes
Marques que, por ter deixado de prestar serviço nos Serviços
Sociais das Forças Armadas, se apresentou no Exército em 4 de
Novembro de 1983, desde quando deve ser considerado nesta
situação.
(Por portaria de 4 de Novembro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 11 de Janeiro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)
Major de artilharia, no quadro, (05277565) Vítor Manuel Freire de
Bastos e Silva, por ter de passar a supranumerário por excesso
de quadro, nos termos do artigo 3.° do Decreto-Lei n. 685/73,
de 21 de Dezembro, a fim de ceder a vaga a um oficial do
quadro especial de oficiais que foi promovido a major, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Major ‘de cavalaria, no quadro, (05887966) Joaquim Canteiro Capão,
por ter de passar a supranumerário por excesso de quadro, nos
termos do artigo
do Decreto-Lei n.° 685/73, de 21 de Dezembro,
a fim de ceder a vaga a um oficial do quadro especial de oficiais
que foi promovido a major, devendo ser considerado nesta situa
ção desde a data da presente portaria.
3•0

Major de artilharia, no quadro, (08620066) Antero José Martins Bar
reiros, por ter de passar a supranumerário por excesso de quadro,
nos termos do artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 685/73, de 21 de
Dezembro, a fim de ceder a vaga a um oficial do quadro especial
de oficiais que foi promovido a major, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 12 de Setembro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 11 de Janeiro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Tenente-coronel de cavalaria, adido, (51468911) Fernando Luís Franco
da Silva Ataíde que, por ter ‘deixado ‘de prestar serviço no Serviço
de Polícia Judiciária Militar, se apresentou no Exército em 27
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de Setembro de 1983, desde quando deve ser considerado nesta
situação.
(Por portaria de 27 de Setembro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 11 de Janeiro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)
Major de cavalaria, adido, (51345560) Jaime Gomes Vieira, por ter
deixado de prestar serviço na Academia Militar em 30 de Se
tembro de 1983, desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 30 de Setembro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 11 de Janeiro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Major de cavalaria, adido, (42479161) Hernâni dos Anjos Moás que,
por ter deixado de prestar serviço no Ministério da Administração
Interna, na Gtiarda Nacional Republicana, se apresentou no
Exército em 1 de Novembro de 1983, desde quando deve ser
considerado nesta situação.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 11 de Janeiro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.
Tenente-coronel de engenharia, adido, (50775411) António João Mar
tins de Abreu, por ter deixado de prestar serviço no Instituto de
Altos Estudos Militares em 3 de Outubro de 1983, desde quando

deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 3 de Outubro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 11 de Janeiro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Coronel do serviço de administração militar, adido, (51136411) An
tónio dos Santos Boavida Pinheiro que, por ter deixado de exercer
o cargo de vogal da Secção Industrial do Conselho Fiscal dos
Estabelecimentos Fabris do Exército, se apresentou no Exército
em 20 de Setembro de 1983, desde quando deve ser considerado
nesta situação.
(Por portaria de 20 de Setembro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 11 de Janeiro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)
Major do serviço geral do Exército, adido, (51710311) José Mogas
que, por tr deixado de prestar sen iço nos Serviços Sociais das
Forças Armadas, se apresentou no Exército em 19 de Outubro de
1983, desde q tando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 19 de Outubro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 11 de Janeiro dc 1984. Não são devidos emolu
mentos.)
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Capitão do serviço geral do Exército, adido, (50039911) António de
Novais Ilenriques, por ter deixado de estar na situação de licença
ilimitada em 3 de Janeiro de 1983, desde quando deve ser consi
derado nesta situação.
(Por portaria de 3 de Janeiro de 1983, visada pelo Tribunal de

Contas em 11 de Janeiro de 1984. Não são devidos emolu
mentos-)

Passagem ã situaçuio de adido:
Nos termos do a.° 6 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.’ 176/71, de 30 dc Abril:
Major de infantaria, no quadro, (38342062) Jorge Atves Feio Cer
veira, por ter sido nomeado por escolha para prestar serviço nas
Forças de Segurança de Macau, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 12 de Setembro de 1983, visada pelo Tribunal de

Contas em 9 de Janeiro de 1$94. Não são devidos emolu
mentos.)

Nos termos do a.° 9 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Des& 17 de Agosto de 1983, deixa de ser considerado na situação de
adido nos termos do n.° 18 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto
-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, por ter deixado de prestar serviço,
na situação de diligéncia, no Ministério das Finanças e do Plano,
na Guarda Fiscal, passando, desde a mesma data, à mesma situação,
nos termos do n.° 9 da citada alínea, por ter sido nomeado chefe
dos Serviços Gerais da Manutenção Militar, o tenente-coronel
do serviço de administração militar (50638511) José Luciano
Fidalgo Esteves, da Direcção do Serviço de Administração Militar.
(Por portaria de 17 de Agosto de 1983, anotada pelo Tribunal de
Contas em 23 de Novembro de 1983.)

Capitão do serviço de administração militar, no quadro, O9485573)
José Alexandre Soares Parro, por ter sido nomeado para funções
na Direcção da Manutenção Militar, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1983, anotada pelo Tribunal de
Contas em 14 de Dezembro dc 1983.)
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Major do serviço de material (material), no quadro, (02558264) An
tónio Manuel Roda Santos Albuquerque, por ter sido nomeado
para desempenhar as funções de chefe da 2.0 Divisão das Oficinas
Gerais de Material de Engenharia, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1983, anotada pelo Tribunal de
Contas em 4 de Janeiro de 1984.)

Nos tenuos do 11.0 10 da alínea b) do artigo 44.’ do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Tenente-coronel de infantaria, no quadro, (51163311) Francisco Amé
rico Antunes de Almeida, por ter sido nomeado pata desempenhar
funções de adjunto do Gabinete de Estudos e Planeamento do
Instituto de Altos Estudos Militares, devendo ser considerado
nesta. situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 23 de Setembro de 1983, anotada pelo Tribunal de
Contas em 11 de Janeiro de 1984.

Major de infantaria, no quadro, (04462665) Amériico Pinto Cunha
Lopes, por ter sido nomeado adjunto do Gabinete de Estudos e
Planeamento da Academia Militar, devendo ser considerado desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 15 de Agosto de 1983, anotada pelo Tribunal de
Contas em 9 de Janeiro de 1984.)

Capitão de infantaria, no quadro, (0998572) Vítor Manuel Amaral
Vieira, por ter sido nomeado para desempenhar as funções de
adjunto de comandante de companhia do Corpo de Alunos da
Academia Militar, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1983, anotada pelo Tribunal de
Contas em 9 de Janeiro de 19$4.

Tenente-coronel de artilharia, no quadro, (50041011) Joaquim Luís
Dias Antunes Ferreira, por ter sido nomeado para desempenhar
funções de professor adjunto da 27.’ cadeira na Academia Militar,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 27 de Julho de 1983, anotada pelo Tribunal de
Contas em 9 de janeiro de 1984.)
Major do serviço geral do Exército (50475211) Jorge dos Santos
Duarte, por ter sido nomeado para desempenhar as funções de
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adjunto do Gabinete de Justiça e Procuradoria da Academia
Militar, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
prente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1983, anotada pelo Tribunal de

Contas em 11 de Janeiro de 1984.)

Nos termos do n.° 12 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Capitão ‘do serviço de material (serviços técnicos de manutenção)
(42175749) Apolinário Dias Claro, do Depósito Geral de Material
de Guerra, onde continua colocado, por aguardar a publicação
legal de passagem à situação de reforma extraordinária nos termos
do n. 17 da Portaria n.° 162/76, de 24 de Março, com vista ao
Decreto-Lei n.° 43/76, de 20 de Janeiro, devendo ser considerado
nesta situação desde 17 de Agosto de 1983.
(Por portaria de 17 de Agosto de 1983, anotada pelo Tribunal de
Contas em 11 de Janeiro de 1984.)

Nos termos do n.° 16 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Major de infantaria, no quadro, (45588655) José Lourenço Lucas
Falcão, do Regimento de infantaria de Faro (Destacamento de
Tavita), onde continua colocado, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 11 de Janeiro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Major de infantaria, adido, (31425156) Chung Su Sing, da Direcção
da Arma de Infantaria, onde continua colocado, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 6 de Novembro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 11 de Janeiro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Coronel de artilharia, no quadro, (51068711) Manuel do Nascimento
Esteves, da Chefia do Serviço de Transportes, onde continua
colocado, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 6 de Novembro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 11 de Janeiro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)
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Coronel de artilharia, no quadro, (50353411) João Augusto Fernandes
Bastos, do Quartel-General da Zona Militar da Madeira, onde
continua colocado, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Novembro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 11 de Janeiro de 184. Não são devidos emolu
mentos.)
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (50587411) João
Marques, da Repartição de Sargentos da Direcção do Serviço
de Pessoal, onde continua colocado, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 9 de Outubro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 11 de Janeiro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (51257211)
Alcino Manuel Pires, do forte da Graça, onde continua colocado,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 11 de Outubro de 1983, visada pelo Tribunal de
Conta em 11 de Janeiro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (51032811)
José Pais de Sousa. do Regimento de Infantaria de Viseu, onde
continua colocado, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 19 de Outubro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 11 de Janeiro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Nos termos do n.° 17 da alínea b) do artigo 44.’ do Decreto-Lei no 176/71, de 30 de Abril:
Coronel do serviço de administração militar, adido, (52948911) Manuel
Pedroso Alves Marques, da Direcção do Serviço de Administração
Militar, onde continua colocado, desempenhando funções em dili
gência na Presidência do Conselho de Ministros, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 29 de Junho de 1983, visada pelo Tribunál de
Contas em 11 de Janeiro de 1984. Não são devidos emolu.
mentos.)

Tenente-coronel do serviço geral do Exército, adido, (50663211) João
Rodrigues Bernardino, da Chefia do Serviço Geral do Exército,
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onde continua colocado, por se encontrar em diligência no Mirns
téri’o da A.dminstração Interna, na Guarda Nacional Republicana,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 18 de Outubro de 1983, anotada pelo Tribunal de
Contas em 4 de Janeiro de l984.
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (50169711)
Amândio Augusto Mota Saraiva, do Quartel-General da Região
Militar do Norte, onde continua colocado, por se encontrar em
diligência no Ministério da Administração Interna, na Guarda
Nacional Republicana, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 18 de Outubro dc 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 11 de Janeiro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (52503511)
Eugénio Moita Aurélío, da Repartição de Justiça e Disciplina,
onde continua colocado, por se encontrar em diligência no Minis
tério da Administração Interna, na Guarda Nacional Republicana,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 11 de Janeiro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Nos termos do n.’ 18 da alínea b) do artigo 44.’ do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Deixa de ser considerado na situação de adido, nos termos do n.° 9 da
alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de
Abril, por deixar de estar colocado no Estado-Maior-General das
Forças Armadas, continuando, porém, na mesma situação de
adido, colocado na Direcção da Arma de Infantaria e em dili
gência no Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos
do n.° 18 da citada alínea, o coronel de infantaria (51391311)
Alveno Soares de Paula Carvalho, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 4 de Outubro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 11 de Janeiro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)
Desde 29 de Julho de 1983 deixa de ser considerado na situação de
adido nos termos do n.° 9 da alínea b) do artigo 44.° do Docreto
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o de prestar ser
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ção, passando,
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Serviç
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ão
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PROMOÇÕES

Oficiais do quadro permanente
Anuas e serviços:
Direcção da Arma de Engenharia
do serviço geral
Tenente-coronel do serviço geral do Exército, o major
s, contando a
Mende
a
Ferreir
u
do Exército (50207211) Amade
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antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencim
entos, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1$ de Outubro de 1983. No carece
de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A
/75.)

Direcçilo do Serviço de Material
Major do serviço de material (serviços técnicos de manut
enção), o
capitão do serviço de material (serviços técnicos de manut
enção)
(50858411) João Francisco Pinheiro Salvador, contando
a anti
guidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos,
desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 17 de Julho de 1983. No carece
de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A
/75.)

Capitão do serviço de material (material), o tenente
dó serviço de
material (material) (18826$75) Joaquim de Carvalho Vieira,
con
tando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencim
entos,
desde a data da presente portaria.
Tenente engenheiro do serviço de material, o alferes engenh
eiro do
serviço de material (03740780) Francisco Manuel Pinhei
ro Antunes

da Silva, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluin
do
vencimentos, •desde a data da presente portaria.

Tenente do serviço de material (material), o alferes
do serviço de
material (material) (04475481) José Francisco Cardoso Gonça
lves
Vieira, contando a antiguidade para todos os efeitos
, incluindo
vencimentos, desde a ‘data da. presente portaria.
Tenente do serviço de material (material), o tenente
aluno, da Aca
demia Militar, (60157274) António Francisco Alies
da Rosa,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluin
do venci
mentos, desde a data da presente portaria.
Alferes do serviço de material (material), o aspirante
a oficial aluno,
da Academia Militar, (02266,180) Carlos Jorge Sampaio
Felgueira,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluin
do venci
mentos, desde a data da presente portaria.
Alferes do serviço de material (material), o aspirante
a oficial aluno,
da Academia Militar, (16842377) Mário Jorge de Sande
Pimen
tel da Crbz, contando a antiguidade para todos
os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portari
a.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1983. No carece de
visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.°
276-A/75.)
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Chefia do Serviço Geral do Exército
‘Ien:nte-coronel do serviço geral do Exército, adido, da Chefia do
Serviço Geral do Exército, o major do serviço geral do ‘Exército,
adido, no Ministério da Administração Interna, na Guarda Na

ciona[ Republicana, (5066321 t) João Rodrígues Bernardino. con
tando a antiguidade para todos os efeitos. incluind vencimentos,
desde a data d’a presente portaria.
O referido oficial passa à situação de adido nos termos do n.° 17
da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/Ti, de 30 de
Abti1, de harmonia com o Decreto-Lei n.’ 681/76, de 8 de Se
tembro, por se encontrar em diligência no Ministério da Adminis
tração Interna, na Guarda Nacional Republicana
(Por portaria de lã de Outubro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/is.)

Quartéis-generais:

Zona Militar dos Açores
Major de transmissões, o capitão de transmissões (04426667) Dário
Fernandes de Morais Carreira, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portalia de 23 de Agosto de 1983. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Escolas práticas das armas e serviços, centros de instmção
e unidades:
Infantaria:
Escola Prática de Infantaria
Tertente do serviço de administração militar, o alferes do serviço de
administração militar (01326680) Vítor Manuel Bizarro do Vale,
contand a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimen
tos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1983. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Regímento de Infantaria de Castelo Branco
Alferes do serviço geral do’ Exército, no quadro, o lL° sargento de
infantaria (03920765) José Lopes Correia, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da
presente portaria.
Alfieres do serviço geral do Exército, no quadro, o 1.0 sargento de
infantaria (51282611) Augusto Matos Vaz, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/73.)

Regimento de Infantaria de Queluz

Alferes da inspecção de bandas e fanfarras do Exército, no quadro,
o sargento-ajudante músico (49104?59) Virgilio Vieira Marques
Ramos, contando a antiguidade para todos: os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data ida presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1983. Não carece de visto t!o
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Batalhão de Infantaria de Aveiro
Major do serviço geral’ d’o Exército, o oapitão do serviço geral do
Exército (5002611 F) David de Almeida e $ousa, contando a anti
guidade para todos os ‘efeitos, incluindo vencimentos, desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 1$ de Outubro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Cavalaria:
Escola Prática de Cavalaria
Tenente do serviço de administração militar, o alferes do serviço de
administração militar, graduado em tenente, (07276678) João
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Manuel de Castro Jorge Ramalhete, contando a antiguidade para
todos os efeitos desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1983. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 276-A/75.)

Transmissões:
Escola Pratica de Transmissões
Joa
Capitão de transmissões, o tenente de transmissões (84082674)

antigui
quim Humberto Arríaga da Câmara Stone, contando a
a data
desde
,
vencimentos
dade para todos os efeitos, incluindo
a.
da presente portari

José
Tenente de transmissões, o alferes de transmissões (17073280)
idade
para
antigu
do
a
contan
a,
Moreir
Arnaut
Filipe da Silva
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
Fer
Tenente de transmissões, o alferes de transmissões (08751380)
todos
para
idade
antigu
do
a
nando Cunha dos Santos Pinto, contan
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente por
taria.
io
Tenente de transmissões, o alferes de transmissões (06013881) Antón
Manuel Rosa Salvado, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencjmentos, desde a data da presente portaria.
João
Tenente de transmissões, o alferes de transmissões (04046271)
os
todos
para
dade
antigui
a
do
contan
Silva,
da
a
fazend
Maria
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)
ramo manutenção), supraTenente de transmissõs (serviços técnicos
ramo
numerário, o alferes de transmissões (serviços técnicos
—

—

manutenção), supranumerário, (52185211) Manuel de Jesus Chaves,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo venci
mentos, desde a data da presente portaria.

ramo manutenção), supraTenente de transmissõs (serviços técnicos
ramo
(serviços técnicos
de
transmissões
ares
alf
numerário, o
manutenção), supranumerário, (38 11562) Manuel Gonçalves,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo venci
mentos, desde a data da presente portaria.
—

—
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Tenente de transmissões (serviços técnicos
ramo exploração), o
alferes de transmissões (serviços técnicos
ramo exploração)
(51086511) João da Silva Martinho, contando a antiguidade
para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presen
te
portaria.
—

—

Tenente de transmissões (serviços técnicos
ramo exploração), o
alferes de transmissões (serviços técnicos
ramo exploração)
(52681911) Zeferino Ribeiro Martins, contando a antigu
idade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data
da
presente portaria
—

—

Tenente de transmissões (serviços técnicos
ramo exploração), o
alferes de transmissões (serviços técnicos
ramo exploração)
(32255158) Manuel Francisco de Jesus Arcângelo, contan
do a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos,
desde
a data da presente portaria.
—

—

(Por portaria de 10 de Agosto de 1983. Nio carecc
de

Visto

d

Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)

Alferes de transmissões, o aspirante a oficial aluno,
da Academia
Militar, (17779174) José António Lobão Bernardo,
contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencim
entos, desde
a data da presente portaria.
Alferes de transmissões, o aspirante a oficial aluno,
da Academia
Militar, (17104379) Pedro Jorge Pereira de Melo,
contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos,
desde a
data da presente portaria.
Alferes de transmissões, o aspirante a oficial aluno,
da Academia
Militar, (15081578) Henrique José da Silva Castanheira
Macedo,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluin
do venci
mentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.

Serviço de reconhecimento das transmissões:
Batalhão de Informações e Reconhecimento das Transmissões
Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o 1. sargen
to de
infantaria (88061963) João Manuel do Nascimento, contando a
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antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Serviço de administração militar:
Escola Pratica de Administração Militar
Tenente do serviço de administração militar, o alferes do serviço
de administração militar (04580780) António Jesus de Meto Lou
reiro, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
Tenente do serviço de administração militar, o alferes do serviço de
administração militar (07759079) Vitor Manuel Correia Monteiro,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo venci
mentos, desde a data da presente portaria.
Alferes do serviço de administração militar, aspirante a oficial aluno,
da Academia Militar, (06188679) Vítor Joaquim Fonseca Rebelo,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo venci
mentos. desde a data da presente portaria.
Alferes do serviço de administração militar, o aspirante a oficial aluno,
da Academia Militar, (03341581) João Manuel Lopes Nunes dos
Reis, contando a antiguidade para todos os efeitos, incLuindo ven
cimentos, desde a data da presente portaria.

Alferes do serviço de administração militar, o aspirante a oficial aluno,
da Academia Militar, (02404379) José Manuel Pronto do Rosário
Santos, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.

Batalhão de Administração Militar
Alferes do serviço de administração militar, o aspirante a oficial aluno,
da Academia Militar, (00826081) Vítor Manuel Santos Gomes,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimen
tos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.
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Serviço de material:
Escola Prática do Serviço de Material
Capitão do serviço de material (material), o tenente do serviço de
material (material) (009:14474) Armindo José Ventura Rodrigues,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo venci
•mentos, desde a data da presente põrtaria.

Tenente do serviço de administração militar, o alferes do serviço de
administração militar (01163480) João Paulo São José Rainalho,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo venci
mentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1983. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Alferes do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
o 1.0 sargento do serviço de material, do Regimento de Artilharia
de Leiria, (51761711) Moisés Laranjeira Cruz, contando a anti
guidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a
data da presente portaria.
ALferes do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), o
1.0 sargento do serviço
de material, do Centro de Instrução de
Artilharia Antiaérea de Cascais, (16140171) João José Madeira da
Silva, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
Alferes do serviço de material (serviço técnicos de manutenção), o
1.0 sargento do serviço de material
(07653263) Joaquim Ribeiro
da Silva, contando a antiguidade para todos os efeitos incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
Alferes do serviço de material (serviços (écnicos de manutenção), o
1.0 sargento do serviço de material,
do Regimento de Infantaria
do Porto, (09690767) Anibal de Oliveira Araújo Valente, con
tando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto dc 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/751

Comandos:
Regimento de Comandos
Alferes do serviço geral •do Exército, no quadro, o l.° sargento de
infantaria (52880311) Manuel Louro Carrilho Vaz, contando a
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antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1983. Não carece dc vsto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 276 .\‘75.)

órgãos de execução dos serviços e outros elementos:
Estabelecimentos mPitares
Estabelecimentos de instrução
Instituto Superior Militar
Major do serviço de administração militar, o oapitão do serviço de
administração militar (02425265) Abel Pires Nogueira ardoso,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo ven
cimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 22 de Agosto de 1983. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.’ 276-A/75.

Escola Militar de Electromecânica
Alferes do serviço de administração militar, o aspirante a oficial
aluno, da Academia Militar, (02372971) Jorge Manuel Lopes
Nunes dos Reis, contando a antiguidade para todos os efeitos.
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Estabelecimentos fabris

Manutenção Militar
Tenente-coroneL do serviço de administração militar, no quadro, o
major do serviço de administração militar, adido, (50473611)
Augusto Pires de Sousa Neves, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 22 de Agosto de 1983. Não carece de visto do do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Estabelecimentos penais

Forte da Graça
Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o 1.’ sargento de
cavalaria (51293711) António Francisco Caixeirinho Revez, con
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tando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1983. Não carece .de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)

Presídio Militar
Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o 1.0 sargento de
cavalaria (51069111) José Augusto Dias Ferreira, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto
276-A/75.)

Diversos:

Carreira de Tiro de Mcochetc
Major do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), o
capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção)
(36474653) António Gomes de Oliveira e Sousa, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
a data da presente portaria.
(Por portaira de 15 de Julho de 1983. Não carece de visto do

Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Depósito Geral de Material de Transmissões

lenente de transmissões tserviços técnicos
ramo manutenção), o
alferes de transmissões (serviços técnicos
ramo manutenção)
(50362111) Ilídio José da Costa, contando a ar0tiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
—

—

Tenente de transmissões (serviçDs técnic,
ramo mamitenção), o
alferes de transmissões (serviços técnicos
ramo manutenção)
(08073964) José Sebastião Calmeiro Gonçalves, contando a an
tiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a
data da presente portaria.
—

—

Tenente de transmissões (serviços técnicos
alferes de

transmissões (serviços

—

técnicos

ramo manutenção), o
ramo manutenção)
—
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(15958572) Vítor Manuel Monteiro Job, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da
presente portaria.
Tenente de transmissões (servíços técnicos
ramo manutenção), o
alferes de transmissões (serviços técnicos
ramo manutenção)
(52265211) Salvador Francisco Albuquerque Vieira, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
a data da presente portaria.
—

—

(Por portaria de 10 de Agosto de 1983. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Depósito Geral de Material de Guerra
Capitão do serviço de material (material), o tenente do serviço de
material (material) (01917177) Alfredo de Oliveira Gonçalves
Ramos, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Transcrições:
Transcreve-se o Título IV
Promoções e Graduações da O. F. A.
2, Série, n.° 47, de 21 de Novembro de 1983, pág. 631/32,
que é do seguinte teor:
—

—

1V—PROMOÇÕES E GRADUAÇÕES
Promoções:
Pessoal Permanente
Quadro de Oficiais Pára-quedistas
Por portaria de 15 de Setembro de 1983:
Tenente-coronel:
Major pára-quedista 001331 F José Manuel Gomes conta a antigui
dade e efeitos administrativos desde a data da presente portaria.
Fica colocado, na respectiva lista de antiguidades, imediatamente
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à esquerda do tenente-coronel de infantaria Luis Fernando da
Fonseca.
Por portaria de 15 de Setembro de 1983:
Major:
Capitão pára-quedista 014347 C António Nuno Soares dos Santos
conta a antiguidade e efeitos administrativos desde a data da
presente portaria.
Fica colocado, na respectiva lista de antiguidades, imediatamente
à esquerda do major António dos Santos Vieira.
Na situação de refonna extraordinária:
Graduado no posto de major de infantaria, na situação de reforma
extraordinária, nos termos dos artigos 1.0 e 4.° do Decreto-Lei
n.° 29573, de 9 de Junho, o capitão de infantaria (42168462)
Luciano Fernando Lopes’ Nunes, contando a antiguidade de 21 de
Novembro de 1980.
A graduação deste oficial não lhe confere direito a qualquer
alteração na pensão de reforma, calculada e estabelecida na
data da mudança de situação (artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 295/73,
de 9 de Junho).
(Por portaria de 12 de Janeiro de 1984.)

A título póstumo:
570 da Lei n.° 29/82, de 11 de
Ao abrigo da alínea n) do artigo

Dezembro, por despacho de 3 de Outubro de 1983, nos termos
do Decreto-Lei n.° 173/74, de 26 de Abril, e disposições regulamen
tares do Decreto-Lei n.0 498-F/74, d’e 30 ‘de Setembro, de acordo
com os artigos 8.° e t3.° do Decreto-Lei n.° 46001. de 2 de
Novembro de 1964, é reintegrado a título póstumo para a situação
de activo, desde 17 de Outubro de 1936, data em qu foi refor
mado compulsivamente, e promovido ao posto de capitão com
antiguidade desde 29 de Agosto de 1936, com passagem à situa
ção de reserva em 31 de Dezembro de 1937 e à de reforma em
31 de Outubro de 1952, o tenente de infantaria, falecido em
28 de Maio de 1954. João Teixeira da Costa.
570 da Lei a.° 29/82, de 11 de
Ao abrigo da alínea n) do artigo
Dezembro, e por despacho de 8 ‘de Novembro de 1983, nos termos
do Decreto-Lei n,° 173/74. de 26 de Abri], e disposições regu
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lamentares do Decreto-Lei n. 498-F/74, de 30 de Setembro, de
acordo com os artigos 8.° e 13.° do Decreto-Lei n.° 46001, de
2 de Novembro de 1964, é reintegrado a título póstumo para a
situação ide activo, desde 21 e Agosto de 1928 e promovido ao
posto de capitão com antiguidade de 1 de Janeiro de 1938, o
tenente do serviço de administração militar João da Silva Quilhó,
falecido em 18 de Maio de 1947.
(Por portaria de 12 de Janeiro de 1984.)

Oficiais do quadro de complemento

Armas e serviços:
Direcção do Serviço de Pessoal
Secção de Apoio Administrativo e Logístico
Alferes miliciano do serviço de pessoal, o aspirante a oficial miliciano
(01865379) Vitor Manuel Duarte Pereira Pinto, em disponibilidade,
contando a antiguidade desde a data da presente portaria.

(Por portaria de 13 de Agosto de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Quartéis-generais:
Região Militar do Centro
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de infan
taria (04319278) Francisco José da Costa Pereira, em disponibili
dade, contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.
ALferes milicianos do serviço de pessoal, os aspirantes a oficial milicia
nos do serviço de pessoal (03340475) José Alberto Neves Pereira

Martins e (00483378) António Matos de Almeida, ambos em
disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)

Região Militar de Lisboa
Alferes miliciano de artilharia, o aspirante a oficial miliciano de arti
lharia (08946367) Joaquim de Almeida Moreira Barbosa, em dis
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ponibilidade, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de
1970, devendo ser considerado nesta situação desde 14 de Janeiro
de 1971.
(Por portaria de 2 de Novembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regiiio Militar do Sul
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de infan
taria (14179478) Carlos Manuel Valença Martins Lopes, em dis
ponibilidade, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
Alferes miliciano de cavalaria, o aspirante a oficiat miliciano de cava
laria (01400382) Abílio Manuel Casinhas Filipe, contando a anti

guidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução
e unidades:
Infantaria:
Regimento de Infantaria de Beja
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos de
infantaria (19619681) Francisco Luís Lopes da Silva Narciso,
(08991281) Vítot Manuel Matos de Brito Guerreiro, (11903478)
Carlos Manuel Rodrigues, (0(}l18078) António Emídio Leal Pe
reira Dias, (13194982) Paulo Fernando de Almeida Simões,
(06977282) Paulo José da Conceição Beliche, todos em disponi
biliadde, contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Infantaria de Castelo Branco
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos de
infantaria (06009480) Aurélio José da Costa Cabral Amaral,
(09543579) José Manuel Gonçalves de Almeida, ambos em dispo
nibilidade, contando a antiguidade desde a data da presente por
taria.
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Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de saúde (01641975) António Eduardo Eiras Bouças,
em disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da pre
sente portaria.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1983. Não carece de visto do
Trit,unal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Comissão Liquidatíria
do Regimento de Infantaria das Caldas da Rainha
Alfer.es miliciano ‘de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (06845172 António Augusto de Sousa Magalhães, em
disponibilidade, contando a antiguidade desde 1 de Novembro
de 1975, devendo ser considerado nesta situação desde 3 &
Maio de 1976.
Alferes milkianos ‘de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos
de infantaria (02436475) Guilherme Lourenço Barbosa, (07409774)
João Manuel de Matos de Lima Vilarinho, (18634974) José
Filipe Duarte da Silva, todos em disponibilidade, contando a
antiguidade desde 13 de Julho de 1976, devendo ser considerados
nesta situação desde 27 de Setembro de 1976.
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (02442674) Luís Alberto Teixeira Duarte, em dispo
nibilidade, contando a antiguidade desde 31 de Dezembro de
1976, devendo ser considerado nesta situação desde 3 de Outubro
de 1977.
Alferes miliciano do serviço de pessoal, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de pessoal (06026369) Árlindo José Claudino Arriaga,
em disponibilidade, contando a antiguidade desde 7 de Abril de
1976, devendo ser considerado nesta situação desde 12 de Julho
de 1976.
(Por portaria de 2 de Novembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Graduado no posto de tenente, nos termos da alínea b) do n. 1
‘do artigo 12.° do Decreto-Lei n.° 47 188/66. de 8 de Setembro, com
a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.° 44/71, de 20 de
Fevereiro, e Decreto-Lei n.° 3lQ75, de 26 de Junho, o alferes gra
duado capelão eventual (13770471) Vaidemar Pereira Correia, do
Regimento de Infantaria de Chaves, devendo ser considerado nesta
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situação desde a ‘data da presente portaria e contando a anti
guidade desde a mesma data.
(Por portaria de 30 de Setembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Infantaria do Porto
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
‘do serviço d:e saúde (00551677) António Dinis Machado da Silva,
em disponibilidade, contando a antiguidade desd a data da
Iresente portaria.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1983. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.” 276-A/75.

Regimento de Infantaria de Queluz
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (0506237$) António Manuel ‘dos Santos Batista. em
disponibilidade, contan’do a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Alferes miliciano ‘de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria, graduado em alferes, (10839469) João Manuel da
Silva Pinhal, em ‘disponibilidade, contando a antiguidade desde
7 de Abril de 1976. desde quando deve ser considerado nesta
situação.
Alfeijes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (13807469) Jorge Manuel Mota Ramos da Silva, em
‘disponibilidade, contando a antiguidade desde 1 de Novembro
de 19K, devendo ser considerado nesta situação des& 6 de
Abril de 1971.
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria, graduado em alferes, (00652069) Bráulio dos Santos
Batista, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1972,
devendo ser considerado nesta situação ‘desde 15 de Outubro
de 1972.
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (14418769) Rui Pin’to Assis dos Santos, em ‘disponi
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bilidade, contandó a antiguidade desde 1 de Novembro de 1972,
devendo ser considerado nesta situação desde 29 de Dezembro
de 1975.
Alferes miticiano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (72741771) António Sérgio Magalhãies Lucas, em dis
ponibilidade, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de
1973, devendo ser considerado nesta situação desde 6 de Fevereiro
de 1974.
Alferes miliciano de infantaria, o asirante a oficial miliciano de
infantaria, graduado em alferes, (jc1969569) Fernando Álvaro Ro
drigues Pereira, em disponibilidade, contando a antiguidade desde
1 de Novembro de 1974, devendo ser considerado nesta situação
desde 5 de Fevereiro de 1975.
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficiaL miliciano de
infantaria, graduado em alferes, (01333969) António Manuel Al
meida Semedo, contando a antiguidade desde 1 de Novembro
de 1974, devendo ser considerado nesta situação des’ie 8 de

Abril de 1975.

(Por portaria de 2 de Novembro de 1983. Não carece de Visto do
‘Iribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de saúde (04238868) Francisco Ferreira Carreiras, em
disponibilidade, contando a antiguidade desde 1 de Novembro
de 1975, devendo ser considerado nesta situação desde 15 de
Janeiro de 1976.

Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de saúde (04850069) José Manuel Pereira Vilhena,
em disponibilidade, contando a antiguidade desde 28 de Dezembro
de 1979, desde quando deve ser considerado nesta situação.
Alferes miliciano do serviço de pessoal, o aspirante a oficial miliciano

do serviço de pessoal, graduado em alferes, (60599769) António
José Nogueira Nunes, em disponibilidade, contando a antiguidade
desde 1 de Novembro de 1974, devendo ser considerado nesta
situação

desde 30 de Janeiro de 1975.

(Por portaria de 2

de Novembro de 1983. Não carece de visto do

Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Graduado no posto ‘de alferes miliciano do serviço de pessoal
em 9
de Agosto de 196%, desde quando tem direito aos respectivos

ORDIM DO EXËRCITO N.° 3

240

2. Série

vencimentos, o aspirante a oficial miliciano de infantaria (70161968)
João José Aguiar Salvador.
Este ofíciat foi promovido ao postj de aifres miliciano do
serviço de pessoal por portaria de 9 de Julho de 1983 e foi
publicada em Ordem do Exército, 2. Série, n.° 16, de 15 de
Agosto ‘de 1983, página 1308.
(Por portaria de 20 de Janeito dc 1983. No carece dc visto cio
Tribunal de Contns, nos termos do Decreto n.° 270-A/75.)

Batalhão dc Infantaria de Aveiro
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos de
infantaria (06080182) João José Simões Pimenta, (06746080) Vítor
Salvado Furtado da Costa, ambos em disponibilidade, contando
a antiguidade desde a data ‘da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1983. No carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)
ALferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de

infantaria (78024169) Hernâni de Lemos Domingues, em dispo
nibilidade, contando a antiguidade desde 1 d Novembro de
1975, devendo ser considerado nesta situação desde 9 de Setembro

de 1975.
(Por portaria de 2 de Novembro de 1983. No carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de saúde (01250177) Mário Rui de Almeida Branco,
em disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1983. Niío carece de vísto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)

Artilharia:
Regimento de Artilharia de Leiria
Alferes miliciano de artilharia, o aspirante a oficial miliciano de
artilharia (03721179) Fernando dos Santos Mendes Gomes, em
disponibilidade, contando a antiguidade d:esde a data da presente
portaria.
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de saúde (01185476) Arlindo Augusto Abrunhosa de
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Figueiredo Forreira, em disponibilidade, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Artilharia da Serra do Pilar
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria, graduado em alferes, (00759574) José Fernando da
Costa Duarte, em disponibilidade, contando a antiguidade desde
1 de Novembro de 1975, devendo ser considerado ncsta situação
desde 22 de Outubro de 1975,
(Por portaria de 2 de Novembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.;
Alferes milicianos ‘de artilharia, os aspirantes a oficial milicianos
de artilharia (04382479) Adelino José Borg2s Amaral, (04011279)
Joaquim António Dias Tavares e (01352675) João Paulo Leal
Araújo Alves, todos em disponiblidade, contando a antiguidacL’
desde a data da presente portaria.
Alferes miliciano ‘do serviço d saúde, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de saúde (01352675) António Luis de Castro Pereira,
em disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1983. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75j

Cavalaria:
Regimento de Cavalaria tl Santa Margarida
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria, graduado em alferes, (06167171) Francisco Jorge Coelho
da Rocha e Silva, em disponibilidade, contando a ‘antiguidade
desde 1 de Novembro de 1972, devendo ser considerado nesta
situação desde 6 de Abril de 1973.

Alferes milicianos ‘de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos de
infantaria, graduados em alferes, (00944172) José de An’drade
Pires, (16709372) Fernando Hermínio Mendes da Silva, (14665072)
José Acácio Guimarães Lobo Ferreira, (08229572) Fernando
Manuel Marques Sério, (03220672) António Fernando Henriques
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Lopes, (l5l362) Manuel António Lima Torres Ribeiro, todos
em disponibilidade, contando a antiguidade desde 1 de Novembro
de 1973, devendo ser considerados nesta situação desde 4 de
Julho de 1973.
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos de
infantaria, graduados em alferes, (05364872) Manuel de Assunção
Fernandes, (03272772) Joaquim Salvador Batista Pinteus,
(01648872) Paulo Jorge Pacheco Borges Pimentel e (02514172)
José Lino Moura Pinto, todos em disponibilidade, contando a
antiguidade desde 1 de Novembro de 1973, devendo ser consi
dérados nesta situação desde 24 de Outubro de 1973.
Alferes milicianos de infantaria, os apirantes a
infantaria, graduados em alferes, (0046l671)
doso e (19068671) Alcides Pires Valente,
bilidade, contando a antiguidade desde 1 de
devendo ser considerados nesta situação desde

oficial milicianos de
Adelino Alves Car
ambos em disponi
Novembro de 1974,
22 de Julho de 1974.

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficiaL milicianos de
infantaria, graduados em alferes, (07583572) Mário Jorge de Sousa
Correia de Sousa e (01388071) Jaime Rodrigues Picão Ribeiro,
ambos em disponibilidade, contando a antiguidade desde 1 de
Novembro de 1974, devendo ser considerados nesta situação desde
26 de Otitubro de 1974.
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria, graduado em alferes, (00804672) Luís Carneiro Dias,
em disponibilidade, contando a antiguidade desde 1 de Novembro
de 1974, devendo ser considerado n.esta situação desde 17 de
‘Janeiro de 1975.
Alferes miliciano •de infantaria, o aspirante a oficial mihciano Je
infantaria, graduado em alferes, (06608072) Arlindo Pires Teixeira
Pinto, em disponibilidade, contando a antiguidade desde 1 de
Novembro de 1974. devendo ser considerado nesta situação desde
8 de Abril de 1975.
Alferes milicianos ide infantaria os aspirantes a oficial milicianos de
infantaria, graduados em alferes, (19773672) Carlos Duarte fontes
e (05685$72) Eduardo Jorge Rolo Rodrigues Brás, ambos em
disponibilidade, contando a ‘antiguidade desde 1 de Novembro
de 1975, devendo ser considerados nesta situação desde 22 de
Outubro ide 1975.
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Alferes milicianos de cavalaria, os aspirantes a oficial milicianos de
cavalaria, graduados em alferes, (00590$72) João de Deus Cardoso
Brutt Pacheco, (01545672) Joaquim ‘Fernando Ribeiro de Sá,
(12438472) António Alberto Ribeirinha Patrício da Silva,
(02629571) Carlos Maria Leme Corte-Real de Castro Lemos e
(00583972) Júlio Manuel Lopes Nenriques. todos em disponibili
dade, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1973,
devendo ser considerados nesta situação desde 4 de Julho de 1973.
(Por portaria de 2 de Novembro de 1983. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75,)
Alferes milicianos de cavalaria, os aspirantes a oficial milicianos de
cavalaria (01992782) Sérgio Sequeira Mendes Guerreiro, (13985583)
Afonso !da Ressurreição dos Santos Mendes, (00148177) Rui
Jorge Fernandes Malha, (03221282) João Fernandes Rodrigues
dos Santos, (01926982) Rui António dos Santos Ferreira, (17952681)
Paulo Manuel G.ornes Silva Fernandes e (17783281) João Vasco
Rebelo de Morais Correia, todos em disponibilidade, contando
a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1983. Não carece de visto do
l’ribtinal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Alferes milicianos de cavalaria, os aspirantes a oficial milicianos de
cavalaria, graduados em alferes, (09221971) José Manuel Teixeira
da Cruz, (14563871) José Carlos Mota fernandes, (07452772)
Manuel Lopes Bernardino e (14312272) José António da Silva
Santos, todos em disponibilidade, contando a antiguidade desde 1 de
Novembro de 1973, devendo ser considerados nesta situação desde
4 de Julho de 1973.
Alferes milicianos de cavalaria, os aspirantes a oficial milicianos de
cavalaria, graduados em alferes, (10314772) José Manuel Fernan
des António, (09317272) Júlio Rodrigues Alves, (08934272) António
Ribeiro Mucharreira, (19766771) João Carlos Barata Motitinho,
(18873771) Carlos António da Piedade Silva e (01508472) Carlos
Alberto Bento, to&s em disponibilidade, contando a antiguidade
desde 1 de Novembro ‘de 1973, devendo ser considerados nesta
situação desde 24 de Outubro de 1973.
Alferes milicianos ‘de cavalaria, os aspirantes a oficial milicianos de
cavalaria, graduados em alferes, (03555171) Mário Vaz Pires
e (02226872) Salvador Be]o Pires Vicente. ambos em disponi
bilidade, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1974,
devendo ser considerados nesta situação desde 22 de Julho de
1974.
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Alferes míliciano de cavalaria, o aspirante a oficial miliciano de
cavalaria, graduado em alferes, (17073272) José Manuel Lains dos
Santos, em disponibilidade, contando a antiguidad. desde 1 de
Novembro de ‘1974, devendo ser considerado nesta situação desde
26 de Outubro de 1974.
Alferes miliciano d cavalaria, o aspirante a oficial miliciano de
cavalaria, graduado em alferes, (17260572) António Manuel Ca
trola Godinho, ‘em disponibilidade, contando a antiguidade desde
1 de Novembro de 1974, devendo ser considerado nesta situação
desde 17 de Janeiro de 1975.
Alferes miliciano de cavalaria, o aspirante a oficial miliciano de
cavalaria, graduado em alferes, (16958072) José Francisco Sanches
de Azevedo e Silva, em disponibilidade, coatando a antigtiidade
desde 1 de Novembro de 1975, devendo ser considerado nesta
situação desde 22 de Outubro de 1975.
Alferes miliciano de cavalaria, o aspirante a oficial miliciano de
cavalaria (10799971) António Alves da Silva, em disponibilidade.
contando a antiguidade desde 31 de Dezembro de 1976 desde
quando deve ser considerado nesta situaçiio,
Alferes miliciano de administração militar, o aspirante a oficial
miliciano do mesmo serviço, graduado em alferes, (02262372)
Américo Augusto Correia da Silva Areal, contando a antiguidade
desde 1 de Novembro de 1973, devendo ser considerado nesta
situação desde 4 de Julho de 1973.
Alferes miliciano do serviço ‘de administração militar, o aspirante
a oficial miliciano do mesmo serviço, graduado em alferes,
(0106137’!) Eduardo Moreira da Silva, em disponibilidade, con
tando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1974, devendo ser
considerado nesta situação desde 22 de Julho de 1974.
(Por

portaria de 2 de Novembro dc 1983. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276.A/752

Engenharia:
Regimento de Engenharia n.° 1
Alferes miliciano de engenharia, o aspirante a oficial miliciano de
engenharia (07519467) João Leal ‘de Faria de Aguiar, em dispo
nibilidade. contando a antiguidade desde 1 de Novembro de
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1974, devendo ser considerado nesta situação desde 8 de Abril
de 1975.
(Por portaria de 2 de Novembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Transmissões:
Escola Prática de Transmissões
Alferes miliciano de transmissões, o aspirante a oficial miliciano de
transmissões (05451578) Adelino Manuel Sousa Gonçalves, em
disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1983. Não carece de visto do
Tril)unal de Contas, nos termos do DeLreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Transmissões
Alferes miliciano de transmissões, o aspirante a oficial miliciano de
transmissões (02464$66) José António Barata Marques de Almeida,
em disponibilidade, contando a antiguidade desde 1 de Novembro
de 1972, devendo ser considerado nesta situação desde 12 de
Janeiro de 1973.
(Por portaria de 2 de Novembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Serviço de saúde:

Batalhão do Serviço de Saúde
Alferes milicianos do serviço de saúde, Os aspirantes a oficial milicianos
do serviço de saúde (01914476) Augusto César Ferreira da Costa
Esteves e (0(1007777) Paulo Félix de Lacerda Ferreira do Vale.
ambos em disponibilidade, contando a antiguidade desde a data
•da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1983. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do mesmo serviço, graduado em alferes, (09542066) Horácio Luís
Vítor, em disponibilidade, contando a antiguidade desde 1 de No
vembro de 1967, devendo ser considerado nesta situação desde 3 de
Julho de 1968.
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Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do mesmo serviço, graduado em alferes. (41236361) Octávio
Bdgar Peixoto e Cunha Silva ferreira, em disponibilidade, con
tand’o a atrtiguidade desde 1 de Novembro de 1967, devendo ser
considerado nesta situação desde 22 de Abril e 1973.
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do mesmo serviço, graduado em ‘alferes, (05096564) Rui Manuel
Lima Guedes Pinheiro, em disponibilidade, contando a antigui
dade desde 1 de Novembro de 1971, devendo ser considerado
nesta situação desde 6 de Janeiro de 1972.
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do mesmo serviço, graduado em alferes, (02400566) RauL Mário
Machado Monteiro, ‘em disponibilidade, contando a antiguidade
desde 1 de Novembro de l9’71, devendo ser considerado nta
situação desde 16 de Março de 1973.
Alíec2.s miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de saúde, graduado em tenente, (03697161) José J:oaquim
Ferreira da Silva Brandão, em disponibilidade, contando a anti
guidade desde 1 de Novembro de 1971, devendo ser considerado
nesta situação desde lo de Setembro de 1973.
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirant a oficial miliciano
do serviço de saúde, graduado em alferes. (09225366) Paulo
Alexandre Soriano de Almeida Ribeiro, em disponibilidade, con
tando a antiguidade desde 1 de Novembro, de 19i71, devendo ser
considerado nesta situação desde 19 de Abril de 1976.
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do mesmo serviço, graduado em alferes, (05137765) António
José Ferreira C’osta Serrão, em disponibilidade, contando a anti
guidade desde 1 de Novembro de 1972, devendo ser considerado
nesta situação desde 11 ‘de Julho de 1972.
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do mesmo serviço, graduado em alferes, (00626666) Fernando
Gabriel Medeiros Paiva, em disponibilidade, contando a antigui
dade desde 1 de Novembro de 197:2, devendo ser considerado
nesta situação desde 1.5 de Outubro de 1972.
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirant a oficial miliciano
do serviço de saade. graduado em alftres, (36706762’) Sérgio
Manuel Ferreira de Azevedo, contando a antiguidade desde 1 de
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Novembro de 1972, devendo ser considerado nesta situação desde
24 de Março de 1974.
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do mesmo serviço, graduado em alferes, (04355565) José Henrique
Mendes Bastos Correia da Fonseca. em disponibilidade, contando
a antiguidade desde 1 le Novembro de 1972, desendo ser consi
derado nesta situação desde 3 de Julho de 1976.
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do mesmo serviço, graduado em alferes, (04292267) António
Carlos Davim da Silva Monteiro, em disponibilidade, contando
a antiguidade desde 1 de Novembro de 1972. devendo ser con
siderado nesta situação desde 6 de Abril de 1973.
Alferes miliciano do serviço d:e saúde, o aspirante a oficial miliciano
do mesmo serviço, graduado em alferes, (06278266) Pedro Graça
Moura, em disponibilídade, contando a antiguidade ‘desce 1 de
Novembro de 1973. devendo ser considerado nesta situação
desde 4 de Julho de 1973.
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do mesmo serviço, graduado em alferes. (06544764) Mário Hen
rique Falcão Fonseca Santos, em disponibilidade, contando a
antiguidade desde. 1 de Novembro de 1973, devendo ser con
siderado nesta situação desde 30 de Dezembro de 1973.
Alferes milicianos do serviço de saúde, os aspirantes a oficial milicianos
do mesmo serviço (03468666) Camilo José Nunes Esteves,
(01358566) Fernando António Ferreira e (02100266) Vítor Manuel
Sousa Alvarez Quintela, todos em disponibilidade, contando a
antiguidade desde 1 de Novembro de 1973, devendo ser consi
derados nesta situação desde 17 de Janeiro de 1974.
Alferes milicianos do serviço de saúde, os aspirantes a oficial milicianos
do mesmo serviço, graduados em alferes, (1O535267 Carlos
Henrique Calheiros da Silva Moreira, e (05693167) Agostinho
Anselmo Coelho Monteiro, ambos em disponibilidade, contando
a antiguidade desde 1 de Novembro de 1973, devendo ser con
siderados nesta situação desde 26 de Outubro de 1974.
Alferes milicianos do serviço de saúde, os aspirantes a oficial milicianos
do mesmo serviço, graduados em alferes, (03270366) Jorge Augusto
Fonseca da Cunha e (07729369) Fernando Monteiro Marques
Antunes, ambos em disponibilidade, contando a antiguidade desde
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1 de Novembro de 1974, devendo ser considerados nesta situação
desde 26 de Outubro de 1974.
Alferes milicianos do serviço de saúde, os aspirantes a oficial milicianos,
graduados em alferes, (05381366) Paulo Sampaio Figueira e
(00014667) José Manuel Leite de Castro Fraga, ambos em dis
ponibilidade, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de
1974, devendo ser considerados nesta situação desde 22 de Julho
de 1974.
Alferes milicianos do serviço de saúde, os aspirantes a oficial milicianos
do mesmo serviço, graduados em alferes, (60662367) José Manuel
Magalhães Oliveira Ferraz, (61339367) carlos Augusto Amaral
Dias ë (60929466) Defensor Oliveira Moura, todos em disponibi
lidade, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1974,
devenido ser considerados nesta• situaço desde 30 de laneiro
de 1975.
Alferes milicianos ido serviço de saúde, os aslirantes a oficial milicianos
do mesmo serviço, graduados em alferes, (11155267) António
dos Reis Marques, (08236267) Francisco José Ferraz de Sepúl
veda, (19288569) Fernando José dos Santos Girão e (06696067)
Miguel Augusto Teixeira Gonçalves Pereira, todos em dispo
nibilidade, contando a antiguidade desde 1, de Novembro de
1974, devendo ser considerados nesta situação desde 8 de Abril de
1975.

Alferes miliciano do serviço d:e saúde, o aspirante a oficial miliciano
do mesmo serviço (03319267) Danilo Alberto de Sousa Álvares
Quintela, em disponibilidade, contando a antiguidade desde 1
de Novembro de 1974, devendo ser considerado nesta situação
desde 17 de Janeiro de 1975.
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial milicianj
do mesmo serviço, graduado em alferes, (06332163) Amilcar
Manuel Ribieiro Costa e Silva, em disponibilidade, contando
a antiguidade desde 1 de Novembro ‘de 1974, devendo ser con
siderado nesta situação desde 25 de Setembro de 1975.
Alferes milicianos do serviço ide saúde, os aspirantes a oficial milicianos.
graduados em alferes, (06515166) Mário Augusto Borges Mesquita
Montes e (00706268) João Luís Pinheiro Torres de Macedo,
ambos em disiponibifidade, contando a antiguidade desde 1 de
Novembro de 1975, devendo ser considerados nesta situação
desde 14 de Julho de 1975.
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Alferes milicianos do serviço de saúde, os aspirantes a jíicial milicianos.
graduados em alferes, (11449467) CarLos Moreira Barros.
(01338067) Ernesto Rente Rufino e (02060367) Raul Figueiroa
Amaral Nogueira, todos em disponihi1idad, contando a anti
guidade desde 1 de Novembro de 1975, devendo ser considerados
nesta situação desde 22 de Outubro de 1975.
Alferes milicianos do serviço de saúde, os aspirantes a oficial rniliciano
do mesmo serviço, graduados em alferes, (61 12456$) Luís Alberto
Bonnet Monteiro e (61238367) Fernando Gomes Baptista. ambos
em disponibilidade, contando a antiguidade desde 1 de Novembro
de 1975, ‘devendo ser considerados nesta situação desde 14 de
Janeiro de 1976.
Alferes milicianos do serviço de saúde, os aspirantes a oficial mili
cianos ‘d’o mesmo serviço, graduados ‘em alferes, (1427536$) Mário
Pereira de $ousa Marcelino, (17028768) José Pinto de Oliveira,
(08439569 Carlos António de Sousa Marques, (14535968) Fer
nando Filipe Rodrigues e (08265369) Femlndo Gonçatves Branco,
todos em disponibilidade, contando a antiguidade desde 1 de
Novembro de 1975, devendo ser considerados nesta situação
desde 15 de Janeiro de ‘1976.
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do mesmo serviço, graduado em alfei’es, (08739967) Pedro José
ferreira Guimarães de Freitas, contando a antiguidade desde 13
de Julho de 1976, desde quando deve ser considerado nesta
situação.
Alferes miliciano do serviço de administração militar, o aspirante a
oficial miliciano do mesmo serviço (00562567) Emanuel Moreira
Carneiro, em disponibilidade, contando a antiguidade desde ‘1 de
Novembro de 1970, devendo ser considerado nesta situação desde
21 ‘de Outubro de 1970.
(Por portaria de 2 de Novembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Alferes miliciano do serviço de pessoal, o aspirante a oficial miliciano do
serviço de ‘pessoal (02842477) Francisco Carlos Duarte Azevedo,
em disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n° 276-A/75.)
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Serviço de administração militar:
Batalhão de Administração Militar

Alferes miliciano ‘de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (01183369) Álvaro Correia Vilas. em disponibilidade.
contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1974, devendo
ser considerado nesta situação desde 26 de Outubro de 1974.
(Por portaria de 2 de Novembro de 1983. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.’

Alferes miliciano de administração mïlitar, o aspirante a oficial
miliciano de administração militar (08326882) Carlos Manuel
Machado Ferreira, em disponibilidade, contando a antiguidade
desde a data da presente [portaria.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)

Serviço geral do Exército:
Batalhão do Serviço Geral do Exército
Alferes milicianos do

serviço

de pessoal, os

aspirantes

a oficial

milicianos do serviço de pessoal (02441478) José Carlos Lomba
Valério, (01492877) António Maria de Sousa e Vasconcelos Car
valho Simão, (03269776) Acácio CarvaLho costa e (00170477)
José Dinis Mendes ‘Freire, todos em disponibilidaide, cmitando
a antiguidade desde a data da presente portaria.

(Por portaria de 13 de Agosto de 1983. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto o.° 276-A/75.

Comandos:

Regimento de Comandos

Capitão miliciano de infantaria, o tenente miliciano de infantaria,
graduado em capitão, (11470974) José Manuel Oliveira Martins.
contando a antiguidade desde a data ‘da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribtinal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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õrgiios de execução dos serviços e outros elementos:
Estabelecimentos militares
Estabelecimentos de instrução
Centro Militar de Educação Física, Equitação e Desportos
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos de
infantaria (1364617$) José Silverestre franco, (01333777) Luís
José Bastos Nunes de Carvalho, (01220577) Rui Manul Nunes
de Oliveira e (00222077) Ntino Maria Moreira Gomes Marqu.,
todos em disponibilidade, contando a antiguidade desde a data
da presente portaria.
Alferes milicianos do serviço de saúde, os aspirants a oficial milicianos
do serviço de saúde (17501071) José António dos Santos Regatão
e (06378777) Luís Francisco da Silva Sardinha, ambos em dispo
nibilidade, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Hospitais militares
Hospital Militar Regional n. 1
Alferes milicianos do serviço de saúde, os aapirantes a oficial milicianos
do serviço de saúde (00802577) António José Marques de Moura

e (01875574) José Américo Braga da Silva Oliveira, ambos em
disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.

(Por portaria de 13 de Agosto de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto o.° 276-A/75.

Hospital Militar Regional n. 4
Alferes milicianos do serviço de saúde, os aspirantes a oficial do
serviço de saúde 01632575) Carlos José Bouços dos Santos,
(01239879) Eduardo Augusto Martins da Costa Lima e (06225719)
José Luís Gomes Martins, todos em disponibilidade, contando a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Diversos:

Agrupamento Base de Santa Margarida
1. Brigada Mista Independente
Batalhiio de Apoio de Serviços

Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de saúde (00444474) António José de Faria Lameiras,
em disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1983. Não carece de visto do

Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)

Centro de Estudos Psicotécnicos do Exército
Alferes milicianos do serviço de pessoal, os aspirantes a oficial mili
cianos do serviço de pessoal (00924479) José Manuel Cordeiro
Batalha, (01940878) Vitor Carlos de Oliveira Vieira, (00638079)
Mário José Lopes de Carvalho, (02426677) Fernando Jorge Alves
Pinto, (03533979’) José Manuel da Cruz Pratas e (00563679) Pedro
Alexandre Caldeira Rodrigues, todos em disponibilidade, con
tando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Depósito Geral de Material Sanihírio
Alferes miliciano farmacêutico, o aspirante a oficial miliciano farma
cêutico (03119479) J00 Pedro Pinto Gonçalves Nogueira, em
disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Adidos:
No Ministério da Administraçiio Interna
Guarda Nacional Republicana
Graduado no posto de capitão miliciano de infantaria, para o quadro
da Guarda Nacional Republicana, o tenente miliciano de infan
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tarja, adido, no Ministério da Administração Jnt.2rna, na Guarda
Nacional Republicana, (00897766) José Antunes Salgueiro da
Silva, dvendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

IV

—

COLOCAÇÕES, EXONERAÇÕES E TRANSFERÉNcIAS

Oficiais do quadro pennanente
Armas e serviços:
Estada-Maior do Exército
Coronel ‘de infantaria, supranumerário, (51393911) Delfim Leitão
Fernandes.
(Por portaria de 25 de Outubro de 1983.)

Estado-Maior do Exército
Museu Militar
Coronel de infantaria, do Serviço Cartográfico do Exército, (513904F1)
José Olavo Correia Ramos,
(Por portaria de 6 de Setembro de 1983.)
Direcçílo do Serviço de Pessoal
Repartiçio de Praças
Coronel de artilharia, da Direcção da Arma de Artilharia, (50857511)
Luís Jorge Lopes Gomes Marques.
(Por portaria de 4 de Novembro de 1983.)

Direcçíío da Anua de Infantaria
Coronel de infantaria, adido, (51391311) Mveno Soares de Paula
Carvalho.
(Por portaria de 4 de Outubro de 1983.)
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Direcção da Arma de Engenharia
Tenente-coronel de engenharia. supranumerário. (5077541 1) António
João Martins de Abreu.
(Por portaria de 3 de Outubro de 1983.)

Direcção do Serviço de Administração Militar
Coronel do serviço d administração militar, do Estado-Maior do
Esército, (5294$91 1) Manuel Pedroso Alves Marqus.
(Por portaria de 29 de Junho de 1983.)
Coronel do serviço de administração militar, adido, (50473111) António
Benigno Penacho.
(Por portaria de 29 de Julho de 1983.)

Chefia do Serviço de Transportes
Capitão do serviço de postal militar, da Repartição de Recrutamento
da Direcção do Serviço de Pessoal, (32210656) Fernando da
Assunção $antana Neves.
(Por portaria de 28 de Novembro de 1983.)

Chefia do Serviço Geral do Exército
Tenente-coronel do serviço geral do Exército, adido, (50663211) João
Rodrigues Bernardino.
(Por portaria dc 18 de Outubro de 1983.)
Capitão do serviço geral do Exército, da Repartição de Justiça e
Discip1ína, (52503511) Eugénio Moita Aurélio.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1983.)

Quartéis-generais:
Região Militar de Lisboa
Oapitão de infantaria, nro quadro, ($0101068) Francisco José de
Ascensào Lopes Martins.
(Por portaria de 13 de Outubro de 1983.)
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Região Militar do Norte

Capitão do serviço geral do Exército, do 2.° Tribunal Militar Territorial
do Porto, (50169711) Amândio Augusto Mota Saraiva,
(Por portaria de 18

de Outubro de 1983.)

Zona Militar dos Açores
Major do serviço geral do Exército, da Direcção da Arma d. Enge
nharia, (50207211) Amadeu Ferreiia Mendes.
(Por portaria de 14 de Novembro de 1983.)
Escolas práticas das armas e serviços, centros de instnição

e unidades:

Infantaria:
Escola Prática de Infantaria
Major de infantaria, .supranumerário, (09712565) Luís Chambet Fe
licio.
(Por portaria de 28 de Outubro de 1983.)
Regimento de Infantaria de Abrantes
l.a Brigada Mista Independente
2.° Batalhão de Infantaria Motorizado
Capitão de infantaria, do Regimento de Infantaria do Porto, (12902670)
Manuel Condeição Pires.
(Por portaria de 6 de Dezembro de 1983.)
Capitão de: infantaria, do Regimento de Infantaria
(02578777) Carlos Manuel Martins Almeida.

de

Queluz,

(Por portaria de 9 de Dezembro de 1983.)

Regimento de Infantaria de faro
(Destacamento de Tavira)
Major de infantaria, supranumerário, (00578363) Joaquim António
Camacho Aguiã.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1983.)
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Regimento de Infantaria do Porto
Capitão do quadro especial de oficiais, do Centro de Jntrução de
Operações Especiais, (03476i16$) Manuel Mandes Pinto.
(Por portaria de 8 de Dezembro de 1983.)

Regimento de Infantaria de Ponta Delgada
Tenente de infantaria, da Escola Prática de Infantaria, (07345973)
José Maria Teixeira Calado,
(Por portaria de 10 de Dezembro de 1983.)

Regimento de Infantaria de Tomar
2.’ comandante, o tenente-coronel de infantaria, da Direcção da Arma
de Infantaria, (51396$11) Francisco Nascimento Cordeiro,
(Por portaria de 1 de Novembro de 1983.)

Batalhão de Infantaria de Aveiro
Tenente-coronel de infantaria, supranumerário, (50993911) José Ai
meida Nolasco Pinto.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1983.)

Cavalaria:
Escola Prática de Cavalaria
Major do serviço geral do Exército, supranumerário. (51710311, José
Mogas.
(Por portaria de 19 de Outubro de 1983.)

Reghnento de Cavalaria de Estremoz
Major de cavalaria, supranumerário, (42479161) Hernâni dos Anjos
Moás.
(Por portaria de 1 de Novembro dc 1983.)

Regimento de Cavalaria de Santa Margarida
Tenente-coronel de cavalaria, supranumerário, (5146$91 1) Fernando
Luís Franco da Silva Ataide.
(Por portaria de 27 de Setembro de 1983.)
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Serviço de administração militar:
Escola Pratica de Administração Militar
Coronel do serviço de administração miltar, supranumerário, (51136411)
António dos Santos Boavida Pinheiro.
(Por portaria de 20 de Setembro de 1983.)

Órgãos de execução dos serviços e outros elementos:
Estabelecimentos militares
Estabelecimentos de instrução
Instituto Superior Militar
Capitão do serviço de administração militar, do Estado-Maior do

Exército, (02425265) Abel Pires Nogueira Cardoso.
(Por portaria de 11 de Agosto de 1983.)
Colégio Militar
Capitão do serviço de administração militar, no quadro, (81047069)
Fernando de Jesus Fernandes.
(Pot portaria de 30 de Setembro de 1983.)
Coronel de infantaria, supranumerário. (512517t1) Carlos AlvL’.; (‘ar
doso Pimenta.
(Por portaria de 6 de Outubro de 1983.)
Estabelecimentos fabris

Manutenção Militar
Capitão do serviço de administração militar, no quadro, (09485573)
José Alexandre Soares Parro.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1983.)

Diversos:
Centro de Gestão Financeiro Geral
Tenent-corone1 do serviço de administração militar, no
(505:30211) Manuel Antunes Borges Correia.

quadro,

(Por portaria de 1 de Agosto de 1983.)
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Destacamento Misto do Forte do Alto Duque
Comandante, o tenente-coronel de infantaria, supranumerário,
(5l40o0Ul) António Jacques Favre Castelo Branco ferreira.
(Por portaria de 12 de Outubro de 1983.)
Adidos:
Academia Militar
Nomeado adjunto do Gabinete de Estudos e Planeamento da Academia
Militar, nos termos do quadro orgânico aprovado pela Portaria
n.° 722-A/78, de 15 de Dezembro, o major de infantaria (04462665)
Américo Pinto da Cunha Lopes, da Escola Prática de Infantaria,
em substituição ‘do major de infantaria Cesário António da
Silva Costa, exonerado das referidas funções em 1 de Dezembro
de 1982.
(Por portaria de 15 de Agosto de 1983, visada pelo Tribunal de
Conta em 11 de Janeiro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Nomeado adjunto de comandante de companhia do Corpo de Alunos
da Academia Militar, nos termos da alínea c) do n.° 2 da Portaria
n.° 580/80, de 9 de Setembro, e quadro orgânico anexo à Portaria
n.° 722-A/78, de 15 de Dezembro, e artigos F.° e 2.° e apêndice
n.° 1 ao mapa 3 do Decreto-Lei n.° 42 152, de 12 de Fevereiro de
1959, o capitão de infantaria (09989572) Vítor Manuel Amaral

Vieira, do Regimento de Infantaria de Beja, para lugar do
antecedente não preenchido.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1983, visada pelo Tribunal de
Conta em 11 de Janeiro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Nomeado professor adjunto da 27. cadeira da Academia Militar, nos

termos Lda alínea e) do n.° 2 da Portaria n.° 580/8’O, ‘de 9 de Setem
bro, o tenente-coronel de artilharia (50041011) loaquim Luís Antu
nes Ferreira, do Grupo ‘de Artilharia de Campanha da 1.’ Brigada
Mista Independente (Regimento de Artilharia de Leiria), para
itigar que do antecedente se encontrava vago.
(Por portaria de 27 de Julho de 1983, visada pelo Tribunal de
Conta em 11 de Janeiro de 1984. Não são devidos emolu

mentos.)
Nomeado adjunto do Gabinete de Justiça e Procuradoria da Academia
Militar o major do serviço geral do Exército (50047511) Jorge
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dos Santos Duarte, nos termos dos artigos 51.0 e 52.° do Decreto-Lei n.° 42 152, de 12 de Fevereiro de 1959, e Portaria n.° 722-A’78.
de 15 de Dezembro, cm substituição do major do servço geral
do Exército Eugénio Moreira da Si]va Viana. que passou à
situação de reserva em 23 de Setembro de 1963.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 12 de Janeiro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Manutençilo Militar
Nomeado chefe dos Serviços Gerais da Manutenção Militar, nos ‘termos
dos artigos 2$.” e 30.” do Decreto-Lei n.° 41 892, ide 30 de Outubro
de 195$, e mapa anexo à Porta’ria n.° 135/76, de 11 ide Março,
o tenente-coronel ido serviço de administração militar (50638511)
José Luciano Fidalgo Esteves, da Direcção do Serviço de Admi
nistração Militar, em substituição ‘do tenente-coronel do scrviçn
de administração militar Mário Fernando Fernandes Pereira, que
foi exonerado das referidas funções por portaria de 21 de
Outubro de 1982.
(Por portaria de li de Agosto de 1983, visada pato l ribunal de

Contas em 11 de Janeiro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)
Nomeado o capitão do serviço de administração militar (09485573)
José Alexandre Soares Parro para desempenhar funções na Direc
ção da Manutençãc) Militar, nos termos dos artigos 2$.” e 30.”
do Decreto-Lei n.” 41 $92, de 30 de Outubro, e mapa anexo à
Portaria n.° 135/76, de 11 de Março, na vaga deixada pelo
major do serviço de administração militar Luís Augusto SeqLleira.
que em 31 de Março de 1983 foi exonerado das referida funções.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas cm 15 de Dezembro de 1983. São devidos emolu
mentos.1

Oficinas Gerais de Material de Engenharia
Nomeado chefie da 2.0 Divisão das Oficinas Gerais die Material
Engenharia, nos termos do artigo 30.° do Decreto-Lei n.° 41 892,
de 3 de Outubro de 1958, e mapa IV anexo ao Decreto-Lei
n.° 44 332, de 3 de Maio de 1 962, com alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.° 48 283, de 2t ‘de Março d 1968, o major do serviço
de material (material) (02558264) António Manuel Roea Santos
Albuquerque, da Direcção ido Serviço de Material, em substituição
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do capitão do serviço de material (material) Orlando Santos
Domingos André, que pela presente portaria é exonerado das
referidas funções.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 9 de Janeiro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.J

Oficiais do quadro de complemento
Escolas práticas das anuas e serviços, centros de instrução
e unidades:
Regimento de Itifantaria de Queluz
Tenente miliciano ide infantaria, da Escola Prática de Infantaria,
(16147278) Carlos Manuel Figueiredo Pernes. em disponhilidade.
(Por portaria de 5 de Setembro de 1983.)

Regimento de Artilharia de Costa
Aspirante a oficial miliciano de transmissões, da Escola Prática de

Transmissões, (01850579) Luís Pereira Alves da Silva.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1983.)

Distritos de recrutamento e mobilização:
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Abrantes
Tenentes milircianos de infantaria, ‘do Regimento d’e Infantaria dc
Abrantes (12930$69) Fernando Guilherme Lopes Bicho, (131 4U5 691
José Manuel freire Caixinha, (04385469) José António Poço
Fonseca, (00441469) Manuei Martins Marcão, (61711469) Virgi
lio ‘Manuel Vieira ‘Pereira e (17652969) João Manuel Carvalho
Taveira Pinto, todos licenciados.

1’enente miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de Elvas,
(1 V21 5669) Joaquim Correia Raposo, licenciado.
Tenentes milicianos de infantaria, do Regimento d’e Infantaria de
Tomar, (05180769) Américo de Matos Alves, (06294269) Boaventura José Calvário Antunes e (16948469) Tobias Maria Mor
gado, todos licenciados.
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Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Comandos, (041114369)
José Maia Marques e (07887769) João Henriques Lopes de
Carvalhos ambos licenciados.
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Artilharia de Lisboa,
(16058569) Germano da Silva Ribeiro, licenciado.
Alferes milicianos ide artilharia, do Regimento de Artilharia de Lisboa,
(03218269) José Júlio da Cunha Faustino, (05865069) Pedro Manuel
da Costa Nogueira e (60379069) Arlindo de Jesus Oliveira,
todos licenciados.
Alferes miliciano de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de Estremoz,
(16582569) João Manuei Teixeira de Matos Silva, licenciado.
Tenente miliciano ide transmissões, do Regimen;to de Infantaria de
Abrantes, (04832169) José de Matos Rito Rodrigues. licenciado.
Alferes miliciano de transmissões, do Regimento de Transmissões,
(15597069) António Augusto de Andrade Tavares. licenciado.
Tenente miliciano do serviço de administração militar, do Batalhão
de Administração Militar, (02068669) Vítor Manuel Lopes fer
nandes licenciado.
Alferes miliciano do serviço de administração militar, do Batalhão

de Administração Mlitar, (15789969) António Manuel Petia Ës
cudeiro, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984.)

1)istrito de Recrutamento e Mobilizaçiio de Angra do HeroIsmo
Tenentes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Abrantes, (08045569) Luís Carlos Martins de Vasconcelos,
(18965969) António Caetano Ramos e (07752069) Carlos António
de Freitas Garcia, todos licenciados.
Tenente miliciano ide infantaria, do Regimento de Infantaria de Ponta
Delgada, (02396069) Avelino Santos Silva, licenciado.
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de Ponta
Delgada, (13932569) Laurindo Jorge da Silva e Sousa, licenciado,
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984.)
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Distrito de Recrutamento e Mobilização de Aveiro
Tenentes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de

Abrantes, ‘(17674469) J00 da Encarnação Mana:ta. (60312169)
‘Joaquim de Carvalho Rodrigues. (00829769) António Lima de
Bastos e (13923869) Jaime Edmundo Nóboa da Fonseca. todos
licenciados.
1enente miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de Beja,
(10706869) Eduardo de Oliveira Costa, licenciado.
Tenentes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de
l’omar, (19146469) Rui Manuel Pinho Pereira da Costa, (13555469)
António Manuel Simões de Faria e (14040669) Carlos Manuel
Magalhães de Miranda, todos licenciados.
Tenente miliciano de infantaria, ‘do Regimento de Cavalaria de Es
tremoz, (06277469’) Mário Morgado Cupi•do. licenciado.
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Comandos. (05095569)
António Fernandes Marques. licenciado.
Alferes miliciano de infantaria. dt) Regimento de Infantaria de
Castelo Branco. (15783669) Carlos ALberto Diogo Soares Borrego.
licenciado.
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de fnfntaria de
Vila Real, (00901669) Luis ‘Ricardo Martins dos Santos Leite,
licenciado.
Tenente miliciano d’e artilharia, ‘do Regimento de Artilharia de Costa.
(00080769) António ‘d’a Silva Rendeiro, licenciado.
‘Tenentes milicianos de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de Estre
moz, ‘(02785569) José Marques de Pinho, (14257469 Celestino
Alberto Gomes Pinto e (113952691) Manuel Ferreira & Meio,
todos licenciados.
Alferes miliciano d’e cavalaria, do Regimento ‘de Cavalaria de Fstr
noz, (17332569) Joaquim Ferr’eira Fresco, licenciado.
Alferes milicianos de cavalaria, ‘do Regimento de Cavalaria de Santa
Margarida, (16749669) Rodrigo Martins de Paiva, (109096695 João
da Conceição Moreira Marques, (09914769) Manciel Francisco
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Machado de Frritas Lima e (03846669) José Eugénio Abrantes
dos Santos, todos licenciados.
Tenentes milicianos do serviço d administração militar, do Batalhão
de Administração Militar, (05292369) Fernando Per.ira Cavaco,
19455469) Manuel Maria Cardoso Leal, (0909l869 Manuel Pinho
Maitins, (03426969) António do Amaral Cascão de Oliveira,
(01968769) António José Estima de Oliveira, (15314569) Francisco
Soares de Resende, (18974369) José Almeida Rodriguzs e
(18812969) José Carlos Migueis Vieira, todos licenciados.
Alferes milicianos do serviço de administração militar, do Batalhão
de Administração Militar, (03944669) José Maria Gomes de
Almeida, (07004969) Hernâni Manuel da Silva Duarte, (12635169)
José Ferrão Henriques Ferre ira, (03484269) Vítor Manuel Moreira
Machado, (02472669) Francisco Vítor Valente de Meneses,
(19113869) Carlos Manuel Reis Mendonça, (10304569) Joaquim
Alberto Grangeia Seabra e (00691668) Vitorino de Almeida
Guerra, todos licenciados.
Tenent miliciano do serviço de pessoal, do Batalhão de Administração
Militar, (06363069) Daniel ferreira Dinis. licenciado.
Alferes miliciano do serviço de pessoal, do Batalhão de Administração
Militar, fil1677469) José Luís Soares Curado, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984,)

Distrito de Recrulamento e Mobilização de Beja
Tenentes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Beja, (12799869) António Joaquim freitas Jorge, (01196869) VaI
demar Alves Marques, (13132269) Viadimiro Rodrigues de Oliveira,
(02999269) Manuel Rodrigues Cavaqueira, (00733769) António
Cândido (aJaço Colaço e (07312969) José Francisco Colaço
Costa, todos licenciados.
Tienente miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Abrantes, (02535269) João Pedro Simões Afonso Pires, licenciado.
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Reja, (04255769) António Augusto Vaz, (11472269) António Manuel
Monge Soares e (18725769) Manuel Sebastião L.avaredas d
Almeida, todos licenciados.
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Tenente miliciano ‘do serviço de administração militar, do Regimento
de Infantaria de Beja, (01055269) José Manuel de Bríto Martins
Saturnino, licenciado.
Tenentes milicianos do serviço de administração militar, do Batalhão
de Administração Militar, ‘(00739969) José António Moreira de
Araújo, (14623369) Joaquim da Silva Pereira e (06848369) João
Artur Merlin Nobre, todos licenciados.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984.)

Distrito de Recrutamento e Mobilizaçilo de Braga
Tenentes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria dë
Abrantes, (04743969) Manuel António Peixo’to de Sousa, (14602769)
Joaquim Lopes da Costa Carneiro, (02038769) António Maceclo
de Lima, (08459269) António Manuel Alves Pereira e (06420169)
Francisco Emilio Fontainha Presa, todos lic’enciadc’s.
Tenente miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Ponta Delgada. (02961869) José Maria Lima da Cruz, licenciado.
Tenentes milicjanos de infantaria, do Regimeato de infantaria do
Porto, (14461569) Manuel Bernardino de Araújo Abreu, (01651069)
José Carmo Azevedo Vieira da Cruz, (00884969) António Matias
Esteves, (18355169;) Francisco Carlos Duarte ‘da Fonte, (16947269)
José Manuel Igrejas Terroso Gomes, (00714069) Antóaio Alvcs
Barros Lopes, (19144469) Manuel da Silva Lopes, (01644969) Abel
José Dias Macedo, (13442369) Herlânder Sérgio Falcão Martins,
(00438669’) Joaquim Alberto Carvalho Matos, (16182269) António
José Peixoto Meireles, ‘(03744169) Arttir Teixeira Moreira.
(14209669) Armindo António Pereira Duarte Pedras, (15984869)
Abílio ‘José Pires, (10521569) Augusto Cândido Vaz da Cost:
Rainho, 12$15269’) Avelino Joaquim Malheiro Ribeiro, (15870569)
J’osé Alberto da Silva Rodrigues. (08303569) José Carlos Fernandes
Rodrigu;es, (0844769} António Brás Maia Santos e (60707369)
José Manuel Carvalho Guimarães de Azevedo, todos licenciados.
Tenentes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Tomar, (05014669) Inocêncio Manuel Cerqueira Rodrigues,
(07263969) Gualdino Barreira Paredes, (15525369) João Manuel
Franco Ferreira, (18492169) Manuel António Domingues e
(12369569) Miguel Alexandre Rodrigues Lopes Cardoso, todos
licenciados.
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Tenentes milicianos de infantaria, do Regimento de Cavalaria de
Estremoz, (09759069) Avelino M’artins Pereira de Carvalho e
(18567969) Domingos da Silva Alves, ambos licenciados.
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de infantaria de Beja,
(15833969) António Augusto Oliveira Ferreira. licenciado.
Alferes milicianos ‘de infantaria, do Regimento de infantaria do
Porto, (04756969) Eduardo Artur da Costa Bastos, (05560369)
Domingos da Luz Araújo Carvalho, (06154469) José Soares da
Costa, (11508669) ‘Pedro Rui Peixoito Martinho, (19047969) Bal
‘tazar Alves Mendes, (02355969) Carlos Augusto Ferreira de
Oliveira, (60152069) Domingos Ferreira de Oliveira, (10072169)
Arnaldo Coutinho Gonçalves Pinheiro, (15153069) J’anuário Pi
nheiro, (12301169) José Augusto Pereira da Silva e (08679869)
Romu José Fernandes da Silva, todos licenciados.
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento Cavalaria de Santa
Margarida. (07870169) João Albino Passos Guerreiro e (12658469)
António Mianuel Domingos, ambos licenciados.
Tenente miliciano de artilharia do Regimento de Infantaria do Porto.
(00269769) José Cândido da Fonte Carvalho, licenciado.
Tenentes milicianos d’e cavalaria, do Regimento de Cavaiaria de
Estremoz, (08696169) Jorge Manuel Braga Malvar, (07699769)
Manuel Lourenço da Costa Machado. (12649569) António Albano
Alves e (01597669) Adriano de Oliveira Batista, todos licenciados.
Alferes milicianos de cavalaria do Regimento de Cavalaria de Santa
Margarida,, (15712669’) Antóni’o Pires Batista, (13441269) José
Mário P:into da Silva Aguiar e (06802468) Estêvão ‘de Jesus
Rodrigues da Silva, to’dos licenciados.
Alferes milicianos de engenharia, do Regimento de Engenharia de
Espinho, (00630569) António Amílcar Osório Rebelo da Silva e
(04159269’) Joaquim Augusto Ferreira Machado Leite, ambos
licenciados.
Alferes miliciano de transmissões, da Escola Prática de Transmissõe»,,
(04146369) José Manuel de Oliveira Ferrete, licenciado.
Alferes miliciano médico, do Regimento de Infantaria do Porto.
(04098169) Ãngelo Acílio Moreira Silva Azenha, licenciado.
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•renen miliciano do serviço ‘de administração militar, do Regimento
de infantaria de Abrantes, (07378269) Nuno Albuquerque e Sá
Coimbra, licenciado.
Tenente miliciano do serviço de dministração militar, do Regimento
de Infantaria de Beja, (:00775369) Estêvã’o AJh.rto Fernandes de
Oliveira, licenciado.
Tenentes milicianos do serviço de administração militar, do Regimeni
de Infantaria ido Porto, (04635069) Mário Augusto da Cosca
Azevedo, (10478669) Francisco Joaquim ‘de Brito Vidigal e Cunha
e (03689769) João ‘Rodrigues Ferreira, todos licenciados.
Tenentes milicianos do serviço de administração militar, do Batalhão
d’e Administração ‘Militar, (14567969) Francisco Manuel Alves
Viana, (1:8123169) Armindo ‘de Jesus de Sonsa Ribeiro, (16856569)
José da Silva Peixoto, (10982569) Manuel Alfredo Afonso
Morais Meira, (12481469) José Ribeiro de Matos, (16640269)
Manuel Carlos Pereira Machado, (19020069) Carlos Alberto
Carvalho Lopes, (02022469) Teófilo Óscar Ribeiro Gonçal
ves Leite, (09 1224:69) José da Silva Ferreira, (14961469) José
Helário Campos Ferreira, (19099469) António João $equeira
Cunha, (08084969) Fernando Augusto Barbo:sa d’e Carvalho.
(08860169) António Alves e (00227367) Fernando Augusto Ramos
Azeiteiro, todos licenciados.
Alferes miliciano ao serviço de administração militar, do Regimento
de Artilharia de Lisboa, (03516969) António Agostinho Parente
Pereira, licenciado.
Alferes milicianos do serviço de administração militar, do Regimento
de Cavalaria de Sant:a Margarida, (08032169) Mário Alves de
Miranda Lima e (13102569) José Acácio Martins Graça Alm.eida,
ambos licenciados.
Alferes milicianos do serviço :de administração militar, do Batalhão
de Administração Militar, (05061669’) Joaquim da Silva Machado
e (0Fl05469) António de Aguiar Campos, ambos licenciados.
Tenente miliciano do serviço de material, do Regimento de Infantaria
de Beja, (01505869) Domingos da Silva Neiva, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984.)
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Castelo Branco
Tenentes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Abrantes, (10759569) António Filipe Burnay Pinto Nascimento
e (06081769) Carlos Manuel Salgado Godinho, ambos licenciados.
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Tenente miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de Beja,
(00566369) Honorato Grancho Lourenço. licenciado.
lenente miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de Castelo
Branco. (18079369) Agostinho Morgado Barata Neves, licenciado.
t nentes

milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Tomar, (04514169) Ernesto Luís Pereira, (17311369) Aníbal Martins
Pereira. (13810$69) Manuel Jesuín o Antunes Mendes, (01864169)
António Francisco Rodrigues Leitão farracho, (09909669) Mário
Axandre Correia e (07554369) Carlos Francisco de Sousa Car
valheiro, todos licenciados.

Tenentes milicianos de infantaria, do R.gimento de Cavalaria d
Estremoz, (11792269) José Genro dos Santos Carvalho e (00625969)
Virgílio António Nunes da Silva Atalaia, ambos licenciados.
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Comand:os. (09345269)
António Joaquim Martins Paiva, licenciado.
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento d:e Infantaria de Castelo
Branco, (04779169) Alcides Barateiro Dias Urbano, l8984969)
Moisés Barata da Silva, (1L0201769) António Manuel de Ascensão
dos Santos, (02150369) Américo Moreira SaloIo, (17897569)
Domingos Borges Martins. (08189769) Amador Adriano Lopes,
(00836669) António Rodrigues lenriques, (01910469) José Filipe
Duarte Gonçalves, (11651469) Manuel Rodrigues Brito, (70635169)
António Rodrigues Brás e (19009269) Vasco Nuno Correia Afonso,
todos Jicenciados.
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Cavalaria de Santa
Margarida, (15972$69) António Joaquim Pereira, licenciado.
Tenentes milicianos de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de
Estriemoz, (17565169) ‘João Manuel Paiva Nunes e (0705869)
Joaquim Fernando Grandinho Patrício, ambos licenciados.
Alferes milicianos de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de Santa
Margarida, (03572269) Manuel Dias Cardoso, (04435469) Carlos
Alberto de Bacelar Pedrosa e (13836569) Carlos Augusto Silva
e
.stro Faganha, todos licenciados.
Tenente miliciano de transmissões, da Escola Prática de Transmissões,
(04854$69) Rodrigo António das Neves Matos dos Santos, licen
ciado,

26

ORDEM DO EXÉRCITO N.° 3

2. Série

Tenentes milicianos do serviço de administração militar, do Batalhão
de Administração Militar, (03834069) Adelino José Lambelho
Salvado, (06359269) José Hermínio Paulo Rato Rainha, (17187569)
José Ferreira Pereira, (00816169) Júlio Bento Estanquiciro,
(13789569) João Fernandes Chendo, (02967369) José Manuel Vi
cente Gil Barreiros, (01120569) Jerónimo Carvalho Barata e
(13660269) Manuel Maria Godinho Soares Antunes, todos licen
ciados.
Alferes miliciano do serviço de administração militar, do Regimento
de Infantaria de Castelo Branco. (08781968) José Cardoso Pereira.
licenciado.
Alferes miliciano do serviço de administração militar, do Batalhão
de Administração Militar, (02205469) Viriato Augusto Rossi Fer
reira de Castro, licenciado.
Tenentes milicianos ido serviço de pessoal, do Batalhão de Adminis
tração Militar, (17527069) Mário Manuel Pereira e (12310069)
José Sargento Pascoal, ambos licenciados.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Coimbra
Tenentes milicianos de infantaria, do Regimento ide Infantaria de
Abrantes, (03265269) António Marques Simão, (18961769) Joaquim
Campinho da Silva, (01630669) Henrique Manuel Moura Maia e
(04045469) Fernando Manuel Madeira Mendes Barata, todos li
cenciados.
Tenentes milicianos de infantaria, do Regimento ide Infantaria de
Beja, (09510269) António José Cçapo de Brito, (06902769) João
Nuno Pereira da Costa, (17769769) Manuel António Nogueira
Maia e (08818269) Ricardo Manuel de Carvalho Aparício, todos
licenciados,
Tenente miliciano de infantaria, ido Regimento de infantaria de
Ponta Delgada, (09427469) Carlos Jorge do Amaral Peixoto
Tavares, licenciado.
Tenentes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Tomar, (15605069) José Amável de Jesus dos Santos, (12269669)
Mário Augusto de Miranda Monteiro, (18496169) Rogério Mar-
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ques Carneiro, (14407969) Francisco Manuel Marques Bett.m
court e (06633269) Carlos Alberto Correia Ribeiro Garcia, todos
licenciados.
Tenente miliciano de infantaria, do Regimento de Cavalaria ‘de
Estremoz, (05027569) Nuno Manuel Barbosa Soares, licenciado.
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de Castelo
Bra’nco, (00103369) José Alberto Tavares de Azevedo e (02187469)
António Serafim Monteiro Correia, ambos licenciados.
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Cavalaria de Santa
Margarida, (11565269) José Tenreiro Simão Póvoas e (14164069)
Fernando figueiredo ‘dos Santos, ambos licenciados.
Alferes milicianos de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de Santa
Margarida, (02574169) António Ërnesto Ferrira de Oliveira,
(02767669) José Manuel Araújo dos Santos e (06512769) Carlos
Jorge Vieira Martins, todos licenciados.
Alferes miliciano de engenharia, d’o Regimento de Engenharia de
Espinho, (18649569) António Manuel da Gama Mendes, licenciado.
Alferes miliciano de transmissões, da Escola Prática de Transmissões,
(13592869) Carlos Alberto Cardoso Lourenço, licenciado.
Alferes miliciano de transmissões, do Regimento de Transmissões,
(16370869) João José de Carvalho Ferreira, licenciado.
Aspirante a oficial miliciano de transmissões, da Escola Prática de
Transmissões, (60686169) Jair Mimoso Caramelo, licenciado.
Tenentes milicianos do serviço de administração militar, do Batalhão
‘de Administração Militar, (.07193769) José Manuel Ferreira da
Silva, (19248269) António Coimbra Rodrigues, (17208769) Manuel
da Silva Cação Ribeiro, (02967269) Alberto Manuel Casal Toscano
Pessoa, (10758369) António Ferreira Horta, (17690469) José da
Silva Henríques, (60888069) Eurico Pontes Fernandes Carrapatoso,
(19924869) Mário de Jesus Caetano e (09077969) Arménio Ferreira
Bernardes, todos licenciados.
Alferes milicianos do serviço de administração militar, do Batalhão de
Administração Militar, (60322669) Rui Alberto Rodrigues da
Silva, (10675269) José António dos Santos Silva, (15l40869)
Gilberto da Silva Seabra, (07831269) Luís José de Almeida
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Methorado, (12564669) Vasco Manuet Pimentel Pereira da Costa
e (05616869) José Alberto Rasteiro Magalhães (‘astela. toos
licenciados.
Tenente miliciano do serviço de pessoal, do Regimento ‘de Infantaria
de Tomar, (1(219269) António José Pereira Tavares, licenciado.
Tenente miliciano do serviço de pessoal, do Batalhão d Administração
‘Militar, (‘08674369) Joaquim Matias Carvalho Marques Pereira,
licenciado.
Alferes miliciano do rviço de pessoal, ‘do Batalhão de Adminstraçãn
Militar, (14011 869) Álfredo José Leal Castanheira Neves, licen
ciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984.)
Distrito de ‘Recrutamento e Mobilização de Évora
Oapitão miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Beja, (17066069) António Mestre Barradas, licenciado.
Tenentes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Beja, (18012569 José Joaquim Delgado Alves, (07492669) António
Manuel Antunes Guerra Melro, (12696569) António Veríssimo
Cardoso ‘de Lemos Pelij, (01177269) Hélder Manuel Pequito e
(05905769) Manuel Vitorino Cavas Pinhão, todos licenciados.
Tenentes milicianos •de infantaria, do Regimento de infantaria de
Elvas, (‘10822069) ‘Jorge da Silva Claro Solas, (01650869) Jos
Casimiro Cortes Pereira e 10565269) Joaquim António Pereira
Caldeira Fernan’des, todos licenciados.
Tenentes milicianos ‘de infantaria, do Regimento ‘de Infantaria do
Porto, (13781069) José Maria Martins Araújo e (02435$69) José
Manuel Severo Mendes. ambos licenciados.
Tenente miliciano de infantaria, do Regimento de Cavalaria de
Estremoz, (08735169) Fernando Manuel Piteira de Carvalho Ba
‘tista, licenciado.
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Beja, (01308169) Joaquim Acácio Mendes Costa e (12454369)
João Mora Dias Pereira, ambos ,licenciaidos.
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Alferes miliciano de infantaria, do Regimeito de Infantaria de Elvas,
(06537569) Luís Fernando Lopes Picão Fernandes, licenciado.
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Artilharia de Lisboa,
(02097569) Carlos Alberto da Silva Nunes Porfírio, licenciado.
Tente miliciano de artilharia, do Regimento de infantaria de Beja,
<07470369) João António Figueiredo Ferreira, licenciado.
Alferes miliciano de artilharia, do Regimento de Infantaria de Beja,
(12293069) António Brito Vídigal Monteiro, licenciado.
Alferes miliciano de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de Estremoz,
(11825669) Jerónimo José Correia Loios, licenciado.
Alferes miliciano de engenharia, do Regimento d: Engenharia de
Espinho, Cl’5581069) Francisco Augusto Gornes Romeiras, licen
ciado.
Tenentes milicianos do serviço de administração militar, do Batalhão
do Serviço de Administração Militar, (61924069) António de
Jesus Arcanjo, (15079769) José Manuel Felício Severino Lão e
(13568969) António Jorge dos Santos Eugénio, todos licenciados.
A1fers miliciano do serviço de administração militar, do Batalhão do
Administração Militar, (01949269) Francisco Manuel Abrantes
Fragoso, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984.)
Distrko de Recrutamento e Mobilização de Faro
Tenentes milicianos de infantaria, do Regim:ento de Infantaria de
Abrantes, <13461969) José Manuel Ascenção Sousa Martins,
(05058069) José João da Silva Guerreiro e (09517769) António
Martins Bonifácio, todos licenciados.
Tenentes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Tomar, (10239569) José Albino dos Ramos Sousa, (19378769)
Reinaldo dos Santos Hipólito Serrano, (18237669) Luís José
Moleiro dos Santos, (00088269) José Huml.erto Sousa Nunes e
(09434269) João Vieira :dos Santos Ferreira Cordeiro, todos licen
ciados.
Tenente miliciano de infantaria, do Regimento de Cavalaria de Es
tremoz, (13585069) Nuno Guerreiro da Silva Mealha, licenciado.
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Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Cavalaria de Santa
Margarida, (13758869) José Alberto Rocha Vieira, licenciado.
Alferes miliciano de atrilharia, ‘do Regimento de Artilharia de Lisboa,
(13462969) António Maria Farinha Murta, licenciado.
Alferes miliciano de artilharia, do Regimento de Cavalaria de Santa
Margarida. (15150869) Luís Filipe Alves Bentes. licenciado.
Alferes miliciano de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de Santa
Margarida, (10007769) José António da Mata Pereira Raposo,
licenciado.
Tenents milicianos do serviço de administração militar, do Batalhão
de Administração Militar, (13429169) Joaquim Manuel Martins
Lopes, (18003069) José Rodrigo (‘alado Guerreiro, (05684669)
José Rogério da Costa Guerreiro, (17226069) J:o’sé Procópio
Gago Corvo, (176111269) José Inez Pires Canário e (10049569)
José ‘de Sousa Cabrita, todos licenciados.
Alferes miliciano do serviço de ‘administração militar, do Regimento
de Comandos, (03572569) Fernando Valter Vinhas Figueiredo,
lioeneiado.
Alferes miliciano ‘do serviço de administração militar, do Batalhão de
Administração Militar, (16377669) Manuel Paulo Filipe, licenciado.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, do
Batalhão de Administração Militar, (60344369) Carlos Manuel
Candeias Furtado Anta’s, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984.)
Distrito de Recrutamento e Mobilização do Funchal
Tenente miliciano de infantaria, do Regimento ‘de Infantaria de
Tomar, (18845$69) José Agostinho ‘de Andrade, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984.)

Distrito dc Recrutamento e Mobilização de Lamego
Tenentes milicianos ‘de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Abrantes, (08628969) António Alexandre Rodrigues, (08279669’)
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Sérgio Augusto Machado e (02271569) Manuel Vicente Jeremias
todos licenciados.
Tenentes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Beja, (11752469) Carlos Manuel Araújo, (18911369) Fernando
dos Santos Gu’ed’es ‘e (19757469) Casimiro Ferreira Teixeira, todos
licenciados.
Tenente miliciano de infantaria, ‘do Regimento de Infantaria de Ponta
Delgada, (18189669) Bernardino Augusto Parede, licenciado.
Tenentes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Tomar, (04516869) António José Vaz e (02839669) Adrecílio
de Carvalho Mves, ambos licenciados.
Tenente miliciano de ‘infantaria, do Riegimento ‘de Cavalaria de Es
tremoz, (13559269) Francisco António louças, licenciado.
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Comandos, (10967169)
José Joaquim Treixeira, licenciado.
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de Beja,
(16700869) José Francisco Alonso, licenciado.
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento ‘de Artilharia de Lisboa,
ti 1326169) Jorge António Poças, licenciado.
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Cavalaria de Santa
Margarida, (17785569) Manuel Ferreira da Conceiço Botelho e
(07630869) António Joaquim Merêncio, ambos licenciados.
Tenentes milicianos ‘de cavalaria, do Regimento ‘de Cavalaria de Es
tremoz, (12222569) Eduardo Eugénio Paulo, (08295169) Horácio
Emídio de Melo Nascimento e (07493269) Artur António Afonso.
todos licenciados.
Alferes miliciano de cavalaria, ‘do Regimento de Cavalaria de Santa
Margarida, (00392069) Manuel José ‘Rodrigues, licenciado.
Alferes miliciano ‘de cavalaria, ‘do Regimento ‘de Cavalaria de Es
tremoz, (14913769) Manuel Alberto Silva Magalhes, licenciado.
Alferes miliciano de transmissões, ‘da Escola Prática ‘de Transmissões,
(14493769) José António Costa Veloso, licenciado.
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Tenente miliciano do serviço de administração militar, do Regimento

de Infantaria de Tomar, (06191369)

João

Alves Lima, licenciado.

Tenentes milicianos do serviço ide administração militar, do Batalhão
de Administração Militar, (06203069) Eduardo Narciso Tomé
Ribeiro, (006822691) Daniel Francisco Ribeiro Mendonça.
(02122569) Manuel do Nascimento Quina Fernandes, (16368169)
António Jerónimo Ribeiro de Lacerda Cabral e (14541769)
Carlos Manuel Pego, todos licenciados.
Alferes miliciano do serviço de administração militar, do Batalhão
de Administração Militar, (15343169) João Baptista Machado
Cordeiro, licenciaido.
Tenente miliciano do serviço de material, do Regimento de Cavalaria
de Estremoz, (U1517169) Abel Lusitano Marado Ferrcira, licen
ciado.
Tenente miliciano do serviço de pessoal, do Batalhão de Admini tração
Militar, (19817569) Bruno Alfredo Carvalho, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984.)
Distrito de Recrutamento e Mobilizaçilo de Leiria
Tenentes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Abrantes, (12886069) António ida Silva Gordo, (18053769) Alberto
dos Santos Figueiredo, (17643469) Ilídio de Jesus Fernandes
(07133669) Manuel Martins da Cruz, todos licenciados.
Tenente miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de Tomar,
(12006869) Vitor Manuel Pereira de Faria, licenciado.
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de comatidos, (03640469)
Rui Fílinto Ramos Stoffel Fernanda. (18796569) Jorge Alves
Nicolau ie (06788069) Joaquim Mendes Cardoso, todos licenciados.
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Artilharia de Lisboa.
(10042569) José Oarlos da Silva Ribeiro, licenciado.
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Transmissões.
(13083769) Artur Alberto da Silva Felizardo Nobre, licenciado.
Alferes miliciano de artilharia, do Regimento de Artilharia de Lisboa.
(60749069) Nery da Glória de Jesus, licenciado.
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Alferes miliciano de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de Sant:t

Margarida, (14653569) Aminadade Samuel Nogueira Pio, licen
ciado.
Tenentes milicianos do serviço de administração militar, do Batalhão
de Administração Militar, (07926069) Eduardo da Silva Vieira,
(01539169) Mário OLiveira de Sousa, (03249969) Acácio da Con
ceição Ribeiro dos Santos, (06670069 Fernando da (onceiçto
Oliveira, (05432$69 José António Pintassilgo Simões Fareeiro,
(18106269) José Eduardo Bento Duarte e (04968469) Manuel
Duarte Domingues. todos licenciados.
Alferes milicianos do serviço ide administração militar, do Batalhão
de Administração Militar, (17806569) Martinho de Oliveira Rosa,
(61854369) António José Lopes Raposo, (02057869) Franklin da
Piedade Antunes Matias, (19318069) José Faria Gomes e (16912469)
José António Madruga carvalho, todos licenciados.
T2nentes milicianos dc) serviço de pessoal, do Batalhão de Administração
Militar, (03161969) Luís Ferreira Marques e (00926769) Fernando
Manuel da Conceição Manata, ambos licenciados.
(Par portaria de 1 de Janeiro de 1984.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Ponta 1)elgada
Capitão miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Ponta Delgada, (01564568) António Francisco Pacheco Vieira.
licenciado.
‘Tenente miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de Abran
tes, (04752569) Carlos Henriques Borges Carreiro, licenciado.
Tenentes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Be’a, (01139169) Francisco de Chaves Moura e (05572869) João
Maria Tavares, ambos licenciados.
Tenentes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria
Ponta Delgada, (i12508269) Luis Carlos Cabral da Mota Faria,
(11062269) Gilberto Jacinto Pacheco e (05903969) José Daniel
V asconcelos Amaral, todos licenciados.
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria d Pont’i
Delgada, (01246769) João Vasco dos Reis Cunha e (087Q489)
Albano Moniz Furtado, ambos licenciados.
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Tenente miliciano de artilharia, do Riegimento de Infantaria de Ponta
Delgada, (06530469) Eduardo Manuel Carreira Baptista, licenciado.
Alferes milicianos de artilharia, do Grupo de Artilharia de Guarnição
n.° 1, (12952169) José Rogério da Apresentação, (17279369)
Edalberto Ferreira Botelho, (1:0348269) Mariano Pacheco Borges
e (10269069) Duarte Manuel Couto Mendonça, todos licenciados.
Alferes miliciano de cavalaria, do Regimento de Infantaria de Ponta
Delgada, (02361969) José Luis Lima Borges Garcia, licenciado.
Alferes miliciano de engenharia, do Regimento de Infantaria de Ponta
Delgada, (16462269) Felíciado Medeiros Soares, licenciado.
Tenente miliciano do serviço de administração militar, ‘dc) Regimento
de Infantaria de Ponta Delgada, (08858669) José Manuel ‘dos
Santos Narciso, licenciado.
Tenente miliciano do serviço de administração militar, do Batalhão
Administração Militar, (115293 69) José Luís Vasconcelos Brandão
da Luz, licenciado.
Alferes miliciano do serviço ‘de administração militar, do Grupo de
Artilharia de Guarnição n.° 1, (00318969) E’duardo Manuel Car
reiro, licenciado.
Uferes miliciano do serviço de administração militar, do Batalhão
de Administração Militar, (09278569) Luís Filipe Guimarães de
Oliveira, licenciado.
Alferes miliciano do serviço de pessoal, do Regimento de Infantaria de
Ponta Delgada. (07772669) João Manuel Raposo de Vasconcelos.
licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Santarém
i’enentes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Abrantes, (0l555569) Francisco Azevedo Justo e (70229669) Cân
dido Ramiro Filomeno Carmo Azevedo, ambos ‘licenciados.
Tenentes miliciano’s de infantaria, ‘do Regimento de infantaria de
Tomar, (07801369) Joaquim José de Agostinho do Nascimento,
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(70892869) Avelino José de Sousa Forte e (607l82() Armando
João Russel ferreira. todos licenciados.
Tenente miliciano de infantaria, do Batalh5o de Informações e
Reconhecimento das Transmissões, (09363269) José Carlos Ma
chado Dantas da Cunha, licenciado.
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Comando5. (61522069)
Manuel Osvaldo Camões e (17586069) Nuno José Batista Va
randa Marques, ambos licenciados.
Alferes miliriano de infantaria, do Regimento de Infantaria de Abran
tes, (60174669) Armando I)âmaso Paiva de Sousa Botelho Flório,
licenciado.
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de Tomar,
(60655269) Nélson João dos Santos Nóbrega, licenciado.
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Artilharia de
Lisboa, (07656269) Rogério Gomes Ferreira e (17121069) Luciano
de Jesus Ferreira da Silva, licenciados.
Alfefts miliciano rde infantaria, do Regimento de Cavalaria de Santa,
Margarida, (12437969) José Júlio Rodrigues Paulino. licenciado.
Alferes miliciano dc infantaria, do Batalhão de Informações e Re
conhecimento das Transmissões. (15605569) Luís Maria da Gama
Lourenço, licenciado.
Tenente miliciano de artilharia, do Regimento de Artilharia de C’cita.
(10509969) António Augusto Miranda Ferraz, licenciado.
Alferes milicianos de artilharia do Regimento de Artilharia de Lihoa.
(61784469) António José Vila Nova dos Santos Anselmo e
(05985769) António Henriques de Carvalho e Matos, ambos
licenciados.
Tenente miliciano de cavalaria, do Regímento de Cavalaria de Estr
moz, (00276669) José António Boavida Monteiro, licenciado.
Alferes milicianos de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de Sn
Margarida, (16352569) Vítor Manuel Soares da Costa Félix,
(13964569) Vítor Manuel Geraldes Ribeiro, <10430169) Js5 Manuel
Palmeira Castro e (O3l17369) Rui Manuel CC Oliveira Pinto
Pires, todos licenciados.
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Tenente miliciano do serviço de administração militar, do Regimento
de infantaria de Tomar, (10113569) Alberto José Baptista de
Campos, licenciado.
‘Fenentes milicianos do serviço de administração militar, do Batalhão
de Administração Militar, (01600969) Joaquim Francíso Goarmoti
Pedroso, (08157969) Manuel Ferreim Marcão. (08191069) Her
mínio Lopes Machado, (10055769) Cândido dos Santos Pereira
Baptista, (14509669) Carlos Silva Ribeiro de Almida e (60921969)
João Eduardo Morgado Alberto, todos licenciados.
Alferes milicianos do serviço de administração militar, do Batalhão
de Administração Militar, (19209769) Luis António Bernardo
Nicolau de Oliveira e (19297069) Júlio Manuel da Silva Marques
dos Santos, ambos licenciados.
Alferes miliciano do serviço de material, do Regimento de Cavalaria
d!e Santa Margarida, (01515369) Ernesto Lopes Ribeiro. licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984.)

t)fstrito de R.crtitantento e Mobilização de Scftbal
Tenente miliciano de infantaria, do Regimento de Comandos, (61426669)
José Eduardo Teixeira Rodrigues, licenciado.
Tenentes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Abrantes, i025 12769) Paulo Fernandes Toninho. (01131269)
Herlânder Sousa Portugal da Silveira, (02865669) Belmiro da
Fonseca Nunes, (16662469) José Luís Carvalho Monarca,
(07515769) José Inácio Bofel Milheiro, (14798069) Vítor inácio
d’Oliveira Margarido, (04526269í) Ezequiel Dinis Ferreira,
(00375069) José Mendes Correia e (00693969) António Tremoceiro
Cardoso, todos licenciados.
lenentes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Beja, (18499669) José Jorge ida Conceição Pires Cam:ira, (09541269)
José Carlos Vieira Gouveja e (09830469) José Manttel Loução
Guerreiro Vilhena, todos licenciados.
lenente miliciano de infantaria, do Regimento de infantaria do
Porto, (03081969) Vítor Diomar Morgado Alv;es Lourenço. licen
ciado.
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Tenentes milicianos de infantaria, cio Regimento de Infantaria de
Tomar, (12238369) Joo Jorge Cunha Pinto e (60341569) José
Manuel Gonçalves da Costa, ambos liceaciados.
Tenente miliciano de infantaria, ‘do Regimento de Cavalaria d2 Es

tremoz. (06425269) Joaquim Agostinho Romão Gmes Sanheiro.
licenciado.
Tencnte miliciano de infantaria, do Regimento de Comandos,
(14594569) António Serafim Rodrigues Vieiea, licenciado.
Alferes miliciano ‘de infantaria, do Regimento ‘de Infantaria de Beja,
(04486969) João Manuel Leitão Gonçalves, licenciado.
Alferes miliciano ck infantaria, do Regimento de Infantaria do Porto,
(60069669) Custódio d’e Oliveira Lopes, licenciado.
Alferes milicianos de infantaria, do Batalhão de Informações e Re
conhecimento das Transmissões, (03044169) Fernando Alberto
de Sousa Lima e (16731069) José Rafael dos Santos Arranja.
ambos licenciados.
Tenente miliciano de artilharia, ‘do Regimento de Artilharia de costa,
(03931069) Luciano Gemelgo Muagata, licenciado.
Alferes milicianos de artilharia, do Regimento de Artilharia de
Lisboa, (70342669) José Luís Batalha Alves, (09121769) Ferrer
Lopes Austuriano, (02503069) Filipe Francisco Gonçalves ‘Nunes
Cebolas, (04550169) Vítor Manuel Cabral Elias, (18721669) Ál
varo Loureiro Esperança e (18226269’) Daniel José freire Guerra,

todos licenciados.
Tenente miliciano de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de Es
tremoz, (07823669) Luís Alberto de Oliveira Andrade, licenciado.

Alfieres miliciano ‘de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de Santa
Margarida, (17758169) Carlos Alberto Moreno Queiroz, licenciado.
Tenente miliciano de transmissões do Batalhão de Informações e
Reconhecimento das Transmissões. (09711269) Luciano Jusé Ser
rano Pancadas, licenciado.
Tenentes milicianos do serviço de administração militar, do Batalhão
Ide Administração Militar, (09465869) José Custddio Vieira da
Silva, (13636969) Jaime Francisco Soares Ribeiro, (14802369)
Vitor ‘Manuel Rosa Pereira, (19422369) Hélder Gaboleiro Correia
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Mateus, (12545569) José Manuel Vaz Marcelino, (61490569) Carlos
Eduardo Cardoso Gonçalves, (06273769) Luís Alberto da fonseca
Ferreira, (10207269) António Luís Claro (‘orreie, (16704069) Jo:;
Manuel Prata da Conceição, (14658269) Fernando Marcos Chagas
da Conceição, (10441669) Luís Manuel Araúo de Carvalho,
(70755669) Rui Manuel Carvalho Barbosa, (16573869) João Miguel
Dias Antunes e (15518469) Reinaldo Manuel Lops de Almeida.
todos licenciados.
Alferes milicianos do serviço de administração militar, do Batalhão de
Administração Militar, (15272069) Francisco Manuel de Mendonça
Tavares da Silva, (11438969) Carlos Manuel Pereira ‘da Silva,
(07229969) Acúrcio Mendes dos Santos, (06308069) António Ma
teus Vicente Rodrigu’es, (61786769’) Francisco Vargas Ramos.
(12075969) José Manuel Toré Couto, (11391469) Carlos Manu’l
Simões da Costa, (07185769’) Rufino Almeida Carraças, (01370$69)
José Augusto Ferreira Rentes e (17397269) Vítor Manuel Miranda
Alariz, todos licenciados.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984.)

Distrito dc Recrutamento e Mobilização de Vila Real
Tenente miliciano de infantaria,, do Regimento ‘de Infantaria de
Abrantes, (12029269) João Teixeira •de Carvalho, licencia!o.
Tenentes milicianos ‘de infantaria, do Regimento de Infantaria ‘do
Porto, (00246369) Júlio Augusto da Cunha Borges, (04946069)
José Pereira da Silva e (05973369) José Vieira Pereira da Silva,
todos licenciados.
Tenentes milicianos de infantaria, ‘dc) Regimento de Infantaria de
Tomar, (11324469) José Luís da Silva Valente Morais, (12435469)
Joaquim Ribeiro ‘de Magalhães e (07107669) Norberto António
da Silva Guerra, todos licenciados.
Tenentes milicianos ‘d’e infantaria, do Regimento ‘de Cavalaria de
Estremoz, (15385469’) José Maria Teixeira dos Santos, (06148568)
José António Martins Ro’drigues e (14808169) Carlos Manuel
Guerra de Oliveira, todos licenciados.
Tenentes miLicianos ‘de cavalaria, do Regimento de Cavalaria, de
Estremoz, (06953469) Carlos Domingos Salgado Barroso e
(19665069) José Mantiel Costa Lobo Cardoso, ambos licenciados.
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Alfercs miliciano de infantaria, do Regimento de Artilharia de Lisboa,
(06401769) Avelino Pereira Maduro, licenciado.
Tenente miliciano de artilharia, do Regimento de Artilharia de Costa,
(04720469) Osório Alexandre Lopes de Oliveira, licenciado.
Alferes miliciano de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de Santa
Margarida, (14265169) Bento Arnaldo Monteiro de Oliveira.
licenciado.
Tenente miliciano do serviço de administração militar, do Batalhão
de Administração Militar, (l10709!9) Fernando Teixeira Brandão,
licenciado.
Alferes milicianos do serviço de administração militar, do Batalhão
d:e Administração Militar, (14759969) José Gonçalves de Abreu
e Naya e (08876569) José Brandão de Vasconcelos Alves, ambos
licenciados.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Viseu
Tenentes milicianos de infantaria, do Regimento de infantaria de
Abrantes, (10375769) Joaquim António Homem Rebelo, (09406769)
José Alberto de Figueiredo Melo e (12992969) António dos Santos
Rosa Fragoso. todos licenciados.
Tenentes milicianos de infantaria, do Regimento de infantaria de
Bea, (18115269) Manuel Rua Gaspar e (11874969) António
Soares de Sousa, ambos licenciados.
Tenentes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Ponta Delgada, (06891469) Alfredo Manuel Carvathais Silveira
Costeira e (05119569) Manuel Gomes Ferreira, ambos licenciados.
Tenente miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de Tomar.
(15218469) Manuel José Silvestre Vaz, licenciado.
l’enente miliciano de infantaria, do Regimento de Cavalaria de Es
tremoz, (02253669) António de Lima Paiva, licenciado.
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de Beja,
(08976169) Alberto Marqies campos Sarmento, licenciado.
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Alferes mHicían de infantaria, do Regim.mto de Artilharia de Lisboa.

(07639369) Jaime Manuel Marques Pires da Sihna, licenciado.
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Cavalaria die Santa
Margarida. (04650769) Herminio Ferreira Gom.s. lienciaio.
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Transmissões,
(04878269) Luís Manuel Fernandes Henriques, licenciado.
Tenente miliciano de artilharia, do Regimento de Artilharia de Costa.
(16050869) Vítor Manuel Silva Borge, licenciado.
Alferes miliciano de transmissões, do Regimento de Transmissões,
(01048269) Joaquim Mari:a Pessanha Alcoforado Saidanha, lieen
ciado.
Tenentes milicianos do serviço ‘dc administração militar, do Batalhão
de Administração Militar, (13165869) António Barbas Valente,
(19131469) Fernando Nunes Martins, (19013569) António Soares
Marques, (09264369) Emílio Canhoto de Carvalho, (61667369)
José Maria Vaz de Almeida e (06722069) António Joaquim
Pereira de Almeida, tdos licenciados.
Tenente miliciano do serviço de administração militar, do Regimento
de Infantaria de Tomar, (1 $309469) António Lopes Alexandre,
lkenciado.
Alferes miliciano do serviço de administração militar, do Batalhão de
Administração Militar, N723769) Cristiano Frederico Carocha
Krusse Gomes e (19019669) Jorge Morgado Ferr.eira. ambos
licenciados.
Tenente do serviço de pessoal, do Batalhão de Administração Militar,
(16746969) Luis Estevam Abranchfes do Couto Moniz, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984.)

V

—

PENSÔES DE RESERVA

Major de infantaria (50139511) António Maria Ferreira ‘de Almeida
‘I’avares ‘de Carvalho, pensão mensal de 66080$00, desde 30 de
Setembro ‘de 1983. Conta 36 anos de serviço.
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Capitão de infantaria (46271350) Estêvão Diogo Leal, pensão mensal
de 46 917$00, dtsde 25 de Outubro de 19g3. Conta 30 anos de
serviço.
(Por portaria de 20 de Novembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Capitão de infantaria (31038248) Alcino Alves da Costa Pina, pensão
mensal de 49393$00, ‘desde 19 de Outubro de 1983. Conta 31

anos e 7 meses de serviço.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
l’enente-coronet de artilharia (5113711111) Luis Francisco Domingues
Arrtzda, pensão mensal de 56 322$00, desde 27 de Setembro de
1983. Conta 34 anos e 3 meses d’e serviço.
Coronel de engenharia (51324811) Júlio César Pedreira de Campos,
pensão mensal ‘de 66 628$00, desde 16 de Setembro de 1983.
Conta 33 anos e 9 meses de. serviço.
(Por portaria de 20 de Novembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Capitão de engenharia (50903711) Mário José Saraiva, pensão mensal
de 18 500$00. desde 16 de Março de 1977. Conta 36 anos de

serviço.

(Por portaria de 10 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Coronel veterinário (51225111) João Afonso Tiago M’arreiros, pensão
mensal de 67 200$00, desde 1 de Outubro de 1983. Conta 36
anos de serviço.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1983. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75j
Tenente-coronel do serviço de administração militar, (50172411) An
tónio de Morais Mendonça, pensão mensal de 56 245$00, desde
1 de Outubro de 1983. Conta 30 anos e 9 meses de serviço.
(Por portaria de 12 de Dezembro de 1983. Não carece de Visto do
‘Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Major dc)

serviço

de administração militar

(51224811) Fernando

Augusto de Melo Rodrigues, pensão mensal de 53 073$00, desde
11 de Outubro de 1983. Conta 31. anos e 3 meses de serviço.
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O valor da rectificação ‘da pensão d’ reserva dn capitão do serviço
geral do Exército (50984611) António da Conceição Dias, fixado
na portaria publicada na Ordem do Exército, 2. Série, n.° 20, de
15 de Outubro de 1983, foi alterado para 61 325$00, desde 15
de Abril de 1983.
(Por portaria de 20 de Novembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

VI

—

RECTIFICAÇÕES DE PENSÕES

Actualização das pensões de reserva ‘dos oficiais a seguir mencionads,
‘desde as datas que se lhes indicam:
Com 36 anos de serviço:
Desde 1 de Maio de 1981:
Major:
(5’1387511) Arnaldo Dias Ribeiro, 37300$00.
Desde 1, de Dezembro de 1981:
Tenente-coronel:
(51420011) Manuel José Ricardo, 43 817$00.

Desde 1 de Janeiro de J 982:
Tenente-coronel:
(51317711) Luís dos Santos Rafael, 54530$00 (a.
(a) Rectifica a publicada na O. E. n.° 16/83.
Capitão:
(50891311) José Maria Neto Moreira e Alves, 47600$00.
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Desde 1. de Janeiro ‘de 1983:
General de 4 estrelas:
(51363911) Jaime Silvério Marques, 78 500$00.
Generais:
(50431611) Carlos José Machado Alves Morgado, 78 770$00.
Brigadeiros:
(50269811)
(51238511)
(51182611)
(51251411)
(51367811)
(50989011)
(51476511)
(52720511)

(514709111)
(50264811)
(50855511)
(51046411)
(51242011)

Hermínio Duarte Ferreira, 68 400$00;
Domingos de Vilas Boas de Sousa MagaIhes, 74 260$00:
Luis Teixeira Fernandes, 71 260$00;
Francisco Abreu Riscado, 74 260$00;
Orlando Rodrigties da Costa, 74260$00;
Henrique António do Nascimmto Garcia, 80 564$00;
Gualdino Leite da Silva Matos, 68 400$00;
‘Francisco José de Morais, 68 400$00;
Fernando Lourenço de Sousa Pereira, 68 400$00;
Luís dos Santos Pinto, 68400$00;
Francisco de Macedo Magalhàes, 68 400$00;
José Manuel Ferreir.a de Lemos, 75385$00;
Renato Fernando Marques Pinto, 68400$00;

Coronéis:
(51472611)
(51472011)
(51467611)
(51470011)
(51466611)
(51466811)
(51460711)
(51774011)
(52127411)
(51518811)
(51767811)
(52124911)
(51475211)
(52156911)
(52155311)
(52155511)
(52156211)

Alexandrino José Marques Pinheifo, 65200$00;
Henrique Duarte Casquilho Barbosa, 65 200$00;
Adão Antunes Batista, 76 280$00;
Camilo Francisco de Barros Sobrinho, 65 500$00;
Alexandre Men’des Leite d’e Almeid, 65 200500;
António Octávio Dias Machado, 76280$00;
Álvaro Santos Carvalho Sêco, 76280$00;
Francisco Franco do Carmo, 65200$00;
Carlos Augusto da Conceição Soares, 65 696$00;
Argentino Urbano Seixas, 84 180$00:
António Joaquim fernandes, 10740$00;
José Manuel de Barros Adão, 81 820$00;
Franklin Luís Viana, 65 200$00;
António Monteiro, 66796$00;
Raul Augusto Paixão Ribeiro, 70740$00;
João Luís Moreira Arriscado Nunes, 73 140$00:
Hermmnio Menaia Gabriel, 65200$00;
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(52156811) João Eduardo M:iranda Relvas, 65 200$00;
(52154011) Henrique Manuel Ribeiro da Cruz Antunes, 65 200$00;
(52153811) José Vicente Pessoa Gomes Cardoso. 66 000$00:

(52952111)
(52154211)
(5147661111)
(52951911)
(52949011)
(5294671 1)
(52902211)

Joquim Pinto Brá’s, 65 200$00;
João Salavessa Moura, 70740$00;
Carlos Amaro Sá Tejxira de Azevedo Ferraz, 65500$00;
José Moreira da Silv:a Rangel de Almeida, 65200$00;
João Maria Paulo Varela Gomes, 65 500$00;
Francisco António de Vasconcelos Pestana, 65 200SU0;
Mafluel Marques Peralta. 65 500$00;

(50933011) Jrosé Jailes Ribeiro Tavares, 65 200$00;
(50903411) Inácio Luís Guedes Machado Nápoles do Vadre Santa
Martha. 71 070$00:
(50265411) José de Oliveira Vieira da Rocha, 66000$00;

(50266011) António Maria Rebelo, 65 200$00;
(50268811) Manuel Teodoro dos Ramos. 77 240$00:
(50855611) Fausto Laginha dos Ramos, 70 740$00;
(50855711) Carlos Manuel Barão Pinto, 76 280$00;
(50265211) João de Gouveia Pessanha, 66 900$00;
(50269211) Delfim Nunes, 71 070$00;
(50266511) Manuel dos Santos Moreira, 66 000$00;
(50935U11) Manuel Cordeiro Pereira Machado, 65200$00;
(50988811) Emesto Fontoura Garcês de Lencastre, 76280$00;
(50876111) José Maria Gil Júdice. 65 200$00:
(50330611) António Pedro Ribeiro Gaspar, 66000$00;
(50270111) Nuno Bessa de Almeida Frazão, 66100$00;
(509338111) António Milheiriço Farraia, 65 666$00;
(5104491lr) Carlos Alcobia de Sousa Cyrne, 70 740$00;
(50266911) António Soares Tavares da Costa, 66000$00:
(50933711) João Saca:dura Botte Corte-Real, 66 300$00:
(50264711) João de Sintra Carretas, 71 700$00;
(50971511) Orlando ‘de Azeve’do, 71 070$00;
(50988911) António Vaz Antunes, 70 740$00;
(5140981111) Manuel M’aria Pereira Coutinho Correia de Freitas,
71 007$00;
(51308811) Amílcar dos Santos Maci-tado de Castro, 65 200$00;
(51473311) Francisco Augusto Trigo, 70740$00;
(50546711) Joaquim Moreira Rebelo, 66 000$00;
(50842311) Rodrigo Silva Antunes da Costa, 70740$00.
Tenentes-coronéis:
(51467411) Inácio José Correia da Silva lavares, 64440$00;
(5:1462111) Ângelo Mendes da Silva e Sousa, 72340$00:
(51767511) Albano Ferreira Simões, 72005$00:
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(51703311) Francisco de Sousa Serrão, 60700$00;
(51516811) José de Oliveira, 59 200$00;
(51477411) Hindenburgo Sequeira Martins, 61 5116$00;
(51487911) Alcindo Esteves Martins, 59200$00;
(51491211) Fernando Alberto Pereira Ferreira, 59 $00500:
(50158111) João Rodrigues Vinagrre, 64 440$00;
(51045411) Ernesto Farinha dos Santos Tavares, 64 440500;
(50857111) Rui Artur Vieira dos Santos, 64 440$00;
(50272111) António Cândido de Arriaga Casqueiro Sampaio, 60000$00;
(50272411) Pedro João dos Santos Reis, 65320$00;
(50272711) António Manuel da Graça Pinheiro Rodrigues Inácio de
Paiva, 60 000$00;
(52 15.5411) António Manuel Guerreiro Chaves Guimarãas, 59200$00;
(52155711.) José Adriano da Silva Monteiro, 69. 680$00:
(5215411 F) Francisco José Vilela Forte de Faria, 64 440$00;
(52154411) Manuel Domingues Duarte Bispo, 64 440$00;
(51480511) Duarte Henrique Pinto da Rocha e Cunha, 64440$00;
51480311) Álvaro António Pompeia Xavier, 59 200$00:
(511480111) Amând:io Ribeiro da Costa, 59200$00;
(51477011) Henrique Ferrer Simões lavares, 69 680$00;
(51473511) Horácio Manuel da Costa Vieira Coelho, 64440$00:
(51473611) Armando de Brito Martins Coelho, 59200$00;
(51485611) António Cabral, 64440$00;
(5147311111) Domingos António Garrido Serra, 59200$00;
(51471911) Álvaro Joaquim Fernandes Ferreira. 59 200$00;
(51467211) Eduardo Jorge Gomes Colho Picciochi, 69 680$00;
(51174011) Álvaro Romão Duarte, 64440$00;
(51’lSOOll) António Ribeiro Farinha, 59200$00;
(51178811) Orlando da Costa e Silva, 69 680$00;
($1349211’) João Nunes Cebolas, 64440$00;
(51311011) José Mestre Rodrigues, 64440$00;
(51291611) António de Vasconcelos Galvão Tinoco lovim. 64440$00;
(51278411) João da Cruz Quinlino, 59592$00;
(51281$11) Porfírio Pereira da Silva. 64440$00;
(50901511) Júlio Teófilo de Assunção Vila Verde. 12340$00;
(52421711) Reinaldo José Duarte, 59 200500;
(52157411) Antonino dos Santos Lages Martins, 61 079$00;
(52157111) António César Limão Gata, 59 200$00;
(52158811) Manuel Martelo de Carvalho, 69 680$00;
(52154511) António Rodrigues Rebelo .de Carvalho, 59’ 200$00;

Majores:
(51483811) Aurélio da Assunção Relvas Atanásio, 56200$iOO;
(51484811) Francisco Salvador, 66 080$00;
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(51541811)
(51442411)
(520622U1)
(52331011)
(52124711)
(51461911)
(51494011)
(515099.11)
(51479211)
(52107911)
(51048011)
(50931911)
(52332611)
(52163211)
(52164811)
(52162811)
(52159111)
(52155611)
(52137211)
(51477511)
(51477611)
(51491011)
(51489811)
(514851:11)
(51485211)
(51484511)

Francisco do Nascimento Ramos, 61 140$00;
Zeferino ida Costa Macedo, 56 200$00:
JoEo de Loureiro Gouveia Lunet, 61 140$00;
‘José de Oliveira Rebelo, 56 200$00;
Manuel Fernandes de Pina, 61 140$00;
Afonso de C’arvalho Gonçalves. 61 110$00:
Daniel de Freitas, 61 140$00;
Joaquim Augusto Lima Fernandes, 61 140S00;
António Cândido de Faro Gamboa Alves, 56200$00;
Francisco Ribeiro Henriques, 64 00S00;
António Gonçalves Tomás, 61 140$00;
José Justino de Almeida, 56200$00;
Albano José Ribeiro de Almeida, 61140$00;
Manuel José Couteiro, 56200$00;
Fernando Luís Maria Correia de Araújo, 61140$00;
Manuel António Branco Vintém, 63 340S0t):
Abílio Amorim de Campos, 66 080$00;
Vitor José de Ataide Saraiva Marques. 56 200$00;
Jorge Pires, 56200$00;
Francisco Pereira de Oliveira, 61140$00;
Francisco Esteves da Silva, 61140$00;
António de Sousa Matos, 61 140$00;
Adelino Pires Santana Júnior. 56 200$0t);
Fernando Manuel dos Santos Guimarãies, 66080$00;
Martinho Rodrigues, 66080$00;
Francisco Freitas Serra de Almeida, 61 200$00:

Capituies:
(51132611)
(51146711)
(5109:1311)
(51222411)
(51191611)
(51173411)
(52310711)
(5230951 1)
(52308241)
(52292611)
(52279211)
(52279111)
(52278611)
(52274411)
(52274111)
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Joaquim Gonçalves Diogo, 56300$00;
José António Correia, 51 800$00;
José António ‘da Cancela, 56 300$00;
Manuel António da costa Botelho, 51 800$00;
Jerónimo André Arranhado, 54 600$00:
António Rodrigues Alves, 51 800$00;
Luís da Coneeiço Marques Rilhó, 51 6f)OSOO:
Acácio Trindade dos Santos, 56 300$00;
José Pacheco Xavier, 56 300$00;
António Castelhano da Silva, 51 800$00;
Belchior Germano Ganhão, 51 800$00:
António Guerreiro, 53 404$00:
Armando Geraldes, 53 974$00;
José António Pedro, 55 754$00:
Jolio da Silva Alfarroba. 55 67:1 $00;
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(52417711) César Vieira Moita, 51 800$00;
(52403211) José Maria Miranda Nunes, 51 800$00;
(52402811) Luís Laymé, 60 800$00;
(52395811) Joaquim Angelino de Sousa, 60 800$00;
(52333611) S:ebastião da Silva Laranjeira, 51800$00;
(51358711) José Catarino, 56 600$00;
(52436211) Armando de Meio Rodrigues, 60 800$00;
(5216371 1) Francisco da Costa Soares, 56 300$00;
(521636111) Manuel da costa Lo’pes, 51 800$00;
(5216341 1) Josó Francisco Machado, 51 800$00;
(52163311) Joaquim Serrão, 56 300$00;
(52164011) Emesto Martins Cacela, 51 800$00;
(52162311) Manuel Ascensão Ferreira Lopes, 51 800S00
(52161911) Augusto Pereira Marques, 51 800$00;
(52161611) José Armindo ‘Damião Bettencourt Perestrelo, 56 300$00;
(52161511’) Francisco Manuel dos Santos, 51 800$00;
(52161311) Alfredo Soares da Costa, 56 300$00;
(52161011) António Dias dos Reis, 51 600$00;
(52:160911) António Gonçalves Mestre, 51 800$00;
(52160611) Júlio Humberto Almas, 56300$00;
(52160411) Joaquim José de Oliveira, 51 800$00;
(52266811) Manuel Garcia Goulart, 5:1 800$00;
(52266311) Marçalo António M;atos, 55 754$00;

(52189211)
(52188611)
(521 83911)
(52166811)
(52165611)
(52l62611)
(52162911)
(52158011)

José António V:az de Carvalho, 53 573$00;
José Is;abel Lourenço, 51 800$00;
Artur da Silva carvalho, 60 800$00;
Agostinho André Rato, 60800$00;
José ‘Gonçalves Mateus, 56 688$00;
Afonso Nunes Faria, 56 300$00;
Leonardo Gomes, 51 800$00;
Celestino Dias Fernandes, 51 800$00;

(52160211) João Pereira Pinto, 56 300$00;
(52572811) M:anuel Teixeira Veludo Júnior, 56300$00;

(523957111)
(52161111)
(52160111)
(52401611)
(52415711)
(52161711)
(51487611)
(51488511)

José Vicente Pacheco, 51 800$00;
António da Silva farias, 56300$00;
Joaquim de Almeida, 56300$00;
António de Andrade, 51 800$00;
Ivo Soares da Rocha, 51 800$00;
Raul da Cunha Correia, 56300$00;
Alvaro Fernandes Nogueira, 56 300$00;
Eugénio José Andrade Menaia, 51 goo$00;
(51488611) Bento Marreiros, 56 300$00;
(51488711) Henrique dos Santos Campos, 51 800$00;
(51489311) Hermann Mendes Shulz Guimarães, 56 300$00;
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(51485311)
(51485011)
(51543911)
(51666611)
(5166$61 1)
(5’1669011)
(51669411)
(52079811)
(520829F1)
(51480711)
(51481311)
(51483711)
(51478011)
(5i1477911)
(52691711)
(52578511)
(52734511)
(52733211)
(5148991111)
(51490011)
(5148681 F)
(51486911)
(5l48721é1)
(52084111)
(520859111)
(520893ll)
(52089711:)
(52090411)
(52090511)
(2092811)
(52102311)
(519953Ul)
(52053011)
(52053311)
(52055011)
(5167361t)
(51493911)
(51534111)
(52130011)
(51486711:)
(51695411)
(51494111:1)
(5213611 1)
(51518011)
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Inácio da Conceição, 51 800$00;
António José Pedro de Brito, 51 800$00;
Vítor Manuel Figueiredo Simões, 56300$00;
António Mário Rodrigues, 54 962$00;
Matias Esteves Cipriano, 56300$00;
António Gonçalves de Oliveira, 52183$00;
Alberto Mendes, 51 800$00;
Joaquim Gumes, 51 800$00;
Am&lio Alves, 51 800$00;
Alberto Maria Castel-Branco Vieira, 51 800$00;
Benjamim Leite Cardoso, 51 800$00;
Francisco António Caetano Cabo de Sousa, 51 800$00;
António Teodósio, 54 000$00;
Arlindo Joaquim de Oliveira. 56300$00;
Manuel Simões Coelho, 51 800$00;
Apolinário Joaquim Grilo, 56300$00;
Vasco Ataíde Rodrigues, 56 300$00;
Joaquim Dias de Sousa, 56300$00;
Elmiro dos Reis Ávila, 56 300$00:
Alberto Augusto, 56 300$00:
Alfredo Simões, 51 800$00;
António dos Santos Oliveira, 51 800$00;
Augusto Pinto Franco, 56 300$00;
Apolinário da Silva, 52200$00;
José Esteves Pires, 51 800$00;
João Eldi Zagalo, 51 800$00;
António Joaquim Carvalho Torres, 53 900$00;
António Dias, 52200$00;
Manuel Marques Bica, 51 800$00;
Alexandre Carvalho Outeiro, 51 800$00;
António Barbosa Candeias, 51 800$00;
João da Salvação Vieira, 56 650$00;
Fernando da Assunção dos Santos, 51 800$00;
Viriato Afonso Horta, 63 525$00;
Abílio Pereira Dias, 60 800$00;
Alberto Nunes Ferreira, 51 800$00;
Henrique Rodrigues Estronca, 51 800$00;
Francisco Maia Diogo, 56300$00;
António dos Santos Dias, 56300$00;
António Morganho Comprido, 53137$00;
José Pinheiro coelho, 56300$00;
Eugénio Gomes Carvalheiro, 56 300$00;
Cipriano Viegas ‘de Oliveira Canelas, 56 300$00;
José Januário Pires Cabeças. 56 300$00;
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(M52141 1) Francisco ‘do Amaral, 56300$00;

(517634111)
(51489011)
(52132011)
(5153281V)
(51492111)
(5211123311)
(51705911)

José Augusto Amado, 51 800$00;
Avelino de Oliveira Alves 56 300$00:
Álvaro dos Santos Alves, 51 800$00;
José d’ Sousa Fernandes de Almeida, 56 300$00;
David José de Oliveira, 56 3100$00;
António Alves de Góis Nobre, 51 800$00;
Alcides Saraiva Mergulhão, 53 200$00;
(51994411) Agne)o de Faria Mendes, 56300$00;

(51489611)
(5148811 1)
(514836111)
(51692911)

Amadeu Mário Marcos Martins, 57500$00:
Adélio Augusto Martins, 52991$00;
Eduardo de Oliveira Martinho, 52 796$00;
José Carlos F’ernandes Ide Almeida Marques, 5’l 800$00;

(51998611) José MarUns dos Reis Leitão, 51 800$00;
(51492211) Domingos Cardoso Janeiro, 51 800$00;
(514777111) António Martins Inácio, 52 617$00;
(52127211) Eliseu Augusto Gonçalo, 56 700S00;
(52135211) Jaime Tomás de Freitas, 51 800$00:
(51503711) Amilcar Ferreira, 51 800$00;
(51759011) José Rodrigues Vitorino, 56 300$00;
(51485411) Adelino Castelo Valente, 52000$00;
(51488911) Alberto Perestrelo Tranquada, 56 300$00;
(51492311) Amadeu de Sousa, 56300$00;
(51487311) Caetano José Soares, 51 800$00;
(51690911) José António França Garrido da Silva, 60800$00;
(51511211) Avelino de Almeida Costa e Silva, 56300$00;
(51763011) Vitorino Teixeira dos Santos, 56300$00;
(51768011) Laurentino Pereira dos Santos, 51 800$00;
(51695711) Cláudio Norberto Matos Rodrigues, 56 300$00:
(51512111) Alfredo Fernandes Vieira Pinto, 56300$00;
(51758111) Fernando Artur Baptista Parente, 51 800$00;
(51759311) António Meira Paralta, 60 800$00;
(52134111) Antero ,Sarmento Gomes Oura, 52200$00;
(51485811) (Alexandre Henrique de Almeida. 52617$00;
(51490211) Alberto de Almeida, 51 800$00;
(50964611) João Rogério Pinto, 51 800$00:
(51490111) Augusto Quitério, 51 800$00;
(50890211) António Augusto Martins, 56300$00;
(51045511) Victor Manuel Lourenço 51 800$00
(50974211) Manuel Ferreira Cardoso, 51800$00:
(50859411) João Manuel Borges, 51 800$00;
.f
.

(50975411) César Augusto Pires Bento, 56 383$00;
(50973711) Rogério Salvador Alexandre, 51800$00;
(51772811) Zeferino Augusto Antunes Leite Pedreira, 51 800$00;
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(52098311) Viriato Lopes Monteiro, 52951$00;
(51303311) António Inácio Maçarico, 60800$00.
Tenentes:
(50003411)
(50031311)
(50055011)
(50639111)
(50531411)
(50457911)
(50481311)
(50515611)
(50412511)
(51440511)
(51427711)
(50179311)
(50965411)
(51491511)
(51706211)

António Avelino da Silva Esteves, 45500$00;
António de Almeida, 45500$00;
Manuel Francisco Gomes, 48 200$00;
António Vieira Gomes, 44300$00;
Jaime Soares dos Santos Xavier, 48 200$00;
José Augusto Inácio, 44 300$00;
Manuel Joaquim dos Reis Gonçalves, 44300$00;
António Dimas da Silva Barrocoso, 44300$00;
J00 Afonso Moita, 44300$00;
José Pinto, 44300$00;
José Lopes Estrela de Oliveira, 44300$00;
Manuel dos Santos, 48200$00;
Felisberto dos Santos Pereira, 48 200$00;
António Soares Gonçalves Carneiro. 44300$00;
Adriano Biguane, 44300$00:

Com menos de 36 anos de serviço:
Desde 1 de Janeiro de 1983:
Coronéis:
(51147911) Manuel da Costa Brás, 69299$00. Conta 34 anos e 10 meses
serviço;
(51177511) Francisco Anibal Caldas Fidalgo, 64 150$00. Conta 35 anos
e 2 meses de serviço;
(50769811) Carlos Américo Viegas, 47292$00. Conta 25 anos de ser
viço;
(50972211) António José Águas Rodrigues Varela. 66812$00. Conta
33 anos e 7 meses de serviço;
(50774011) Carlos Alexandre Correia Leal Machado. 40028$00. Conta
22 anos de serviço;
(50774111) Victor Manuel Carreira Martins, 40 179$00. Conta 22 anos
1 mês de serviço;
(51261911) João António Barros da Silva Carvalho, 64445$00. Conta
35 anos e 7 meses de serviço;
(51279311) Daniel Pires Lourenço, 59 132$00. Conta 32 anos e 6 meses
de serviço:
(50773711) António José Marques da Fonseca, 45 466$00. Conta 25
anos de serviço;
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(5295181 1) Acácio Nunes da Cruz Tenreiro, 64 898$00. Conta 35 anos
e 10 meses de serviço;
(51476811) Bruno Fritsche Centener Pereira de Castro, 58 677$00.
Conta 32 anos e 3 meses de serviço;
(51226311) Luís Borges Ramos, 60042$00. Conta 33 anos de serviço;
(51470311) Francisco de Assis de Paiva Boléo Tomé, 3 681$00. Conta
35 anos de serviço;
(50972611) Fernando Luís da Costa Ferreira. 63 681$00. Conta 35
anos de serviço.
Majores:
(51284711) Augusto Manuel de Lima Contente de Sousa, 40382$00.
Conta 22 anos de serviço;
(51328611) Carlos Ferreira da Silva, 49 956$00. Conta 32 anos de ser
viço;
(45491351) Afonso José Carmona Teixeira, 45 855$00. Conta 27 anos
de serviço;
(51274311) Emílio Antunes Viola, 59442$00. Conta 35 anos de serviço;
(50635311) João Duarte Silva de Figueiredo Gaspar, 42 150$00. Conta
27 anos de serviço.
Capitães:
(45534652) João Alves Rodrigues, 35 972$00. Conta 25 anos de serviço;
(41495461) José Pessoa Nunes, 25 150$00. Conta 18 anos de serviço;
(50340211) Duílio Lopes da Fonseca Jorge, 47483$00. Conta 33 anos
de serviço;
(51371511) Manuel Jorge Dias de Sousa Figueiredo, 29691$00. Conta
21 anos e 3 meses de serviço;
(51172411) Manuel Rodrigues Escapa. 48 922$00. Conta 34 anos de
serviço.
Tenentes:
(50206811) Domingos Guedes Barbosa. 42762$00. Conta 34 anos e
9 meses de serviço;
(50005311) Eduardo Luís de Sousa Vasco, 26 056$00. Conta 21 anos
e 11 meses de serviço;
(50576211) José Augusto da Cunha Fonseca, 44095$00. Conta 35 anos
e 10 meses de serviço;
(52270511) ‘António da Silva Soares Teixeira, 39 378$00. Conta 32 anos
de serviço;
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(52056011) Manuel da Cruz Albuquerque, 32 200$00. Conta 26 anos
e 2 meses de serviço;
(52421611) Gilberto Silva, 43 625$00. Conta 32 anos e 7. meses de
serviço;
(51046511) Artur Nunes Araújo dos Santos. 38 865$00. Conta 31 anos
e 7 meses de serviço;
(51216411) Laurentino Martins Moreira, 42 044$00. Conta 34 anos e
2 meses de serviço.

VII

—

DECLARAÇÔES

Colocações e desempenho de funções:
1) O brigadeiro, na situação de reserva, (51:103311) Eugénio
Rodrigues Coelho continuou a prestar serviço, após a sua passagem
à reserva (14 de Novembro de 1983). no instituto Militar dos Pupilos
do Exército.
2) O coronel de infantaria, na situação de reserva, (50988911)
António Vaz Antunes deixou de prestar serviço desde 9 de Setcm5ro
de 1983, na Comissão de Revisão do Regulamento Geral do Serviço
do Exército, passando a prestá-lo na Comissão para o Estudo das
Campanhas de Ãfrica 1961/74, desde a mesma data.
3) O coronel de infantaria, na. situação de reserva, (501283111)
Frederico Avelino de Gusmão Guterres Pimentel da Fonseca deixou
de prestar serviço, desde 1 de Janeiro de 1984, no Tribunal Militar
Territorial de Elvas.
4) O coronel de infantaria, na situação de reserva, (5006l5l1)
Mário Vasco de Oliveira, deixou de prestar serviço, desde 6 de Janeiro
de 1984, no Conselho Eventual dos Tribunais Militares Territoriais
de Lisboa, passando a prestá-lo no 1.0 Tribunal Militar de Lisboa,
desde a mesma data.
5) O coronet de infantaria, na situação de reserva, (50265211)
João de Gouveia Pessanha deixou de prestar serviço, desde 11 de
Janeiro de 1984, na Polícia de Segurança Pública.
6) O coronel de infantaria, na situação de reserva, (51146311)
António José Amorim Torres Pinto de Queiroz presta serviço, desde
1 de Janeiro de 1984, na Delegação de Ponta Delgada da Cruz
Vermelha Portuguesa,
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7) Por despacho n.° 109-A’G/83-M de 30 de Dezembro de 1983,
do General Ajudante-General, foi nomeado para desempenhar
o cargo de adjunto do General Quartel-Mestre-General, desde 1 de
Janeiro de 1984, continuajido colocado no EME, o coronel de infan
taria Fernando José Martins dos Reis.
8) Por despacho n. l09/AG/83/M de 30 de Dezembro de 1983,
do ‘Gencral Ajudante-General, foi nomeado por escolha, para
exercer as funções de chefe da 4.’ REP/EME, onde continua colocado,
desde 1 de Janeiro de 1984, o coronel de infantaria Ernesto Rodri
gues Gaspar da Rosa.
9) Por despacho •de 28 d’e Dezembro de 1983 do Brigadeiro
Director do Serviço de Pessoal, passou a exercer o cargo d’e chefe da
Repaição Geral/DSP, desde 4 d Janeiro de 1984. o coronel d
infantaria José Moura Sampaio.
10) O coronel de infantaria, na situação de reserva, (51130411)
Rui José Tavares Simões deixou de prestar serviço, desde 1 de Janeiro
de 1984, no Distrito de Recrutamento e Mobilização de Évora.
11) O tenente-coronel de infantaria, na situação de reserva,
(5140451U1) João ‘Manuel Patrocínio Pessoa de Amorim presta s.rviço
desde 23 de Dezembro de 1983, na Direcção de Transportes.
12) Por despacho n.° 98/AG/83/M de 25 de Novembro de 1983
do General Ajudante-General, foi nomeado por ‘escolha, para
o cargo de comandante do Batalhão do Serviço de Transportes, onde
continua colocado, desde 4 de Janeiro de 1984, o tenente-coronel de
infantaria Alfredo Jorge Ribeiro Mota Cardoso.
13) O tenente-coronel de infantaria, na situação de reserva,
(51382911) Aldorinho AI’exis Filinto Ilídio Ferreira Pinto da Cunha
presta serviço, desde 1 de Janeiro de 184, na Agência ‘de Viana do
Castelo da Liga dos Combatentes.
14) O tenente-coronel de infantaria, na situação de reserva,
(51180011) António Ribeiro Farinha deixou de prestar serviço,
desde 1 de Janeiro de 1984. na Chefia ‘do Serviço de Reconhecimento
das Transmissões.
15) O tenente-coronel de infantaria Herberto Amaro Vieira Nas
cimento assumiu as funções de comandante do Regimento de Infan
tarja de Faro (Destacamento de Tavira) em 15 de Novembro de 1983.
16) O tenente-coronel de infantaria, na situação de reserva,
(51178811) Orl:ando da Costa e Silva deixou de prestar serviço. desde
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1 de Janeiro de 1984, no Distrito de Recrutamento e Mobilização
de Leiria.
17) O tenente-coronel de infantaria, na situação de reserva,
(50065911) Artur Luís Félix Teixeira da Silva deixou de prestar
serviço, desde 1 de Janeiro de 1984, na Agência de Braga da Liga dos
Combatentes.
1$) O major de infantaria, na situação de reserva, (51391811)
Domingos de Amorim Lopes deixou de prestar serviço, desde 1 de
Janeiro de 1984, na Agência de Braga da Liga dos Combatentes.
19) O major de infantaria, na situação de reserva, (51387511)
Arnaldo Dias Ribeiro deixou de prestar serviço desde 1 de Fevereiro
de 1983, na Ex-Polícia da Administração-Geral do Porto de Lisboa
(Ministério dos Transportes e Comunicações), passando a prestá-lo
na Policia de Segurança Pública, desde a mesma data.
20) O major de infantaria, na situação de reserva, (50073211)
José Eduardo Araújo Ferreira Mendes Sentieiro deixou de prestar
serviço, desde 1 de Janeiro de 1984, na Delegação de Torres Novas
da Liga dos Combatentes.
21) O major de infantaria, na situação de
Emílio Antunes Viola deixou de prestar serviço,
de 1984, na Repartição de Sargentos (Direcção do
passando a prestá-lo na Direcção da Arma de
mesma data.

reserva, (51274311)
desde 4 de Janeiro
Serviço de Pessoal).
Infantaria, desde a

22) O coronel de artilharia, na situação de reserva, (50072711)
Lúcio Jacinto Nunes deixou de prestar serviço, desde 1 de Janeiro
de 1984, no Gabinete de Documentação de Bib1iotecas e Arquivos
(Estado-Maior do Exército).
23) Desde 1 de Janeiro de 1984 passou a desempenhar as funções
de chefe do Distrito de Recrutamento e Mobilização de Évora o
coronel d artilharia Manuel António de Ascenção Pita, em substitui
ção do coronel de infantaria, na situação de rserva, Tavares Simões
24) O coronel de engenharia Vitor Guido Reis Camões deixou de
comandar a Escola Prática de Engenharia, em 3 de Novembro de 1983.
25) O coronel engenheiro de transmissões, na situação d:e reserva,
(50972611) Fernando Luís da Costa Ferreira deixou de prestar
serviço, desde 1 de Janeiro de 1984, na Direcção da Arma de Trans
missões.
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26) O tenente-coronel médico António Pontes Machado passou a
desempenhar as funções de director do Hospital Militar Regional n.° 2,
dc acordo com o d2spacho de 8 de Novembro de 1983 do General
Ajudante-General, desde 16 de Novembro de 1983.
27) O tenente-coronel médico, na situação de reserva, (51264111)
João Ávíla de Matos deixou de prestar serviço, desde 31 de Dezembro
de 1983. nos Serviços Prisionais Militares.
28) O coronel farmacêutico, na situação de reserva, (50416811)
António José ‘de Moura Velez deixou de prestar serviço, desde 9 de
Janeiro de 1984, na Direcção do Serviço de Saúde, passando a
prestá-lo no Hospital Militar Regional n.° 4, desde a mesma ‘data.
29) O coronel do serviço de administração militar, na situação de
reserva, (52127411) Carlos Augusto Conceição Soares deixou de prestar
serviço, desde 15 de Novembro de 1983. na Agência de Coimbra da
Liga dos Combatentes.
30) O tenente-coronel do serviço de administração militar, na
situação de reserva, (51278411) João da Cruz Quintino deixou de
prestar serviço, desde 1 de Janeiro de 1984. no Tnstituto de Attos
Estudos Militares.
31) O coronel engenheiro do serviço de material, na situação de
reserva, (51476811) Bruno Fritsche Centener Pereira de Castro deixou
de prestar serviço, desde 1 de Janeiro de 1984, no Conselho Fiscal dos
Estabelecimentos Fabris do Exército.
32) O capitão do serviço de material (serviços técnicos de manu
tenção), na situação de reserva, (5f)973711) Rogério Salvador Alexandre
deixou de prestar serviço desde 18 de Janeiro de 1984, na Escola Prática
dc Engenharia, passando a prestá-lo na Casa de R’ec:lusão da Região
Militar d’o Centro (Tomar), desde a mesma data.
33) O capitão do serviço de material (serviços técnicos de manu
tenção), na situação de reserva, (51995011) António Marques Figuei
r.do Júnior deixou de prestar serviço, desde 1 de Janeiro de
1984. no Regimento de Comandos.
34.)
reserva,
desde 5
Serviço

O tenente-coronel do serviço geral do Exército, lia situação de
(51349211) João Nunes Cebolas deixou de prestar serviço,
de Janeiro de 1984, na Repartição Geral da lirecção do
de Pessoal.
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35) O tenente-coronel do serviço geral do Exército, na situação
de reserva, (50372011) José Vicente Madeira deixou de prestar
serviço, desde 1 de Janeiro de 1984, no Distrito de Recrutamento e
Mobilização de Ponta Delgada.
36) O tenente-coronel do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (51483511) Américo José Russo deixou de prestar serviço,
desde 1 de Janeiro de 1984. na Direcção cio Serviço de Justiça e
Disciplina.
37) O major do serviço geral do Exército, na situação de reserva,
(51509911) Joaquim Augusto Lima fernandes presta serviço, desde
1 de Janeiro de 1984, na Agência de Braga da Liga dos Combatentes.
38) O major do serviço geral do Exército, na situação de reserva,
(51146111) Ernesto Fraga deixou de prestar serviço, desde 1 de Janeiro
de 1984, no Distrito de Recrutamento e Mobilização de Angra do
Heroismo.
39) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de reserva,
(5l0838F1) Renato Lopes Araújo deixou ‘de prestar serviço, desde 1 de
Janeiro de 1984, na Academia Militar.
40) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de reserva,
(50067511) Aurélio Martins Costa presta serviço, desde 1 de Jan.iro de
1984, na Agência de Viana do Castelo da Liga dos Combatentes.
41) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de reserva,
(50129611) Dionisio de Matos Ferreira presta serviço desde 1 de
Janeiro de 1984. na Delegação de Torres Novas da Liga dos
Combatentes.
42) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de reserva,
(51202411) António Azevedo Galvão presta serviço, desde 1 de Janiro
de 1984, na Subagência de Caldas da Rainha da Liga dos Combatentes.
43) Declara-se que o capitão do serviço geral do Exército
Francisco Serafim Góis, do RC’E, foi, por despacho d’e 7 de Novembro
de 1983, do Brigadeiro Director do Serviço de Pessoal, autorizado
a prestar serviço na ‘Delegação da Manutenção Militar em Estremoz,
em acumulação com as funçes que desempenha na sua unidade.
44) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de reserva.
(50451311) Manuel António Gonçalves continuou a prestar serviço,
após a sua passagem à reserva (14 de Novembro de 1983), na Escola
Prática de Artilharia, deixando de o prestar des’de 1 de Janeiro de 1984.
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45) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de reserva,
(50512611) Hugo Baptista Machado deixou de prestar serviço, desde
1 de Janeiro de 1984, na Cruz Vermelha Portuguesa.
46) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (51438511) Nélson de Oliveira Machado deixou de prestar
serviço, desde 1 de Janeiro de 1984, no Distrito de Recrutamento e
Mobilização de Angra do Heroismo.
47) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de reserva,
(51525111) Orlindo ferreira dos Santos Pereira Morgado deixou de
prestar serviço, desde 1 de Janeiro de 1984, no Regimento de Infantaria
de Castelo Branco.
48) O capitão do serviço geral do Exército na situ’ção de
reserva, (50834911) Joaquim Maria Custódio Mouco deixou de prestar
serviço, desde 31 ‘de Dezembro de 1983, nos Serviços Sociais das
Forças Armadas.
49) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (50451211) Inácio Santana Perdigão deixou de prestar serviço,
desde 1 de Janeiro de 1984, na Direcção do Serviço de Justiça e
Disciplina.
50) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (50451011) José Rodrigues deixou de prestar serviço, desde
1 de Janeiro de 1984, na Delegação de Ëvora dos Serviços Sociais das
Forças Armadas.
51) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (50108311) Joaquim Tomás deixou de prestar serviço, desde 1
de Janeiro de 1984. no Regimento de Comandos.
52) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (50174211) Amândio Augusto Vilares deixou de prestar serviço,
desde 31 de Dezembro de 1983, na Agência de Caidas da Rainha da
Liga dos Combatentes.

Dolocaço na escala:
53) ‘Classificação final dos aspirantes a oficial alunos que em
31 de Agosto de 1983 concluíram o Curso e Transmissões, incluindo
o respectivo tirocínio, na Escola Prática de Transmissões, no ano
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lectivo de 1982/83, sendo colocados na escala de antiguidades da
sua arma pela ordem em que abaixo são referidos:
Pedro Jorge Pereira de Meio, 13,92 valores;
Henrique José da Silva Castanheira Macedo, 13,05 valores;
José António Lobão Bernardo, 12,14 valores.
4) Classificação final dos aspirantes a oficial alunos que em
31 de Agosto de 1983 concluíram o Curso do Serviço de Administração
Militar, incluindo o respectivo tirocínio, na Escola Prática do Serviço de
Administração Militar, no ano lectivo de 1982/83, sendo colocados na
escala de antigttidades do seu serviço pela ordem em que abaixo são
referidos:
João Manuel Lopes Nunes dos Reis. 15,73 valores;
Jorge Manuel Lopes Nunes dos Reis, 15,46;
José Manuel Pronto do Rosário Santos, 13,66 valores;
Vítor Joaquim Fonseca Rebelo, 13,10 valores;
Vítor Manuel dos Santos Gom2s, 12,88.
55) Classificação final dos aspirantes a oficial alunos que em 31
de Agosto de 1983 concluíram o Curso do Serviço de Material,
incluindo o respectivo tirocínio, na Escola Prática do Serviço de
Material, no ano lectivo •de 1982/83, sendo colocados na escala de
antiguidades do seu serviço pela ordem em que abaixo são referidos:
Mário Jorge de Sande Pimentel da Cruz, 12,75 valores;
Carlos Jorge Sampaio Felgueira. 12,55 valores.

Cursos, estágios e tirocínios:
56) Deve ser averbado aos capitães abaixo indicados o Curso
de Actualização e Aperfeiçoamento de Capitães do Serviço Geral o
Exército, que frequ:ntaram no Batalhão do Serviço Geral do Exér
cito, de 3 de Outubro de 1983 a 29 de Novembo de 1983, com
aproveitamento:
(50900211)
(50928211)
(50579611)
(50015111)
(51357711)
(51511111)
(51544111)
(50355811)
(52056711)

Humberto António Reis Catalim;
Manuel Leal Gornes;
Marçal Luis Rita;
José Guerreiro Calado
Caetano João Bigares Careto;
Francisco Manuel Alves;
António Ramos Dionisio
Manuel Diogo Velez;
João Moreira Coelho;
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(52057311)
(61964650)
(51199811)
(52109811)
(52683411)
(51701311)
(50841311)
(50847411)
(52540311)
(50084711)
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Henrique Joaquim Serrano Mira;
Carlos Vieira Firmino;
Jaime Ramos cana;
Francisco José Branquinho Baloca;
Edmundo da Silva Machado;
‘Óscar de Jesus Pimenta e Pinto;
José Maria Grilo Cardoso;
Belmiro Augusto Martins;
José Manuel Pereira da Silva;
João António Madeira.

57) Deve ser averbado ao capitão de transmissões (50773411) João
Alberto Honrado Gomes o curso «Electronie Warfare Orientation
Course for NATO Land forces Officers», frequentado no Centro de
Defesa Electrónica do Exército Italiano, no período de 5 de Maio
a 24 de Maio de 1969.
58) Deve ser averbado ao capitão médico (09358372) Jorge Duro
Mateus Cardoso o Internato Cmplementar de Medicina interna,
frequentado nos Hospitais Civis de Lisboa, no período de Junho/Julho
de 1983.
59) Deve ser averbado aos capitães milicianos abaixo indicados
o Curso de Actualização e Aperfeiçoamento de Capitães do Serviço
de Pessoal, que frequentaram no Batalhão do Serviço Geral do
Exército, de 3 de Outubro de 1983 a 29 de Novembro de 1983, com
aproveitamento:
(01959768) António Manuel Ilhéu Nobre;
(10565567) José Acácio da Veiga Marcelino;
(09270170) Carlos Manuel Lopes Catalão.
60) Devm ser averbados ao capitão miliciano comando (‘10243912)
António Manuel Monteiro Neves Henniques os cursos a seguir
indicados, que decorreram na República Federal da Alemanha:
—-

—

—

International Patrol Course (Initial Phase), de 1 a 12 de Fevereiro
de 1982.
International Continuation Patrol Course, de 15 a 26 de Fevereiro
de 1982.
International Specia]ist \Varsaw Pact Recognition Course, de 1 a
12 de Março de 1982.
International Battle Fie]d Survival Course, de 15 de Março a
26 d Março de 1982,
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Desligados do serviço:
61) São desligados do serviço a partir da data que lhes vai
indicada, até à confirmação da Caixa Geral d Aponsentações da
passagem à situação de reforma, nos termos da última parte do artigo
15.° d’o DLecretoLei n.° 28404, de 31 de Dezembro de 1937, os
oficiais na situação de reserva em seguida mencionados e que nas
datas referidas atingiram o limite de idade para transitarem para a
situação de reforma:

General Joaquim da Luz Cunha, desde 4 de Janeiro de 1984;
Coronel do serviço de saúde militar Alfredo Alexandre Ribeiro de
Magalhães, desde 18 de Janeiro de 1984;
Tenente-coronel do serviço geral do Exército Jaime Rosa Ferreim

d’a Gama, desde 12 de Janeiro ‘de 1984;
Tenente-coronel do serviço geral ‘do Exército Raul Pinto Almeida,
‘desde 25 de Janeiro de 1984;
Tenente-coronel do serviço geral do Exército Álvaro Rodrigues ‘de
Oliveira Brandão, desde 12 ‘de Janeiro de 1984;
Capitão do serviço geral ‘do Exército Edmundo José Moreira, desde
24 de Janeiro de 1984;
Tenente do serviço geral do Exército António Vieira Gemes, desde
15 de Janeiro de 1984;

VIII

—

OBITUÁRIO

1977:
Maio, 4— Alferes miliciano de engenharia, na situação de reserva,

Silvério ‘d’e Moncada Alpoim de Sousa Mendes, do Quartel-

-General da Região Militar de Lisboa;
1982:

Janeiro, 15—Alferes miliciano de engenharia, na situação de reserva,
António Alves de Carvalho Fernandes, do Quartel-General da
Região Militar de Lisboa;

Agosto, 5

—

Alferes miliciano piloto aviador, na situação de reserva,

Fausto Brandão Andrade e Silva, do Quartel-General da Região
Militar d’e Lisboa;
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1933:

Junho, 6—Coronel, reformado, Firmino da Silva;
Outubro, 28— Tenente-coronel de cavalaria (51082311), na situação
de reserva, Álvaro Francisco Torres Andra’de e Silva, do Quartel-General da Região Militar d Lisboa;
Novembro, 24
Capitão ‘de infantaria (12593472) João Carlos Vieira
Rebelo Pereira;
Dezembro, 17
Capitão de transmissões (ramo exploração),
(51212811), na situação de reserva, José Adelino Esteves de Morais,
do Quartel-General da Região Miliar do Centro;
Dezembro, 22—Major graduado capelão (5l9860lÍ) Sérgio Paulo
Duarte;
—

—

1984:
Janeiro, 3
Coronel, reformada, Armando Aquiles Espírito Santo;
Janeiro, 5
Capitão de infantaria (52908211) João Teordoro Caldeira;
Janeiro, 10— Brigadeiro, reformado, (50621911) Álvaro de Oliveír;
—

—

O Chefe do Estado-Maior do Exército

Jorge da Costa Sal-azar Braga, general
Está conforme:

O Ajudante-General

Mário Firmino Miguel, general
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Publica-se ao Exército o seguinte:
1—MUDANÇAS DE SITUAÇÃO

3

Oficiais d0 quadro pennanente

3 2..

Corpo de oficiais generais:
Passagem a situação de adido:
Nos termos do n.° 9 da alínea h) do artigo 44.° do Decreto-

-Lei a.’ 176/71, de 30 de Abril:
General, no quadro, (51056811) Carlos Elmano Rocha, por ter sido
nomeado comandante-chefe da Zona Militar dos Açores, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Janeiro de 1984, anotada pelo Tribunal de
Contas em 19 de Janeiro de 1984.)

Armas e serviços:

Passagem a situação de supranumerário:
Major de artilharia, adido, (504475F1) Custódio Guerreiro Norte, por
ter deixado de prestar serviço na Academia Militar em 30 de
Setembro de 1983, desde quando deve ser considerado nesta
situação.
(Por portaria de 30 de Setembro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 23 de Janeiro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)
Major de transmissões (serviços técnicos

ramo manutenção), adido,
(51478511) Francisco Morais Assis que, por ter deixado de prestar
—
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serviço em diligência no Ministério de Finanças e do Plano,
na Guarda Fiscal, se apresentou no Exército em 17 de Outubro
de 1983, ‘desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 17 de Outubro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 25 dc Janeiro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)
Coronel ‘do serviço de administração militar, adido, (50473111) An
tónio Benigno Penacho que, por ter deixado de prestar serviço.
na situação ‘de diligência, no Estado-Maior-General das Forças
Armadas, se apresentou no Exército em 31 de Agosto ce 1983.
desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 31 de Agosto de 1983, visada pelo Tribunal dc
Contas em 23 de Janeiro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)
oronel do serviço de administração militar, adido, (51304311) José
Martins Patrício, por ter deixado de exercer o cargo de professor
da Academia Militar em 30 de Setembro de 1963, ‘desde quando
‘deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 30 de Setembro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 23 de Janeiro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)
Tenente-coronel do serviço de administração militar, adido, (511213611)
António Jorge de Oliveira Romualdo, por ter deixado d’e prestar
serviço na Manutenção Militar ‘em 1 de Outubro de 1983, desde
quando deve ser considerado nesta situação.
Tenente-coronel ‘do serviço de administração militar, adido, (50635711)
Joaquim Delgado Tomé, po’r ter deixado de prestar serviço na
Manutenção Militar em 1 de Outubro de 1983, desde quando
deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 23 de Janeiro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)
Tenente-coronel do serviço de admini’stração militar, adido, (50025211)
Fernando Diogo Couceiro, por ter deixado de prestar serviçi no
Instituto Stiperior Militar em 18 de Outubro ‘de 1983, desde
quando ‘deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 18 de Otitubro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 23 de Janeiro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)
Capitão ‘d’o serviço de administração militar Vakntim dos Santos
Loureiro, por ter sido anulada a portaria de 5 de Julho dc

2.’ Série

ORI)FM DO EXËRCITO N.° 4

307

1968 que o demitia do serviço activo, devendo ser considerado
nesta situação desdc 25 de Julho de 1968.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1980, visada pelo Tribunal de
Contas em 23 de Janeiro de 1984. Não são devidos emoht
mentos.)

Pa-sngem à situaçílo de adido:
Nos termos do n.° 6 da alínea b) cio artigo 44.’ do Decreto-Lei is.0 176/71, de 30 dc Abril:
Major de infantaria, no quadro, (06835863) Hétder Fernando Vagos

Lourenço, por ter sido nomeado em comissão normal, por
escolha, para as Forças de Segurança de Macau, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 16 de Setembro de 1983, visada pelo ‘fribunal de
Contas em 26 de Janeiro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Nos termos do n.° 9 tia alínea b) do artigo 44.” tio Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Capitão do serviço de administração militar, no quadro, (16943668)
Serafim Oliveira Leitão, por ter sido nomeado para exercer
funções na Direcção da Manutenção Militar, devendo ser con
siderado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1983, anotada pelo Tribunal de
Contas em 19 de Janeiro de 1984.)

Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, (52025211) Manuel
Francisco Mourão Rodrigues, por ter sido requisitado para urna

comissão de serviço no Ministério das Finanças e do Plano,
na Guarda Fiscal, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
Por portaria de 21 de Novembro de 1983, anotada pelo Tribunal
Contas em 19 dc Janeiro de 1984.)

Nos termos do n.° 16 tia alínea b) do artigo 44.’ do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Corow1 de infantaria, (51014911) José Manuel Caldeira de Pina
C’astelo Branco de Carvalho figueira, adido, no Ministério de
Finanças e do Plano, na Guarda Fiscal, onde continua colocado,
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devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 20 de Outubro de 1983. visada pelo Tribunal de
Contas em 23 de Janeiro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)
Capitão ido serviço geral do Exército, no quadro, (50341311) Eurico
Martins Gravanita, do Estado-Maior do Exército, onde continua
colocado, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 26 de Novembro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 23 de Janeiro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)
Capitão do serviço geral. ‘do Exército, no quadro, (50037611) José
Ferreira, da Repartição .de Praças da Direcção do Serviço de
Pessoal, ond,e continua colocado, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 23 de Janeiro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Nos termos do n.° 17 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei u.° 176/71, de 30 de Abril:
Tenente-coronel ‘do serviço de administração militar, supranumerário.
(50635711) Joaquim Delgado Tomé, da Direcção do Serviço de
Administração Militar, onde continua colocado, por se encontrar
em diligência no Ministério das Finanças e do Plano, na Guarda
Fisonl, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 3 de Outubro de 1883, visada pelo Tribunal de
Contas em 11 de Janeiro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Nos termos do n. 18 da alínea h) do artigo 44.’ do Decreto-Lei n.° 176/71, dc 30 de Abril:
Coronel engenheiro de ‘transmissões, supranumerário, (51224711) João
Manuel Soares de Almeida Viana, da Direcção da Arma de
Transmissões, onde continua colocado, por se encontrar em
diligência n’o Esta!do-Maior-G,eneral das Forças Armadas, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 14 de Novembro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 23 de Janeiro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)
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II

—

PROMOÇÕES

Oficiais do quadro permanente

Armas e serviços:
Estado-Maior do Exército
ramo manuten
Tenente-coronel de transmissões (serviços técnicos
ção). no quadro, o major de transmissões (serviços técnicos
ramo manutenção), supranumerárÍo, (51478511) Francisco Morais
Assis, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
—

—

(Por portaria de 25 de Outubro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Quartel-General da Região Militar d0 Norte
Major do quadro especial de oficiais, o capitão do quadro especial
de oficiais (00320263) Francisco Paiva Loureiro, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
12 de Setembro de 1983.
(Por portaria de 6 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Escolas práticas das armas e serviços centros de instrução
e unidades:
Infantaria:
Regimento de Infantaria de Castelo Branco
Major do quadro especial de oficiais, o capitão do quadro especial
de oficiais (19913264) Joaquim Sabino Reino, contando a anti
guidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
12 de Setembro de 1983.
(Por portaria de 6 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto nY 276-A/75.)

Regimento de Infantaria de Elvas
Major do quadro especial de oficiais, o capitão do quadro especial
de oficiais (46209762) Manuel João Beichiorinho Batista, contando
a antiguidade para ‘todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
12 de Setembro de 19’83.
(Por portaria de 6 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Regimento de Infantaria de Faro
Major de infantaria, ‘o capitão de infantaria (71248065) Fernando
Abet de Azambuja Vidigal, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde 6 de Junho de 1983.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeitos a portaria de
8 de Junho de 1983, publicada na Ordem cio Exército, 2.0 série,
n.° 19, de 1 de Outubro de 1983 página 1475.
(Por portaria de 20 de Novembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Infantaria de Queluz
Major do quadro ‘epecia1 •de oficiais, o capitão do quadro especial
de oficiais (0873464) Rui dos Reis lavares André, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vcnimcntos, desde
12 de Setembro de 1983.
(Por portaria de 6 de Dezembro dc 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Infantaria de Tomar
1

.

Brigada Mista Independente

1.’ BataIho de Infantaria Motorizado
Maior do quadro especial de oficiais, o capitão do quadro especial
de oficiais (000:18864) Adriano Miranda Lima, contando a anti
guidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde 12
de Setembro de 1983.
(Por portaria de 6 de Dezembro de 1983. Não carece de

Tribunal de Contas, nos termos do Decreto

n.°

Visto do
276-A/75.)

Regimento de Infantaria de Viseu
Major do quadro especial de oficiais, o capitão do quadro especial
de oficiais (00893461) António Pereira de Lima, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
12 dê Setembro de 1983.
Major do quadro e.sipecial de oficiais, o capitão do quadro especial
de oficiais (07029765) José Neves Esteves Varela, contando a
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antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
12 de Setembro de 1983.
(Por portaria de 6 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Batalhão de Infatitaria de Aieiro

Major do quadro especial de oficiais, o capitão do quadro especial
de oficiais (40058662) Henrique Ribeiro Louro, contando a
antiguidade para todos os efeitos. incluindo vencimentos, desde
12 de Setembro de 1983.
(Por portaria de 6 de Dezembro de 1983. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75,)

Artilharia:
Regimento de Artilhiria: de Leiria

Major do quadro especial de oficiais, o capitão do quadro especial
de oficiais (09531464) Carlos Alberto de Araájo RoIlin e Duarte.
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo venci
mentos, desde 12 de Setembro de 1983.
(Por portaria de 6 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Õrgãos de execução dos serviços e outros elementos:

Escola de Sargentos do Exército
vlajor do quadro especial de oficiais, o capitão do quadro especia
d oficiais (02112864) Carlos Octávio Antunes Loes, contando
:a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
13 de Setembro de 1983.
Major do quadro especial de oficiais, o capitão do quadro especial
de oficiais (03444864) José Eduardo de Jesus Henriclues, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
12 de Setembro d’e 1983,
(Por portaria de 6 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
‘Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Diversos:
Agrupamento Base de Santa Margarida
1. Brigada Mista Independente
Batalhão de Apoio de Serviços
Tenente-coronel do serviço de material (material), o major :do serviço
de material (material) (00812563) Mário Francisco Tavares, con
tando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimntos,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Transcrição:
Promoções e Graduações da O. F. A.,
2. Série, n.° 49, de 5 de Dezembro de 1983, pág. 663/664, que
é do seguinte teor:

Transcreve-se a Título ‘IV

IV

—

—

PROMOÇÕES E GRADUAÇÕES

Promoções:
1.

—

Pessoal Permanente

Por Portaria de 1 de Novembro de 1983:
Quadro de Oficiais PARAQ.
Major:
Capito Paraq. (003452 F) Orlando Augusto Dias Flenriques conta
a antiguidade e efeitos administrativos desde a data da presente
portaria.

Fica colocado, na respectiva lista de antiguidade, imediatamente
à esquerda do major António Nuno Soares dos Santos,
Na situação 1e reforma:
Ao abrigo ‘da alinea ii) do artigo 57.° da Lei n.° 29/82, de 11 de
Dezembro, por despacho de 11 de Janeiro de 1984, nos termos
do Decreto-Lei n.° 173/74, ‘de 26 de Abril, e disposições regu
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mentares do Decreto-Lei n.° 498-f/74, de 30 de Setembro, de
acordo com os artigios 8.0 e 13.° do Decreto-Lei n.° 46 001, de
2 de Novembro de 1964, é reintegrado para a situação de activo
desde 21 de Outubro de 1955, data em que passou à situação
de reserva por motivos de natureza política, e promovido aos
postos de major, com antiguidade de 310 de Agosto de 1957, de
tenente-coronel com antiguidade de 30 de Novembro de 1961 e
de coronel com antiguidade de 1 & Setembro de 1965, com
passagem à situação ‘de reserva em 7 de Outubro de 1968 e
à reforma em 7 de Outubro de 197$, o capitão ‘de cavalaria,
na situação de reforma, (50402011) Fernando da Costa R’evez
Romba.
(Por portaria de 2 de Fevereiro de 1984.)

Oficiais de complemento
Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução
e unidades:
Infantaria:
Regimento de Infantaria do Funchal
Gapitães milicianos de infantaria, os tenentes milicianos de infantaria
(13428974) Henrique Manuel Monteiro de Sousa Alves e
W2261 673) José António Pires, contando ambos a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1983. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Engenharia:

Escola Prática de Engenharia
Tenente miliciano de engenharia, o alferes miliciano de engenharia
(04145677) José Carlos Rodrigues de freitas Martins, contando

a antiguidade dsde a data da presente portaria.
(Por portaria de 15 de Agosto de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Serviço geral do Exército:
Batalhão do Serviço Geral do Exército
Tenente miliciano ‘do serviço d’e pessoal, o liferes miliciano do mesmo
serviço (02011476) Alexandre Teixeira Barbosa, contando a anti
guidade desde a data da presente portaria.

(Por portaria de 5 de Agosto de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Comandos:
Regimento de Comandos
Capitães milicianos de infantaria, os tenentes milicianos de infantaria
(03402274) Paulo dos Santos Fernandes, (08145474) Carlos Mar
tins Pereira e (17592271) Dimas dos Santos Vaz, contando
todas a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos,
desde a data da preente portaria.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do

Tribunal de Contas, nos termos do Decreto

n.°

276-A/75.)

Diversos:
Campo de Tiro de Alcochete
Tenente miliciano ‘de infantaria, o alferes mi]iiano de infantaria
(13107079) Francisco José Damião, contando a antiguidade desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 5 dc Agosto de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

III— COLOCAÇÕES,

EXONERAÇÕES

Oficiais do qtiadro

E

TRANSFERËNCIAS

permanente

Anuas e serviços:
Estado-Maior tio Exército
Coronel de infantaria, da Direcção da Arma de Infantaria, (50274111)
José Manuel Severiano Teixeira.
(Por portaria de 3 de Janeiro de 1984.)

Tenente-coronel de infantaria, do Quartel-General da Região Militar
do Sul, (51406711) Jaime António Sequeira Marques.
(Por portaria de 9 de Dezembro de 1983.)
Tenente-coronel de infantaria, ‘do Regimento de Tnfantaria de Beja.
(51397011) João José Louro Rodrigues de Passo.s.
(Por portaria de 11 de Dezembro de 1983.)
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Tenente-coronel de artilharia, do Quartel-General da Região Militar
do Sul, (50446711) António Carlos Alves Pancada da Silveira.
(Por portaria de 14 de I)ezcrnbro de 1983.)
ramo manutenção), supraMajor ide transmissões (serviços técnicos
numerário, (5147$51 1) Francisco Morais Assis.
—

(Por

portaria

de 17 de Outubro de 1983.)

Direcção do Serviço de Pessoal
Repartição de Recrutamento
Capitão do serviço geral do Exército, da Escola Prática de Artilharia.
(50675011) Domingos Gonçalves.
Capitão do serviço geral do Exército, do Batalhão e Administração
Militar, {5I7l2UH) António Pereira da Costa Lima.
(Por portaria de 15 de Dezembro de 1983.)

1)irecção do Serviço de Pessoal
Repartiüo de Praças
Capitão do serviço geral do Exército, da Escola Prática de Artilharia,
(52058011) Manuel Francisco Bonifácio Carne Azeda.
(Por portaria de 15 de Dezembro de 1983.)

Direcção do Serviço de Justiça e Disciplina
Repartição de Justiça e Disciplina
Capitão do serviço geral do Exército, da Repartição de Praças da
Direcção ido Serviço de Pessoal, (51286911) António Correia
Lopes.
(Por portaria de 23 de Janeiro de 1984.)

Direcção da Arma de Infantaria
Coronel de infantaria, do Regimento de infantaria de Ponta Delgada.
(50480711) José Cardoso Fontão.
(Por portaria de 27 de Janeiro de 1984.)

3l
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capitão de infantaria, do 1.0 Batalhão de Infantaria Motorizado da
l. Brigada Mista Independente (Regimento de Infantaria de
Tomar), (00535060) António Hélder Ribeiro Valente.
(Por portaria de 14 de Dezembro de 1983.)

Direcção da Arma de Artilharia
Major de artilharia, do ‘Grupo de Artilharia de Campanha da
1.0 Brigada Mista Independente (Regimento de Artilharia de
Leiria), (51248411) Jaime Simões da Silva.
(Por portaria de 13

de

Dezembro de 1983.)

Direcção da Arma de Engenharia
Coronel de engenharia, ‘da Escola Prática de Engenharia, (50974611)
Vitor Guido Reis Camões.
(Por portaria de 4 de Novembro de 1983.)

Capitão de engenharia, da Escola Prática de Engenharia, (09883874)
José Batista Evaristo.
Capitão d’e engenharia, da Escola Prática ‘de Engenharia, (08189665)
Tsaias de Figueiredo Ribeiro.
(Por portaria de 10 de Dezembro de 1983.)

Direcção do Serviço de Administração Militar
Tenente-coronel do serviço de administração militar, supranumerário,
(51213611) António Jorge de ‘Oliveira Romuatdo.
Tenente-coronel do serviço de administração militar. supranumerário,
(50635711) Joaquim Delgado Tomé.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1983.)

Chefia do Serviço de Reconhecimento das Transmissões
Capitão do serviço ‘de material (serviços técnicos de manutenção),
do Regimento de Infantaria de Faro, (50678511) Manuel da
Ascensão Moura.
(Por portaria de 14 de Dezembro de 1983.)
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Chefia do Serviço de Transportes
de infantaria,, do Quartel-General da Zona Militar dos
Açores, (50814511) Pedro Pereira do Rosário Santos.

Coro:iel

(Por portaria de 1 de fevereiro de 1984.)
Tenente-coronel de infantaria, do Batalhão do Serviço de Transportes,
(50343711) José Luís de Sousa Ferreira.
(Por portaria de 4 de Janeiro de 1984.)
Chefia do Serviço Geral do Exército
Capitão do serviço geral do Exército, do Instituto Militar dos Pupilos
‘do Exército, (513580111) Joaquim Caetano Vieira.
(Por portaria de 17 de Outubro de 1983.)

Quartéis-generais:
Região Militar de Lisboa
Tenente-coronel de infantaria, do Regimento de Infantaria de Elvas,
(51347011) António José Santiago Maia.
(Por portaria de 28 de Dezembro de 1983.)
Major de infantaria, do Colégio Militar, (01312664) António dos
Santos Vieira.
(Por portaria de 10 de Janeiro de 1984.)
Major do quadro especial ‘de oficiais, do Regimento de Artilharia
de beiria, (109331464) Carlos Alberto de Araújo Roilin e Duarte.
(Por portaria de 13 de Janeiro de 1984.)

Região Militar do Noc
Coronel de infantaria, do Regimento de Infantaria do Porto, (50171911)

António Fernando Pinto de Oliveira.
(Por portaria de 1$ de Outttbro de 1983.)
Tenente-coronel de infantaria, do Regimento de Infantaria de Chaves,
(51402811) Manuel Joaquim Sampaio (erveira.
(Por portaria de 15 de Dezembro de 1983.)

Ï
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Major de infantaria, da Direcção da Arma ‘de Infantaria, (01223563)
David M:anuel de Matos Martelo, devendo ser considerado nesta
situação desde 3 de Dezembro de 1981.

(Por portaria de 3 de Dezembro de 1983.)
Major de infantaria, do Centro ‘de Instrução de Operações Espiais,
(05776664) António Feijó Andrade Gomes.
(Por portaria de 7 de Dezembro de 1983.)
Major de infantaria, do Regimento de infantaria de Chaves, (50172911)
Boaventura José Martins Ferreira.
Tenentecorone1 de artilharia, do Centro de Instrução de Operações
Especiais, (51248511) António Manuel Machado Aires.
(Por portaria de 15 de Dezembro de 1983.)
Região Militar d0 Sul
Major de infantaria, do Regimento de infantaria de Faro. (51406711)
Jaime António Sequeira Marques.
(Por portaria de 15 de Agosto de 1982.)
Tenente-coronel de artilharia, da Direcção da Arma de Artilharia,
(51464111) Carlos Luís Lopes Cirne.
(Por portaria de 12 dc Dezembro de 1983.)

Zona Militar da Madeira
Capitão do serviço geral do Exército, do Distrito de Recrutamento
e Mobilização de Aveiro, (52075211) Manuel Rodrigues.

(Por portaria de 14 de Março de 1983.)
Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução
e unidades:
Infantaria:

Regimento de Infantaria dc Abrantes
Capitão de infantaria, do 2.° Batalhão de Infantaria Motorizado da
1. Brigada Mista independente (Regimento de Infantaria e
Abrantes), (09001513) Eurico Catarino Lourenço.
(Por portaria de 13 de Dezembro de 1983.)
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Regimento de Infantaria de Abrantes
1.’ Brigada Mista Indepenflente
2.° Batalhíio de Infantaria Motorizado
Tenente de infantaria, do Regimento de Infantaria de Abrantes,
(18428$80) João Augusto Miranda Soares.
(Por portaria de 13 de Dezembro

de

1983.)

Regimento de Infantaria de Beja
Major d:e infantaria, da Direcção da Arma •de Infantaria, (0673763)
Carlos Alberto Maurício Gornes.
(Por portatia de 15 de Dezembro de 1983.)
Regimento de Infantaria de Castelo Branco
Capitão do serviço geral ‘do Exérci;to. da Repartição de Justiça e
Disciplina da Direcção do Serviço de Justiça e Disciplina,
(50884111) Joaquim Amaro da Silva.
(Por portaria de 19 de Dezembro de 1983.)
Capitão do serviço geral do ‘Exército, do Regimento de Cavalaria de
Santa Margarida, (5029’ll 11) Francisco Caetano ‘dos Santos C:ar.
valho.
Capitão do serviço geral do Exército, do Agrupamento Base de
Santa Margarida, (50292311) Albano Dias.
(Por portaria de 28 de Dezembro de 1983.)
Regimento de Infantaria de Coimbra
Tenente-coronel de infantaria, do Quartel-General da Região Militar
do Norte, (51405711) José Manuel Oliveira dos Santos.
(Por portaria de 13 de Dezembro de 1983.)
Regimento de Infantaria de Faro
Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manut.ençào),
do Batalhão de Apoio de Serviços ‘da 1. Brigada Mista Indepen
dente (Agrupamento Base de Santa Margarida), (50537011) José
da Graça fernandes.
(Por portaria de 15 de Dezembro de 1983.)
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Capitão do serviço geral do Exército, da Direcção ‘do Serviço de
Intendência, (51305211) Eugénio da Conceição Forja.
(Por portaria de 16 de Dezembro de 1983.)

Regimento de Infantaria dc Faro
Destacamento de Tavim
Capitão d serviço geral do Ëxército, cio Estado-Maior do Exército.

(50184711) Joaquim Pinto Baeta.
Capitão do serviço geral do Exército, ‘do Centro ‘de Instrução de
Artilharia Antiaérea de Cascais, (50185011) Licínio Alfredo Lopes
Cirne.
(Por portaria de 15 de Dezembro de 1983.)
Regimento de Infantaria do Funchal
Major do quadro especial de oficiais, d’o Instituto Militar dos Pupilos
do Exército, (41109058) Luís Fernando da Silva Mira.
(Por portaria de 27 de Dezembro de 1983.)

Regimento de Infantaria de Ponta Delgada
Coronel de infantaria, da Direcção da Arma de Infantaria, (50343811)
Manuel Azevedo Morujão e Oliveira.

(Por portaria de 25 de Janeiro de 1984.)
Regimento de Infantaria dc Queluz
Capitão de infantaria, do L° Batalhão de Infantaria Motorizado
da 1. Brigada ‘Mista Independente (Regimento de Infantaria
de Tomar), (05840967) Joaquim Cristóvão Martins.
(Por portaria de 6 de Dezembro de 19$3.)
‘apitão de infantaria, do Regimento ‘de Infantaria de Elvas, (13324869)
Júlio Alberto Dias Estev’es Grilo.
(Por portaria de 16 de Dezembro de 1983.)
Capitão do serviço geral do Exército, ‘do Distrito de Recrutamento
e Mobilização de Castelo Branco, (50692911) António Joaquim

Rebelo.
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Tenente do serviço geral do Exército, do Destacamento de Tavira
(Regimento de Infantaria de Faro), (34146760) Fernando Luís.
(Por portaria de 14 de Dezembro de 1983.)
Regimento de Infantaria de Tomar

Capitão do serviço geral do Exército, do Batalhão de Ap3io de
Serviços da 1. Brigada Mista Independente (Agrupamento Base
de Santa Margarida), (50055811) Manuel Diogo Velez.
Capitão do quadro especial de oficiais, do Regimento de Infantaria de
Queluz, (00453458) Aniánio Augusto da Costa Campinas.
(Por portaria de 15 de Dezembro de 1983.)
Regimento de Infantaria de Tomar
1.’ Brigada Mirta Independente
1. Batalhão de Infaiitana Motorizado

Tenente de infantaria, do Regimento de Infantaria
(08651781Ï) José Alberto Cordeiro Simões.

de Tomar,

(Por portaria de 12 de Dezembro de 1983.)
Capitão do qua:dro .especial de oficiais, do 1QuartelGeneral da Região
Militar do Norte, (02329965) Norberto Daniel Rodrigues.
(Por portaria de 9 de Dezembro de 1983.)
Regimento de Infantaria de Vila Real
Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), do
Quartel-General da Região Militar do Norte, (50362811) José
Leite Ferreira.
(Por portaria de 14 de Dezembro de 1983)

Capitão do quadro especial de oficiais, do Regimento de Infantaria
do Porto, (065:69263) Manuel Marfins de Barros.
(Por portaria de 8 de Dezembro de 1983.)
Regimento de Infantaria de Viseti
Major de infantaria, adido, (50995311) José Fernandes Frutuoso da
Costa.
(Por portaria de 30 de Novembro de 1983,)
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Batalhão de Caçadores n. 5
Capitão de infantaria, do Depósito Geral ‘de Material de Guerra,
(46030068) Francisco António Branco Ramos.
(Por portaria de 4 de Janeiro de 1984.)
Capitão de infantaria, do 2.° Batalhão ‘de infantaria Motorizado da

1. Brigada Mista Independente (Regimento de Infantaria de
Abrantes), (12838168) José Manuel de Pina Aragão Varandas.
(Por portaria

de

21 de Dezembro de 1983.)

Artilharia:
Escola Pnítica de Artilharia
Capitão de artilharia, do Centro de instrução de Artilharia Afltiaérea
de Cascais, (51995811) José Castelo Caetano.
(Por portaria de 10 de Dezembro de 1983.)
Tenente ‘do serviço geral do Exército, da Repartição de Praças da
Direcção do Serviço ‘de Pessoal, (51516311) Francisco da Slva
Mateus.
(Por portaria de 7 de Dezembro de 1963.)
Tenente do serviço geral do Exército, da Repartição de Recrutamento
da Direcção do Serviço de Pessoal, (50455911) José Olímpio
Carriço.
(Por portaria dc 9 de Dezembro de 1983.)
Tenente do serviço geral do ixército, da Repartição de Oficiais da
Direcção do Serviço de Pessoal, (5045321 1) ‘Roberto Joaquim
Candeias.
(Por portaria de 14 de Dezembro de 1983.)

Regimento de Artilharia da Costa
Major d0 artilharia, do Grupo ‘de Artilharia de Campanha da 1.

Brigada Mist’a Independente (Regimento de Artilharia de Leiria),
(50041311) Luís Carlos Santos Veiga Vaz.
(Por portaria de 14 de Dezembro de 1983.)
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Regimento de Artilharia dc Leiria
1

.

Brigada Mista Independente

Grupo de Artilharia de Campanha
Major de artilharia, do Regimento de Artilharia de Costa, (07249966)
Valdemar José de Oliveira Patrício.
(Por portaria de 27 de Dezembro de 1983.)

Grupo de Artilharia dc Guarnição n.° 1
Major de artilharia, do Quartel-General da Zona Militar dos Açores,
(51373411) João Manuel Machado Montalvão ‘dos Santos Silva.
(Por portaria de 6 de Janeiro de 1984.)

Centro de Instruçã0 dc Artilharia Antiaérea de ascais
Capitão de artilharia, da Escola Prática de Artilharia, (51!117311)
José Cândido Custódio Pereira.
(Por portaria de 3 de Janeiro de 1984.)

Cavalaria:
Escola Prática de Cavalaria
Major de cavalaria, do Estado-Maior do Exército, (07205 166) António
Raul da Purificação Morgado.
(Por portaria de 15 de Dezembro de 1983.)
Regimento de Cavalaria de Estremoz
Capitão de cavalaria, do Esquadrão de Lanceiros da Região Militar
do Sul, (40004755) António lavares Martins.
(Por portaria de 19 de Dezembro de 1983.)

Regimento de Cavalaria de Santa Margarida
Capitão de cavataria, do Batalhão
(17310572) Mário Rodrigues.

‘do

Serviço

de

Transportes,

(Por portaria de 7 de Dezembro de 1983.)
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Capitão do s:erviço der material (serviços técnicos de manutenção),
do Regimento de infantaria de Angra do Heroísmo. (51780111)
João Ilídio dos Santos Coelho.
(Por portaria de 14 de Novembro de 1983.)

Regimento de Lanceiros de Lisboa
Capitão do quadro especial de oficiais, do Regimento de Cavalaria
de Estremoz, (10863068) José Alves Antunres de Sousa.
(Por portaria de 7 de Dezembro de 1983.)
Esquadrão de laiiceiros da Região Militar do Sul
Capitão de cavalaria, do Regimento rde Cavalaria de Santa Margarida,
(03759270) João José Camarate de Campos Palma.
(Por portaria de 15 de Dezembro de 1983.)

Engenharia:
Escola Prática de Engenharia
Tenente-coronel de engenharia, da Direcção da Arma de Engenharia,
(50774311) António João Martins de Abreu.
(Por portaria de $ de Novembro de 1983.)
Major de engenharia, da Direcção da Arma de Engenharia, (01570963)
António Manuel Rosas Leitão.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1983.)
Regimento de Engenharia de Espinho
Tenente do serviço geral do Exército, do Regimento de Comandos,

(51545111) João Batista Chambel,
(Por portaria de 12 de Dezembro de 1983.)
Serviço de administração militar:
Batalhão de Administração Militar
Capitão do serviço geral do Exército, do Estado-Maior do Exército,

(51507411) José de Fátima Zamith Soares.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1983.)
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Serviço de material:
Batalhão do Serviço de Material
Major do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), da
Direcção do Serviço de Material, (50854811) João Francisco
Pinheiro Salvador.
(Por portaria de 23 de Dezembro de 1983.)
Tenente do serviço geral do Exército, da Direcção da Arma de
Engenharia, (50979911) José Dias da Conceição Marques.
(Por portaria de 15 de Dezembro de 1983.)

Comandos:

Regimento de Comandos
Major de artilharia, da Escola Prática de Artilharia, {3223 1061) José
Castelo Glória Alves.
(Por portaria de 3 de Janeiro de 1984.)

Distritos de recrutamento e mobilização:
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Castelo Branco
Capitão do serviço geral do Exército, da Repartição de Recrutamento
da Direcção do Serviço de Pessoal, (51762111) João Nunes
Ramalheiro.
(Por portaria de 9 de Dezembro de 1983.)
Capitão do serviço geral do Exército, do Distrito de Recrutamento
e Mobilização de Lisboa, (51357311) José Joaquim Tomás.
(Por portaria de 29 de Dezembro de 1983.)

Distrito dc Recrutamento e Mobilização de Évora
Capitão do quadro especial de oficiais, da Chefia do Serviço de
Transportes, (04979164) Álvar0 Henrique Fernandes.
(Por portaria de 15 de Dezembro de 1983.)
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Distrito de Recrutamento e Mobilização de Lisboa
Capitão do servíço geral do Exército, ‘do ‘Distrito de Recrutamento
e Mobilização de Faro, (50900311) Francisco dos Reis Patada.
(Por portaria dc 15

de Dezembro dc 1983.)

Órgãos de execução dos serviços e outros elementos:
Estabelecimentos militares
Estabelecimentos de instrução
Academia Militar
Major de infantaria, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
(50707511) Arnaldo Inácio Arrais Viegas.
(Por portaria de 29 de Setembro de 1982.)

Colégio Militar
Capitão de infantaria, do Batalhão de Caçadores n.° 5, (12838168)
José Manuel de Pina Aragão Varandas.
(Por portaria de 9 de Janeiro de 1984.)

Escola de Sargentos do Exército
Major de infantaria, do l.° Batalhão Motorizado da 1’ Brigada
Mista Independente (Regimento de Infantaria de Tomar),
(04082763) José Luís Soares Garcia da Fonseca.
(Por portaria de 15 de Dezembro de 1983.)

Major de artilharia, da Academia Militar, (50447511) Custódio Gur
reiro Norte.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1983.)

Centro de Instrução de Operações Especiais
2.° comandante, o tenente-coronel de infantaria, do Regimento de
Infantaria do Porto, (51406011) Artur Teófilo da Fonseca Freitas.
(Por portaria de 12 de Dezembro de 1983.)
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Capitão do serviço geral do Exército, do Distrito de Recrutamento
e Mobilização de Lamego, (50191011) José António Almeida
Ferreira.
(Por portaria de 16 de Novembro de 1983.)
Major do quadro especial de oficiais, ido Regimento de Infantaria
do Porto, (36090161) Alfredo Dias do Couto.

(Por portaria de 14 de Dezembro de 19$3.j
Tribunais militares
L’ ‘fribunal Militar Territorial de Lisboa
Exonerado das funções de defensor oficioso do 1.0 Tribunal Militar
Territorial de Lisboa, desde 6 de Janeiro de 1984, nos termos do
artigo 259.° do Código de Justiça Militar, o coronel de infantaria
(51388011) Sizenando Fernando Oliveira de Carvalho, por ter
terminado o biénio para que foi nomeado.
(Por portaria de 13 de Janeiro de 1984,)

Nomeado defensor oficioso do 1.0 Tribunal Militar Territorial de Lisboa,
nos termos do artigo 258.° do Código de Justiça Militar, o
coronel de infantaria, na situação de reserva, (50061511) Mário
Vasco de Oliveira, devendo ser considerado nesta situação desde
6 de Janeiro de 1984.
(Por portaria de 13 de Janeiro de 1984.)
Tribunal Militar Territorial de Tomar
Nomeado :defensor oficioso do Tribunal Militar Territorial de Tomar,
nos termos ‘do artigo 262.° do Código ‘de Justiça Militar, o
capitão ‘d’o serviço geral do Exército (51357711) Caetano João
Bigares Careto, em substituição do apitão ‘do serviço geral do
Exército ‘(51286411) Adriano António Crespo, devendo ser con
siderado nesta situação desde 1 de Dezembro de 1983.
(Por portaria de 31 de Janeiro de 1984.)

Hospitais militares
Hospital Militar Regional n.° 2
Capitão do serviço geral do’ Exército, do Hospital Militar Principal,
(52720711) Luis Nuno dos Santos Vila Albino.
(Por portaria de 16 de Dezembro de 1983.)
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Casa de Reclusão da Região Militar de Lisboa
Capitão do serviço geral do Exército, do 4.° Tribunal Militar Territorial
de Lisboa, (50981911) João Vieira •da Fonseca.
(Por portaria de 19 de Outubro de 1983.)

Diversos:
Agrupamento Base de Santa Margarida
Capitão do serviço geral do Exército, do Regimento de Infantaria de
Castelo Branco, (5l1837F1) João Martins.
(Por portaria de 15 de Dezembro de 1983.)

Agrupamento Base de Santa Margarida
1.

Brigada Mista Independente

Batalhão de Apoio de Serviços
Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
do Agrupamento Base de Santa Margarida, (51128511) Joaquim
ManueL Glórias.
(Por portaria de 15 de Dezembro de 1983.)

Agrupamento Base de Santa Margarida
1. Brigada Mista Independente
Batalhão de Infantaria Mecanizado
Tenente •do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
da Escola Prática do Serviço de Material, (31086562) Jorge

António de Matos Rabiça.
(Por portaria de 12 de Dezembro de 1983.)

Agrupamento Base de Santa Margarida
1.’ Brigada Mista Independente
Companhia de Comando e Serviços
Major de infantaria, do Batalhão de Infantaria de Aveiro, (00790064)

Manuel Macedo Marques.
(Por portaria de 9 de I)ezembro de 1983.)
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Depósito Geral de Material de Guerra
Qapitão de infantaria, do comando e Companhia de Comando e
Serviços da 1,’ Brigada Mista Independente (Agrupamento
Base de Santa Margarida), (60155068) Fernando Manuel Lopes
Lagarto.
(Por portaria de 16 de Dezembro de 1983.)

Centro de Gestão Financeiro Geral
Cfhefe. o coronel do serviço de administração militar, •da Direcção
do Serviço de Administração Militar, (50473111) António Benigno
Penacho.
(Por portaria de 6 de Dezembro de 1983.)

Centro de Gestão Financeiro da Região Militar de lisboa
fnenente-coronel do serviço de aclniinistração militar, supranumerário,
(50025211) Fernando Diogo Couceiro.
(Pai portaria de 18 de Outubro de 1983.)

Delegação do Serviço de: Fortificações e Obras do Exército
da Região Militar do Centro
Capitão do serviço, geral do Exército, do Quartel-Genral da Região
Militar do Centro, (50024210) António da Silva Caixeiro.
(Por portaria de 4 de Janeiro de 1984.)

Adido:
Manutenção Militar
Nomeado para desempenhar funções na Direcção da Manutenção
Militar o capitão do serviço de administração militar (16948668)
Serafim Oliveira Leitão, da Direcção do Serviço ‘de ‘Administração
Militar, nos termos dos artigos 28.° e 30.° do Decreto-Lei
a.° 41 892, de 3 de Outubro de 1958, e mapa anexo à Portaria
n. 135/76, de 11 de Março. na vaga deixada pelo major do
serviço de administração militar Arlindo Mário de Moura Vieira
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(Por portaria de 1 de Agosto de 1983, visada pelo Tribtinal de
Contas em 23 de Janeiro de 1984. So devidos emolu
mentos.)

Oficiais de COIflpIemeflIO
Armas e serviços:
Chefia do Serviço Cartor6fico cio Exército
Capitão miliciano do serviço de administração militar, da Escola
Prática de Administração Militar. (1 191616i) Carlos Manuel
Lourenço.
(Por portaria de 6 de Dezembro de 1984.)

Chefia cio Serviço Geral do Exército
Capitão miliciano do serviço de pessoal, da Repartição de OficiaR
da Direcção do Serviço de Pessoal, (07727564) António José
Baptista Fonseca.
(Por portaria de 16 dc Janeiro de 1984.)

Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução
e unidades:
Regimento de CavaJara de Estremoz
Capitão miliciano de cavalaria, do Regimento de Lanceiros de Lisboa.
(03838966) António Mendes Cruz.
(Por portaria de 15 de Dezembro dc 1983.)

Distritos de recrutamento e iuobillzação:
I)istrito de Recrutamento e Itlobilização de Lisboa
Tenentes milicianos de infantaria, do Regimento de Comandos,
(09741265) Fernando Luís de Arriaga Pinto Bastos, (08782569)
Alberto dos Santos Martins Barreirui e (61121669) Rogério
Renato de Sousa Costa, todos licenciados.
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Tenentes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Abrantes, (14799969) João Carlos Almeida Batista. (13756269)
Manuel José Monteiro Vieira, (03832669) Mário Ribeiro Martins
Veiga, (02710669) José Agostinho Rodrigues de Viveiros, (12597869)
Carlos Ferreira da Fonseca Vasconcelos, (03931169) João José
Amaral Marques ‘Peixeira, (1 6442469) Artur de Jesus Marques
da Silva, (01948969) Manuel Fernando Eira Faria Santos,

(16322069) Jorge Manuel Gomes Paiva, (18074969) José Luís
Fernandes Mira, (13881269) José Maria Paulo Meh1es, (07124167)
Fernando Manuel Murta Lourenço, (12458269) António Pereira
Henriques, (14506969) Jorge José da Silva Gama, (05207569)
Rui Jorge Malheiro Pinto da Fonseca, (19573969) Nuno Vicente
Frade da Silva Fernandes, (14158069) Manuel Joaquim Pereira
da Costa, (10689269) Jorge Correia, (14585969) José Gaspar
Carapeto, (19969869’) António Correia, (15599469) José Manuel
Madeira Calado, (16279469) Manuel Duarte Bernardino, (18970369)
Luís Carlos da Rocha Pereira Bernardes, (02992969) Abílio de
Oliveira Soares. (09413069) Vítor Manuel Paulos •de Sua,
(06602769) Jorge dos Santos Martins Alves e (03063469) António
Ferreira Afonso, todos licenciados.
Tenentes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Beja, (13376769) Leonel Pedro Cabrita, (10647669) António Manuel
Ferreira de Carvalho, (08597$69) António Joaquim ‘de Sousa

Duarte, (09851169) Álvaro Gabriel de Figueiredo. (15281269)
José Francisco Calapez Carmo Januário, (09135869) Manuel Mar
ques Gonçalves, (11957069) Pedro Manuel ‘de Faria Guimarães,
(10386669) António Tomé Carqueijeiro larracho e (00676769
Rui Monteiro da Silva Teixeira, todos licenciados.
Tenentes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria do
Porto, (01808669’) João da Silva Araújo, (00345569) Carlos Al
berto Dias Perry ‘da Câmara, (70226369) José António de Araújo
Faria ‘e ‘(17086169) António Maurício Moreira Ribeiro, todos
licenciados.
Tenentes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Tomar, (11425569) Tomaz Alfredo Serpa Miranda, (80155369)
cândido Paulo Lobo, (19897769’,) J’oâo Francisco ‘de Jesus,
(08171669) José António Justo dos Santos, (09140569 Hugo José
Teixeira Veloso, (18451969) António ‘Guilherinino Rodrigues,
(06180469) João Raul Velho Pereira Teodoro. (05084669) Joaquim
dos Santos Tavares, (02525769 Joaquim Manuel Alves Sustelo,
(04344469) António Vieira ‘dos Santos Silva, (10488269) Luís
Malheiro Holtremam Roquette, (16588869) Jorge Manuel Azevedo
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Nunes, (13003$69) José de Brito Ribeiro, (03709169) (‘ar1o
Alberto de Azevedo Neves, (613023699 idalino de: Oliveira Moura,

‘(01170669) Manuel Luís Graça, (12723069) Rui Graça de freitas
Gonçalves (10636069) Virgilio da Silva Francisco, (14889369)
Jorge da Silva Ferreira, (19339269) Fernando Manuel Alves
Cardoso Ferreira, (11144469) José Silva Duque, (12370469) Amá
vel Jesus Coelho da Cunha, (11707669) Luís Carlos Coelho de
Carvalho, (11829769) José António Gonçalves de Brito, (10444369)
António Manuel de Lemos Viana Boavida, (01756969.) José Pedro
Vieira Barreto, (16940069) José Filipe Simes Barreto e (05963768)
Jaime José Rangel de Almeida, todos licenciados.
Tenentes milicianos de infantaria, do Regimento d Cavalaria de
Estremoz, (07292669) José Feijo Leitão de Castro, (019i54169)
José Eduardo dos Reis Ferreira, (10901$69) José Dias Martins
de Almeida, (07738069.) Alfredo Henrique Pereira de Sá Pessoa,
(15462369) João Pedro de Meio :Martins Soaras e (18818$69)
Paulo Manuel Amado de Sousa Martins, todos licenciados.
Íeiientes milicianos de infaniaria, do Batalhão de Informações e

Reconhecimento das Transmissfs, (155’,’7069) António Augusto
de Andrade Tavares, (1126896$) Jioão José Santa Clara dos
Santos, (14416269) António Manuel Salvado Marques e (‘18011569)
António Henrique Sá Magalhes, todos licenciados.

Alferes milicianos de in:fantarja, do Regimento de Comandos, (61626169)
Ádélio da Veiga Mesquita, (709:885699 Francisco ‘da Foneca
Ramos, (86041069) João Cândido da Silva Graça Espírito Santo,
(70086969) Sérgio dos Anjos Amargar, (070607699 Joaquim Diogo
Mascarenhas Neto Gardoso, (02706$69) Pedro Higino de Sousa
Pessoa de Carvalho, (61375169) Edgar Rodrigues Gomes,
(085691699 José Jorge Andrade Gonçalves, (12123969) Francisco
Xavier de Lima ‘Pereira Machado, (05566769) José Ernisto Bar
riros Mateus, (00549369) António Manuel Lopes Oliveira,
($2007669) Hétder Vaz Pereira. (08201669) David Cosme Rilhas
e (70988569) Francisco da Fonseca Ramos, todos licenciados.
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de infantaria de Beja,
(11284969) António firmjno da Silva Cardoso, (05136369) Júlio
Manuel da Silva Cunha, (024847699 Mantiel Rodrigues Ferreira,
(06032369.) José Alberto de Matos Correia Figueiredo, (19718969)
Fernando Correia Henriques e (14430369) Carlos Alberto Antunes
Silvério, todos licenciados.
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Alferes milicianos de infantaria, ‘do Regimento de Infantaria d’e
Castelo Branco, (14401269) João Martin:s de Oliveira e (03104466)
José Manuel Mendes da Cruz, ambos licenciados.
Alferes miliciano de infantaria, do Rgimento de Infantaria de Ponta
Delgada, (09956269’) Carlos Manuel do Nascimento Rodrigues,
licenciado.
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria do
Porto, (60724469) Carlos Manuel da Cunha Vi:era de Aguiar,
(13791169) Manuel Lopes de Almeida, (01155669) José Joaquim
Frreira Fernandes. (60698369) António Manuel Nunes Fernand.
(61915669’) Mário Pereira Galante, (60%83969i) José Luís Martins
Azevedo Lope:s, (70520669) Ernesto da Cunha Duarte Maia.
(60411569) Virgílio Manuel dos Santos e (05:268069) José Luís
da Costa Susa, todos licenciados.
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de Tomar.
(10167469) Luís Maria Vaz das Neves, licenciado.
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Artilharia de Lisboa,
(08471969) Diamantino Fernan’des Domingues, (10390369) José
Manuel Ramalheira Leite e ‘(04916469) Francisco José Botelho
Roseta, todos licenciados.
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Cavalaria de
Estremoz, (06767669) Aníbal José Mendes Martins, (13257769)
Augusto João Mota Gatinho, (096269:69’) Noel Peralta de Pena
Costa, (02165269.) Eduardo José Ramos dos Santos e (00006669)
José Leonel Rodrigues Teixeira, todos licenciados.
Alferes milicianos ‘de infantaria, do Regimento de Cavalaria de Santa
Margarida, (16003269) Luís Jorge Baião Espírito Santo, (18479469)
Manuel Rodrigues Grencho e (01501169) Carlos Alberto Mouro
Pereira, todos licenciados.
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Transmissões,
(18412869) José Maria Albuquerque Vaz Pinto e (04490869)
Almiro José de Oliveira Lopes, ambos licenciados.
Alferes milicianos de infantaria, do Batalhão de Informações e
Reconhecimento das Transmissões, (18640769’) Manuel de Car
valho Albuquerque Schmidt, (10907469) António Manuel Faca
Viana Festas, (t)349$669) José Manuel Gama da Cruz, (111601069)
Arlindo José Martins de Carvalho e Costa, (07713369) Manuel
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José Marcelly Coelho Carvalho, (11208469) Armando Ãngelo
Feio Calado, (19525469) João Alberto de Oliveira Cachado e
(030t)l 369) José João Marques Simões Arroz, todos licenciados.
Alferes miliciano de infantaria do Batalhão de Administração Militar,
(07850269) Vítor ‘Manuel da Si Iva Figueiras, licenciado.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infan
taria de Llyas, (03151169) António Maria Botelho de Sousa,
licenciado.
Capitão miliciano dc artilharia, do Regimento de Artilharia da Costa,
(17839369) João Luís Dorey de Oliveira Pires, licenciado.
Tenentes milicianos de artilharia, ‘do Regimento de Artilharia de
Costa, (15675569) José farinha Martins Reis, (10923269) VaI
demar da Silva Correia, (02140969) Cuilhermino Ferreira da
Encarnação, (11123969) Joaquim da Silva ftirtado, (12479669)
António José Rogado Galhardo de Almeida, (17840269) Jaime
de Oliveira Alves, (05664869) Vítor Manuel Romão da Silva
Barrela, (14417769) António Manuel Pacheco Busca, todos licen
ciados.
Alferes milicianos de artilharia, do Regimento de Artilharia de Lisboa,
(13553869) Jorge Emanuel Nogueira Antunes Duarte, (04232769)
José Alfredo Barbosa Ventura, (19223969’) Mário Guerreiro
Vieira, (05426369) Rogério Saraiva de Almeida, (00282569) José
Manuel Dias Anjos, (10845469) Carlos Manuel Gomes Mendes
Arnaut, (10978369) Joaquim José Arranhado Ração, (60705669)
Francisco Alberto de Freitas Barros Barata, (17500369) António
Cabral, (19659369) Adelino Amadeu da Silva oradinho, (61162169)
António Adolfo Faustino, (17058969) Humberto Gonçalves Fer
nandes, (61558569) Fernando Alberto da Silva Ferreira, (18898569)
Manuel do Carmo Martins de Freitas, (12747569) Vítor Manuel
da Conceição Galamba, (08352969) Manuel Alexandre Brandão
Heitor, (04737669) ‘José Manuel Alves Henriques, (07391869)
Nuno Manuel Esteves Fernandes da Luz, (07739569) Ramiro
Rodrigues Marques, (l94$2369 João Pedro de Almeida Correia
Mendes, ‘(05587069) Carlos Adelino Sousa Dias da Silva Miranda,
(10639369’) Luís Alberto Marques Santos Miranda, (17023369)
António Gonçalves Moita, (04548369) José Maria Sotto Mayor
Montargil, (03241569) Afonso Eduardo Formosinho Del-Rio
Neira, (10673569) António Francisco da Silva Pascoal, (07258969)
Anfónio Manuel Ferreira Pereira, ‘(61317669) António Manuel
Borba Pimentel, (12947569) José António da Silva Rocha,
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(04030669) António Duarte Lourenço Rodrigues, (18294169) Car
los Manuel da Conceição Rodrigues, (03562269) Jorge Alberto
Barão Rola, (15404269) Alexandrino Augusto Saldanha, (15230869)
Fernando da Conceição Santos, (08294569) ‘Frederico Marques
Nolasco da Silva, (023231 69) José António Teixeira Men&s
Soares, (14495269) António Carlos Ro!drigues de Campos Vieira
e (15983769’) Fernando Carlos de Barros Martins, todos licenciados.
Alferes miliciano de artilharia, do Regimento de Artilharia de Costa,
(06112169) Manuel José Marques de Sequeira Bramão, licenciado.
Tenente miliciano de cavalaria, do Regimento de infantaria de Tomar,
(18948669). José Gonçalves Martins, licenciado.
Tenentes milicianos de cavalaria, cio ‘Regimento de Cavalaria de Es
tremoz, (12863269) José Manuel Teixeira de Figu’eiredo, (80015169)
Sabino do Nascimento Lopes, (09055569) Luís Filipe Farinha de
Sousa Falcão, (07542769) Manuel de Oliveira Marctues Ferreira,
(13226269) João da Silva Amado, (10852569) José Manuel Águas
do Amaral, (05922769) Jósé António da Silva Ribeiro, (03525069)
José Dias Pedro e (13416669) Joaquim Manuel Germano de Sá
Nogueira, todos licenciados,
Alferes miliciano de cavalaria, do Regimento de Artilharia de Lisboa,
(14574969’) Miguel Nuno Carvalho Nunes Bento, licenciado.
Alferes milicianos de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de Estre
moz, r(l3!O8369) Jacinto ‘da Rosa Caladinho Hilário, (15716369)
Ivo Procópio Dias e (09332969) Anselmo Daniel Soares Ferreira,
todos licenciados.
Alferes milicianos de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de Santa
Margarida, (00600169) Carlos Amílcar Dias, (16310069) Carlos
Manuel Duarte de (‘astro, (04238569) Rui dos Santos fernandes.
(09714869) Américo Lourenço Marques, (09728669) Luís Manuel
Mendes de Sá Pampulim, (l005066% Manuel Francisco Mendes e
(11643469) José António ‘Governo ‘Picciochi, todos licenciados.
Alferes miliciano de engenharia, do Regimento de Infantaria de Elvas,
(19998069) João Manuel de Campos Pires Matos, licenciado.
Alferes milicianos de engenharia, do Regimento de Engenharia de
Espinho, (16618969) Vítor Manud Jacinto Pimentel, (14159769)
João Braga Abecassis, (15954869) Carlos Alberto ‘Pereira Martins,
(02137469) António Jorge Furtado Alves da Silva e (19581969)
Manuel António Batista Marcos Rita, todos licenciados.
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Alferes miliciano de engenharia, do Regimento de Transmissões,
(10872369) Hermínio Duarte Pereira, licenciado.
Tenente miliciano de transmissões, do BataIho de Informações e
Reconhecimento das Transmissões, (12932169) António José Ta
vares de Oliveira Santos, licenciado.
Alferes milicianos de transmissões, do Regimento de Transmissões,
(01753869) Luis Manuel Correia Teles Lufinha. (17721669) Qân
dido Manuel Lopes Manso. (08307169) Manuel António Madeira
Martinho, (03404469) Pedro Manuel Bamberg Garcia, (10040269)
Roberto Manuel Pinto Pereira Branco, (15902069) Armindo
António Amaro Cabrita, (11271769) Edgar Coutinho de Mascatenhas Ataíde, (09224069) José Manuel dos Santos Silva,
(01686869) Heitor Neves Martins, (01183269) José Nuno de
Araújo Martins, (02786669) José Manuel Flores da Silva,
(19309369) António José da Silva Rosa, (17576469) Carlos Ma
nuel de Matos Ribeiro, (13111169) Fernando Manuel Almeida
Redondo, (04367569) .JoEo Carlos de Jesus Teixeira, (15420069)
Amilcar José Ferros Praxedes, (00042469) José Vicente Gonçalves
dos Reis. (11567669) Alexandre Ulrich KuhI de Oliveira, (12786169)
José Orlando Batista Guerreiro Martins, (12932169) José Tavares
de Oliveira Santos, (03461969) Ãlvaro Henrique Costa Rodrigues
e (06013469) Fernando Augusto Santos Correia, todos licenciados.
Alferes miliciano médico, do Regimento de Comandos, (12937469)
Rogério Fernando Dias, licenciado.
Alferes miliciano médico, do Regimento de Artilharia de Costa,
(06624169) Manuel Nunes de Oliveira e Sousa, licenciado.
Alferes miliciano médico, do Regimento de Artilharia de Lisboa.
(03735969) António Pedro Mendes de Resende Elvas, licenciado.
Alferes miliciano médico, do Regimento de Transmissões, (05187769)
João Eduardo da Mota Pinto dos Santos, licenciado.
Alferes miliciano médico, do Batalhão de Informações e Reconheci
mento das Transmissões, (00759569) Joo António Soares Fróis,
licenciado.
Tenente miliciano do serviço de administraç&o militar, do Regimento
de Infantaria de Abrantes, (09277569) Daniel António Levy DeI
Negro Fernandes, licenciado.
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Tenentes milicianos do serviço de administração militar, do Regimento
de Infantaria de Tomar, (17315269) João José Carvalho Lopes,
(1073 l469 João Filipe Caeiro Escobar do Lima, (15095269) Vítor
Manuel da Silva, (12460069) António Nunes Ramos, (14680669)
José Martins Nicolau e (15510068) João Manuel Farto e Abreu,
todos licenciados.
Tenentes milicianos do serviço de administração militar, do Batalhão
de Administração Militar, (07154169) Albino Manuel Domingos
Martins, (02700669) José Manuel Miguel Marques, (03096769) José
António Rodrigues Marques, (19859369) António Fernando Cardão
Pito, (01528769) João Luís Galamba Dias Pinto, (70909569) José
Carlos David de Lemos e Sousa Cruz Pereira, (06965869) José
Manuel Veios de Oliveira, (60009269) Américo Duarte da Costa
Gomos Nunes, (09088369) António Maria Pacheco de Noronha,
(00691969) José Lino Martins Neves, (14848069) Vítor Manuel
Carvalho Pina e Moura, (08866769) Carlos César Lima Silva
Mota, (03364769) David Lopes Ramos, (13294469) Hermmnio
Carreira Querido, (18348769) Eduardo Raul Lopes Rodrigues,
(18118569) Américo António Barroco Ribeiro, (03078869) Luis
Filipe de Sampaio dos Reis, (12493569) Manuel Justino Pinheiro
Maciel, (10161169) Manuel Luís, (11474669) Fernando laulo
Lopes dos Santos Lucas, (03821369) Inácio Jorge Amado Lou
renço, (13521269) Luís Frederico Redondo Lopes, (60207169)
Manuel António Macedo Abreu Linhares, (11680569) António
ferreira Monteiro Limão, (19916169) João Alberto Lidnigton
da Silva Leite, (09064269) Paulo Martins Lavado, (04043469) Luís
Maria Sá Coutinho de Lancastre, (11603769) José Guilherme
Martins Janeiro, (12021269’) Rui Alberto Correia Duarte Inácio,
(18328169) Luís Fernando Casa Nova Ramalho Guerra,
(06493969) Jaime Gonçalves Guarita, (17419069) José Manuel da
Silva Assis Goulão, (14996869) Manuel Feliciano da Cunha
Gonzalez, (09355669) Manuel José Valadas Gonçalves, (08054069)
José ‘Pedro dos Santos Gonçalves, (00510069) Joaquim Manuel
de Matos Gonçalves, (11098869) António Pedro Rosa Gonçalves,
(05425169) João Luís de Lima e Silva de Sousa, (00981369) José
Carlos Moura Portugual Sobral, (05874369) Justino Mendes dos
Santos Romão, (14707369) João Manuel Fonseca de Oliveira
Rodrigues, (08453069) Bráulio Nunes Silva, (03906869) Joaquim
de Jesus dos Santos, (07563369) Francisco José Marques da Cruz
Rosa, (13207669) Carlos Augusto de Oliveira Gomes Rosa,
(70627069) José Joaquim Graça da Silva, (60001369) Carlos
Eugénio María Roquette Belford Correa Silva, (05312569) Antó
nio Artur Ferreira da Silva, (01044769) Álvaro Cardoso da Silva,
(13006069) Silvino Manuel Gornes Sequeira, (15049169) Fernando
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Jorge Arruda Sarmento, (13535869) Vítor ManueL Silva Santos,
(11877569) Mário Jorge Rodrigues dos Santos, (01479969) Luís
Manuel Ribeiro Vieira, ‘07136269I) Vítor Hugo da ocha Ven
tura, (03799869) António Joaquim Trindade Ventura, (15160269)
Francisco Fernan’des Vaz, (07736969) Paulo c’ Castro Varzielas.
(60139869) Adriano Manuel da Costa ‘1 urres, (12225269) Fernando
Luis Arcanjo Tomé, (09662069) Fernando Manuel da Silva Tei
xeira, (16459969) Vasco Pinto de Sousa, (10991469) José Luís
Chaves Garrido de Sousa, (61545769) José Manuel Esteves Ginja,
(19250369’) Joaquim Curto Fidalgo, (16404469) Manuel Maria
da Luz Bravo Ferreira, (07783969) Baltazar da C’onceição Gon
çalves Ferreira, (60297769) Armindo Bernardo de Jesus Ferreira,
(13127469) Amândio Rosário Ferreira, (1 $868569) Nuno Álvaro
Morgadinho Faustino, (18632469) Manuel António Antunes Faria.
(19185$69) Carlos Alberto Andrade Bettencourt de Faria,
(10472469) Carlos Manuel Santiago e Costa Esperança, (11948269)
Alberto Barroso Flias, (01708369’) Rui Manuel Costa Dias Duarte,
(01092769) Luís Frnando Mves Dourdil Dinis, (01658769) An
tónio Alfredo Correia Dias, (14578269) Luís José Duarte Cunha,
(16788769’) António Joaquim Silva da Cunha, (01595069) Vítor
Manuel Pimenta Coutinho, (03109869’) Ludovico António de
Brito Costa, (05414969) Francisco Manuel Seixas da Costa,
(03712069) Aurélio Manuel Valente Casimiro, (61527969’) Ger
mano Gaspar Pereira Qarrasquinho, (19399369) João Francisco
Lucas Caré, (12961869) José António Rosa Simões Calado,
(00175669) Zew Blaufuks, (f)7732169’) Carlos Marques Bernardes.
(17764269) Manuel Luís Lopes Batalha, (07707569) Pedro Manuel
Neto Geraldes Barba, (14640769) Manuel João Appleton Temudo
Barata, (60888569) José António Moreira Barata, (08093169)
Joaquim Mário Alves Feio Babo, (08006469) Manuel José de
Almeida d’Ávila, (09802069) Hélder Manuel Machado Arnaldo,
(02924269) Manuel Claro Ferreira Apura, (06444969) João Mário
Monteiro dos Anjos, (01804669’) João Manuel Figueiredo Amor.
(19954169) Clementino José Gonçalves Amaro, (10376869) João
Pinto de Freitas do Amaral, (17264869) Rui da Costa Alves,
(13530369) José António Ferreira Alves, (60186869) (‘arlos Manuel
Dessa Gornes de Almeida, (09976369) José Manuel Clemente
de Abreti, (00025769) João Luís Laranjeira d. Abreu, (03674069)
Valentim Ferreira Barroca Monteiro, (07654069) José Gonçalves
Pires Monteiro, (07159669) José Manuel Soares Moita, (02650’)69)
António Alberto Rodrigues Mil-Homens, (07367469) Valderniro
Diogo Mergulhão, (08308369) Adalberto Romero Nev:s de
Melo, (09327969) Carlos Manuel Lop:es de Matos, t63l069)
Carlos Fernando Santos Lobo Gaspar, (14919469) Luís Manuel
Simões Garcia, (129391691) António Manuel Simões Garcia.
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(14481269) Manuel José Mves Nunes de Freitas, (02673869) Fer
nando Luís Godinho Esteves frazão, (15279369) Ivo Nélson
Gomes Francisco e (0578366$) Irineu José Santana da Cruz
I3aptista, todos 1ic.nciados.
Alferes miliciano do serviço de administração militar, do Regimento
de Infantaria de Beja. (19041969) Gilberto Roseta dos Reis,
icenciado.
Alferes miliciano do serviço de administração militar, do Regimento de
Tnfantaria de Tomar, (11234769) António Artur Rosa Bastos,
licenciado.
Alferes mi]iciano do serviço de administração militar, do Regimento
de Artilharia de Lisboa, (07444869) José João Santos Moreira
Ulrich, licenciado.
Alferes miliciano do serviço de administração militar, do Regimento de
Cavalaria de Santa Margarida, (16250669) António Luís Crespo de
Oliveira, licenciado.
Alferes milicianos do serviço de administração militar, do Batalhão de
Administração Militar, (03923969) Vasco Barroso Silvério Mar
ques, (02036469’) Manuel Júlio Vilela Malheiro, (14987869) Luís
filipe Passos dos Santos Pinto. (19212369) Joaquim António
Casa Nova Peres. (15360069) Fernando Manuel Lopes Penha
Pereira. (18642869) Antmnio Ferreira Marques Torres Pereira.
(15557869) José Carlos Roque de Pinho ‘Patrício, (19968469) João
de Oliveira Paiva, (19144769) Artur Luís Viegas de Soares Pais,
(06017169) Luis Filipe Pedroso de Oliveira, (05601869) Luís
Filipe Lopes de Carvalho Oliveira, (07784969) Nuno Manuel
Vasconcelos Nogueira, (10347869) António José Pinto Mendes
Mourão, (19914569) José Alberto Ferrão Morgado, (60064069)
Maximino Gonçalves Moreira, (18138369) João’ Manuel Leal
Xavier Morato. (14489569) Armando Humberto Morais. (08279569)
João Adelino Franco Rodrigues, (07198669) Alberto Luís de
Moura Rodrigues, (08780069) Rui Manuel de Sousa Rocha.
(19549369) Manucl José de Barros de Sommer Ribeiro, (17371069)
Antínio Fernando Marques Ribeiro Reis, ‘(‘07271269) José Eduardo
Ançã Regala, (19724269’) José Joaquim ‘de Campos Duarte Lou
renço, (15665969) Antero Soares Lopes, (16373369) José Manuel
Loureiro Leitão, (04515269) Carlos dos Santos Jorge, (t)0l44969)
Luís Manuel d’a Silveira Franchi Henriques, (04878269) Luís
Manuel Fernandes }Ienriques, (09501469) Fernando Agostinho
Henriques, (00750369) José Júlio Nunes Guerreiro, (08481169)
António Patrício Pinto Basto Gouvefa. (07773669) Luís Maria de
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Carvalho Félix Gottschalk, (020281 69 Ismael Alegre Vieira
Gonçalves, (17663469) João Manuel de Almeida de Sousa,
(10942169) Rui Fernandes Simões, (11259169) José Carlos de
Lucena Sampaio Sanches, (07517569) José dos Santos, (02867269)
Hernâni António Fernandes Santos, (19711569) António José
Pires Mateus dos Santos, (10942169) Rui Fernandes Simões,
(18632669) Carlos Alberto Marques Simões, (14317569) Pedro
Emanuel Estrela Marques da Silva, (11694369) Manuel Torres
da Silva, (09269269) José Alberto Araújo da Silva, (61237769)
João Carlos de Morais Pinheiro da Silva, (70494569) Hélder
Fernandes da Silva, (10131369) Armindo Batista da Silva,
(05834769) José Manuel Ferreira de Sequeira, (14742869) Julíão
Manuel Tavares Sena Sarmento, (11352769) Luís Laranjinha
Correia, (14792569) José Monteiro Martins, (01343269) Carlos
Aleixo Viegas, (03639769) António Mário Lopes Pereira Viegas,
(16511669) Elísio Olavo das Neves Gouveia da Veiga, (04499269)
José Miguel Ramos Tomaz, (19498069) Ernanuel José Carneiro
Santos Tiago, (07885669) Jorge Manuel Lopes Teixeira, (18669669)
Joaquim José Jerónimo Carvalho Tavares, (10991469) José Luís
Chaves Garrido de Sousa, (09425269) Virgílio António Pereira
Ferreira, (07499669) Feliciano Lopes Fazenda, (02946669) Jorge
Manuel de Sousa Dores, (01121169) Eduardo João Resina de
Sousa Dias, (09405669) Mário Henriques de Matos David,
(09138769) José Maria Rego Ribeiro da Cunha, (17690569) Aris
tides de Castro da Silva Couto, (12325069) José Manuel Lima
Costa, (61973669) João Manuel Furtado Antas Correia da Costa,
(09850769) José Jorge de Melo Correía, (07981769) Mário Manuel
da Silva Contumélias, (12717869) Francisco Bernardes da Cova
Coelho, (19936669) Sérgio Santos de Carvalho, (10851869) José
Luís da Silva Pimentel de Carvalho, (02099069) José Alexandre
da Cruz Brito, (00835069) Pedro Manuel Alves Mendes Batista,
(18452269) Carlos António de Lemos Barreiras, (17498769) Rui
Duarte Barata, (01078969) Joaquim António Rodrigues Bagorro,
(06172$69) Zeferino José Cabral Antunes, (14999769) Hélder José
de Campos Paulo Antunes, (07378569) António Paulo das Neves
Videira de Amaral, (11845969) Luís Rios de Oliveira Alves,
(12590669) Cândido Luís Gouveía Dias Almeida, (11875169)
Francisco José Ramalho de Meio Albino, (08215769) Carlos Al
berto de Ascensão Gargate Afonso, (19565169) João Orey Cancela
de Abreu, (11162769) João José Braz Abrantes, (l715069) Carlos
Manuel de Azevedo Santos Abrantes, (09411869) Manuel Álvaro
Martins Brites Moita, (09447669) Alberto Carlos Contreiras de
Magalhães Meneses, (15639669) Manuel Alfredo da Cunha José
de Meio, (14428269) João Manuel Bettencourt Medina, (01620269)
Luís dos Santos Martins, (13179069) Bernardino Gonçalves Martins,
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(03440069) António José Guerreiro da Cruz Martins, (00137369)
Luís Manuel Balé Gomes, (19994769) João Pedro Lima Gomes,
(18195469) Vítor Manuel Lopes Gil, (10654169) Gustavo Clemente
Leal Galvão, (14763269) João Manuel Nunes Gageiro, (70983369)
Ciríaco Maria Freire, (04472169) Ermenegildo José Jorge Moreira
de Fonseca, (08138369) Jorge Luís Veras Figueiredo, (02458769)
Carlos Alberto dos Santos Fraga Figueiredo, (60343269) António
Ernesto Miranda de Figueiredo e (09829168) Horácio Filipe
Tralhão, todos licenciados.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, do
Regimento de Infantaria de Tomar, (04850869) Américo Andrade
Mta Cavalheiro, licenciado.
Tenentes milicianos do serviço de pessoal, do Batalhão de Administra
ção Militar, (02610069) Vítor Manuel Viegas Martins, (15107869)
José Manuel da Fonseca Aguiar, (11994269) João Manuel Serra
de Andrade, (70820369) José Maria de Melo Viana Andrade,
(12157269) Francisco Fernandes Aparício, (11720469) Diogo de
Vasconcelos Porto de Paiva Brandão, (18444069) Cândido Ro
drigues Gamboa, (19270269) Eduardo Manuel de Sousa Marques
do Carmo, (80066869) Vivêncio João da Cruz, (00801969) Mário
de Matos Ferreira, (11761469) Hélder Gonçalves San Romão,
(18009969) Fernando José Pereira Preto Ramos, (03734369)
José António Martins dos Reis, (00120569) José Manuel Mendes
Quaresma, (01215469) António Manuel Bandeira Pires das Neves,
(10500369) António Luís de Magalhães Pinto de Paiva, (80133369)
Turíbio Hamilton Pinheiro, (13247969) João Celestino Teotónio
Pinho e (12287169) Francisco Xavier Zea Mantero, todos licen
dados.
Alferes milicianos do serviço de pessoal, do Batalhão de Adminis
tração Militar, (11351269) José Augusto Lucas Canelas, (00822969)
António Maria Ribeiro de Sampaio Caramelo, (03269269) Fer
nando da Silva, Carneiro, (10207569) Natalino João Batista Vas
concelos, (01312569) Luís Manuel Vieira Rodrigues, (17980069)
José Maria Dias Sottomayor de Macedo, (05956469) António
José Rodrigues Rocha e (05853869) Luís Filipe Osório, todos
licenciados.
Alferes milicianos do serviço de pessoal, do Regimento de Cavalaria
de Estremoz, (12556469) Nuno José da Cruz Magalhães Mexia
e (17557069) Manuel Filipe Correia de Araújo, ambos licenciados.
Tenentes milicianos do serviço de material, do Regimento de Infan
taria de Abrantes, (15885969) Jorge Danilo dos Santos Marques,
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Tenente miliciano do serviço de material, do Regimento de Tnfantaria
de Tomar, (08988269) José António Serra Alves Rodrigues, licen
ci ado.
Tenentes milicianos do serviço de material, do Regimento de Cavalaria

de Estremoz. (06569869) José Filipe Carvalhos e Mendes de
Almeida e (02861969) Horácio de Jesus Viegas Costa, ambos
]icenciados.
Alferes milicianos do serviço de material, da Direcção do Serviço
de Material, (02775069) Manuel de Lima Dias Martins e
l9O25969) Jorge António da Ressureição. ambos licenciados.
Alferes milicianos do serviço de material, do Regimento de Infantaria
de Beja, (13135669) António Sousa Ribeiro da Cruz e (14259669)
João Teodoro Grave Batista, ambos licenciados.
Alteres miliciano do serviço de material, do Regimento de Infantaria
de Ponta Delgada, (11494369) Rui Guião Santos de Sousa,
licenciado.
Alferes miliciano do serviço de material, do Regimento de Cavalaria
de Santa Margarida, (04146069) Manuel Domingues Vinagre,
licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984.)

Jistrit0 de Recrutamento e Mobilização do Porto
Tenents milicianos de infantaria, do R.girnento Je inantara
Abrantes, (11093869) Joaquim Coelho da Rocha. (09751169) Jorge
da Silva Paiva, (01895469) António Jorge Gonçalves Miranda,
(11278169) Virgílio Correia da Rocha e Meio, (18792969) José
Eduardo Vieira de Matos, (16067669) António Fernando Ribeiro
Magalhães, (14613969) Carlos Eduardo Reis Marques Maia,
(02772$69) Qassíano de Azevedo Magalhães Loureiro, (00547469)
fernando Manuel Vidal Lima, (14707669) Manuel Nélson de Sá
Coelho, (15478069) Manuel Joaquim Almeida Gomes, (17758869)
Luís Antero do Vale, (12297269) Joaquim Lourenço Teixeira

Vilela, (04450469) Armando da Silva Teixeira e (10178069) Antó
nio Ernesto Oliveira, todos licenciados.
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lenentes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de Beja,
(11663069) Fernando Manuel Saraiva de Sousa Ribeiro, (00997769)
José António dos Santos Almeida, (18226769) Fernando Antó
nio da Silva Grijó, (14881869) José Manuel Cardoso Cabral de
Meneses, (09483469) Joaquim Ribeiro Pereira. (17954669) Manuel
Francisco Ferreira da Rocha, (00142269) Álvaro Jorge de Oliveira
Santos e (14752869) Júlio Rodrigues Almeida da Silva, todos
licenciados.
Tenentes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria do
Porto, (12707369) Joaquim Moreira da Silva, (14055369) Agos
tinho Correia da Silva, (60733269) António Luís Crispim Correia da
Silva, (16584669) José Manuel Gomes Tavares. (09300269) António
José de Carvalho Tinoco, (01272369) Carlos José Gonçalves Ma
chado Vaz, (09801369) Luis Fernando Socorro Almeida. (11451569)
Manuel Fonseca Barbosa, (06274469) Hermínio G onçalves Bar
bosa, (10076759) Artur Filomeno de Magalhães Barros, (14703269)
Armando Teixeira Barbedo, (01336169) Gabriel Danunzio Pereira
Vilas Boas, (02630169) Fernando Manuel Silva Carvalho,
(01657569) José Manuel Martins de Carvalho, (61385069) António
Daniel Silva Leitão Correia, (04208669) António Afonso Serra
Cruz, (00385669) Paulo Manuel Magalhães da Cunha, (06185169)
António Joaquim Bessa Dias, (14292469) Luciano Fernando Or
nelas Cruz Dias, (13462869) Manuel de Andrade Carneiro Dias,
(04045569) José Aníbal Guimarães da Costa Eiras, t03473069)
Baltazar Serafim da Costa Sousa Ferreira, f019712f,9) António
Manuel da Silva Ferreira, (12163569) Casimiro António Teixeira
Ferreira, (04361769) João Maria Valente Perfeito de Meio Figuei
redo, (00811269) Carlos Adriano Hesse Gitbert, (08518969) António
Manuel Alves Marques Gomes, (05718369) Armando Campos
Granja. (60620569) João Manuel Caldas Mesquita Guimarães,
(14288469) João Paulo de Seabra Lage. (06057069) Manuel Gonçal
ves Lameiras, (16248769) José Leite, (14398169) Joaquim Manuel
da Cunha Lopes, (06278269) Silvio Alfredo Moreira da Silva Ma
cedo, (17839669) Gil F ernando Gonçalves Milheiro (07538069)
Manuel Lopes Martins, (14146969) José Inácio Ferrão de Paiva
Martins, (60047569) Nuno Maria de Freitas Martins, (16679369)
Jorge Inácio Silva Martins, (15462769) António Óscar de! Pnto
Campos Neves, (16580569) António Manuel Gonçalves Maia de
Miranda, (18046869) Inácio Cerqueira ‘da Costa Peixoto. (09185969)
Manuel Joaquim Pereira Pinho, (02389369) Jorge Ernesto Freitas
Abreu Pinto, (16814169) Domingos Ferreira Pinto, (19302569)
Manuel Eduardo de Oliveira Pinto, (11183669) José Manuel Pires,
(01323069) Francisco Armandino Gomes, (03104369) José Fernando
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de Míranda Gonçalves dos Santos, (10290269) José Pedro Gumes
Pereira Saraiva, (06289769) Antónío Fernando Cabral Amanajás da
Silva, (098393691) José Luís Pinto da Silva e (02724069) João Manuel
Cabral Valongo, todos licenciados.
Tenentes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Tomar, (19935069) António Augusto de Castro Vaz, (13940069’)
José António Gramaxo ‘da Cunha Teixeira, (15338969) Fernando
Araújo de Sousa, (04196469) José Américo Teixeira Domingues da
Silva, (00268469) Francisco António Garrido Meireles Moreira,
(13054169) Pedro de Lima Milheiro Leite, (09252369) Agostinho
da Silva Fonseca, (00164169) Mário Vasco Fernandes Ferreira e
(08534169) Fernando da Silva de Murais e Castro, todos licen

ciaidos.
Tenentes milicianos de infantaria, do Regimento de Cavalaria de
Estremoz, (00548469) João António Silva, (09177669) José Antó
nio de Oliveira Alcino e (12901969) Francisco Manuel da Costa
Almeida, todos licenciados.
Tenentes milicianos de infantaria, do Batalhão de Informação e
Reconhecimento das Transmissões, (07522469) Álvaro Rui Lebre
Guimarães e Sousa, (06115069) Constantino Henriques Santos
Morais e (04871569) António José de Campos Macedo, todos
licenciados.
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Comandos,
(01303469) Jorge Manuel Roque de Oliveira Pinto e (13791169)
Manuel Lopes de Almeida, ambos licenciados.
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de Abran
tes, (12524769) Pedro Umbelino de Barros Júnior, licenciado.
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de Beja,
(11887169) Vitor Manuel da Cunha Pereira Machado e (09649869)
‘Francisco José da Conceição Teixeira, ambos licenciados.
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de Cas
telo Branco, (01324969) José Manuel Flores Vasques, licenciado.
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria do Porto,
(14024269) Joaquim Manuel Pimenta Barbosa Leal, (04617669)
Carlos Manuel Gonçalves Macedo, (14408369) José Guedes Men
des, (16439869) Henrique Augusto da Fonseca Neto, (00983669)
José António Alnay Vieira Neves, (03413369) António Coelho de
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Oliveira, (06829469) Mário Gonçalves Oliveira, (13615469) Joa
quim Bernardo Meireles Ruão Pinto, (11408869) José Augusto
Borges Pinto, (15996469 Jorge Agostinho de Fraga Portugal,
(12708269) António Armando Fonseca da Rocha, (16902769’) Fer
nando dos Santos Silva, (19268169) Rui Jorge Borges Terroso,
(14471569) Aires Manuel de Mendonça Montenegro e Almeida,
(19165269) Joaquim Manuel Lobo Araújo, (60278769) Joaquim
Avelino dos Santos Bento, (08284369) Joaquim Francisco Costa,
(14866669) Asdrébal Frias da Costa, (70452469) José Filipe
Simões Dias, (60565369) José Manuel Fernandes, (18277069)
José António ferreira Gomes e (10968569) António Humberto
Maia Ferreira, todos licenciados.
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Artilharia de Lis
boa, (05395569) José Humberto Ferreira Brandão Coelho,
(06785069) Jorge Manuel Gonzal:ez da Silva Esteves e (09683069)
António João Cardoso de Sousa Machado, todos licenciados.
Alferes miliciano de infantaria do Regimento de Cavalaria de Estremoz,
(05452569) Fernando Augusto Rodrigues Barbosa, licenciado.
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Cavalaria de Santa
M;argarida, (10140169) António Guilherme Rodrigues Pimentel
Sanches, (17398469) Luciano Manuel Azevedo de Sousa Cruz e
(13700269) David Eugénio Bragança dos Reis, todos licenciados.
Tenente miliciano de artilharia, do Regimento de Artilharia da Costa,
(15207669) Ilídio Augusto de Barbosa Sousa Monteiro, licen
ciado.
Tenentes milicianos de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de
Estremoz, (06514369) Arménio da Conceição Pereira, (15939369)
Casimiro Moreira Maia Neto, (18049269) Ivo Manuel Machado,
(11224669 Álvaro da Silva Costa, (03163469) Alexandre da Costa
Gomes, (14652769) José Gomes Luzes e (17367969) António
Luís Ramos Bravo, todos licenciados.
Alferes miliciano de cavalaria, do Regimento de Infantaria de Castelo
Branco, (09916169) José Álvaro de Meio Ferreira Marques, licen
ciado.
Alferes milicianos de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de
Estremoz, (11147769) Agostinho Jorge Ladeira, (06354069) $ebas
tião da Silva Gaspar, (14438269) Mário Faria dos Santos Ferreira e
(07313369) Tomaz António Martins de Castro Feijó, todos licen
ciados.
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Alferes milicianos de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de Santa
Margarida, (00677869) José Miguel de Lima Ferreira, (18352669)
José Luís Costa Pinto Leite, (19266569) Agostinho da Silva Morei
ra, (08452169) Jorge Manuel Soares Vilar Coelho, (04280569)
Fernando Vasco de Carvalho Meio, 0)3310169) Lúcia Vieira da
Costa. (02899069) Joaquim dos Santos Loureiro e (02222869)
Manuel Almeida da Costa, todos licenciados.
Alferes milicianos de engenharia, do Regimento de Engenharia de Es
pinho, (60457$69) Eduardo Lima Vieira, (04728069) José Augusto
Sobral Pires. (06277769) Carlos Manuel Biscaia Mendes Monteiro.
(00172469’) Fernando Pires Maciel Barbosa, (09394769) Luís
António Nava Azevede •Garcia, (09379169) Avelino Jorge Fer
reira Pinto, (00249669) Alfredo Coelho Ferreira dos Santos e
(15896969) Albino Jorge Fonseca de Oliveira Maia, todos licen
ciados.
Alferes miliciano de engenharia, da Escola Prática de Transmissões.
(04385J69) Augusto Oliveira da Silva Gomes. licenciado.
Tenentes milicianos de transmissões, da Escola Prática de Transmissões.
(17918769) José Manuel da Conceição Queirs faria, (19061869)
José António Ferreira de Oliveira e Sá, (04590569) Jorge Vitorino
Rodrigues Paiva, (08299$69) Armindo Luís Vilar Soares Lage,
(10806569) Carlos Alberto da Mota Soares e (16441669) Mário
Alberto Pinto de Azevedo Águas, todos licenciados.
Tenente miliciano de transmissões, do Regimento de Infantaria de
Tomar, (00494169) Manuel Fernando Botelho de Sousa Lopes,
licenciado.
Alferes milicianos de transmissões, da Escota Prática de Transmissões.
(06868569’) Manuel Joao da Costa Calheiros Lobo, (07639669) José
Manuel Borges Ferraz e (14517269) Miguel Alberto Oliveira
Abreti. todos licenciados.
Alferes miliciano de transmissões, do Regimento ‘de Infantaria do
orto, (0i6739469) José Ruela Pires Claro, licenciado.
Aspirantes a oficial milicianos de transmissões, da Escola Prática de
Transmissões, (13081669) Américo Dias de Sonsa e (15360269)
Luís Miguel Bernardo, ambos licenciados.
Alferes miliciano médico, do Regimento de Infantaria do Porto,
(03815469) Jorge Coutinho Aroso Ramos, licenciado.
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Aspirante a oficial miliciano farmacêutico, do Regimento de Infanta
ria de Tomar, (03517569) João Alberto de Castro Correia da Silva,
licenciado.
Tenente miliciano do serviço de administração militar, do Regimento
de Infantaria de Abrantes, (0a88669) Manuel Vasco Pereira
Nunes da Ponte, licenciado.
Tenentes milicianos do serviço de administração militar, do Regimento

de Infantaria do Porto, (12549269) João Carlos de Oliveira Antu
nes e (07474569) Luciano Joaquim Martinho Tavares, ambos
licenciados.
Tenent.s milicianos do serviço de material, do Regimento de Infan
taria de Tomar, (02018169) Emanuel Cândido Tavares Mendes
Silva, (13655669) Luís Casimiro Queiroz Neto, (00200369) José
Manuel Moreira Ferreira, (02619569) Júlio Armindo Gomes de
Albuquerque e (12417669) Alberto Alves Afonso, todos licen
ciados.
‘Tenente miliciano do serviço de administração militar, do Regimento
de Cavalaria de Estremoz, (10046169) Álvaro Henrique Contreiras
Ermida, licenciado.
Tenentes milicianos do serviço de administração militar, da Escola
Prática de Transmissões, (11635669) Rogério Luís Neves Marques,
(10282669) Amilcar José Palavras Ferreira e (05670369) Manuel
Bernardo Filipe Sequeira, todos licenciados.
Tenentes milicianos do serviço de administração militar, do Batalhão
de Administração Militar, (077455:69) Luís Gonzaga de Castro
e Silva, (06777069) José Joaquim Monteiro da Silva, (03188369)
António Costa e Silva, (14447369) João António Ferreira Araújo
Sequeira, (07444069) Henrique Mário Calheiros da Assunção
Santos, (17956369) Ãngelo Manuel Cerqueira Santos, (12465369)
Manuel Sebastião 1’eixeira Moreira Ramos, (19075269) Adélio
Monteiro Gonçalves Ramalho, (70603469) Augusto José Vascon
celos Macedo Pinto, (00665969) Mário Augusto de Campos
Rangel Pereira. (05197069) Eduardo Urbano Perdigão. (09518269)
António Filipe Lopes Peixoto, (09590569) Carlos da Costa Oliveira.
(15074869) António Alves de Oliveira, (14258569) Franklin Pereira
Neto, (02542969) João Gonçalves de Oliveira Neves, (16439769)
Almiro Jorge Casal Azevedo Moura, (06960569) António Ricardo
Nogueira Matias Morgado, (06562969) Nélson Luis da Silva
Braga Moinhos, (08084169) José Augusto Gonçalves Martins.
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(15592069) Justino Manuel de Oliveira Marques, (06606869) Vítor
Manuel Touret de Magalhães, (07941069) Luís Martins Lourenço,
(04665369) Rui Alberto de Oliveira Malheiro Fraga, (10062969)
Eduardo Augusto Vieira da Fonseca, (00095169) Luís Manuel
Pereira de Figueiredo, (17997069) Francisco José Morão Dias,
(18329569) Luís Filipe Pereira figueiredo Cruz, (02313469) José
Jesus da Silva Rodrigues da Costa, (09252169) José António
Coelho da Costa, (08355269) Manuel Dínis Matos Amorim de
Carvalho, (07211669) António Adelino Figueiredo Ferreira Car
ranca, (19678669) Irineu Francisco Ramalho Brandão, (19475269)
Fernando Artur Jordão Ferreira Braga, (08815169) Fernando
Oliveira de Azevedo e (07304869’) António Jorge Serrano Garcia
Araújo, todos licenciados.
Alferes miliciano do serviço de administração militar, do Regimento de
Infantaria de Tomar, (07895669) Mnue1 Henrique Braz da Silva,
licenciado.
Alferes miliciano do serviço de administração militar, do Regimento
de Artilharia de Lisboa, (11818469) Manuel Pedro Souto Castro,
licenciado.
Alferes milicianos do serviço de administração militar, do Regimento
de Cavalaria de Santa Margarida, (12802269) António Joaquim
dos Santos Nunes e (09293569) Armando Fausto Correia Fer
nandes, ambos licenciados.
Alferes miliciano do serviço de administração militar, do Regimento
de Transmissões, (17571469) José Américo Teixeira Leão, licen
ciado.
Alferes milcianos do serviço de administração militar, do Batalhão de
Administração Militar, (19950269) José Adriano Neves de Sousa,
(06763469) António Manuel Rodrigues Ribeirinho Soares,
(13650869) Paulo Cruz Vieira da Silva, (18998469) Alberto Pais
da Silva, (61891869) Jorge do Espírito Santos, (07281369) Raul
(‘arlos da Silva Rodrigues, (08478569) Valentim Moreira da Rocha,
(05190069) Serafim Avelino Gomes Ribeiro, (00692769) José
ferreira de $ousa, (08096969) Fernando Carvalho Peixoto,
(03612769) Nélson Manuel Lopes Pacheco, (07764169) Almiro
de Carvalho Oliveira, (09183069) António Casa Nova Moreira,
(60036169) Manuel Soares de Azevedo Maia, (06751969) António
José Magalhães Machado, (00469469) Francisco Maria Félix
Machado, (18087969) José Manuel Trindade Lyra, (04252569)
Adalberto Artur Vieira Dias de Carvalho e (10424769) Carlos
Nélson Gonçalves Amador, todos licenciados.
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Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, do
Batalhão de Administração Militar, (16911869) António Guimarães
Ferreira, licenciado.
Tenente miliciano do serviço de material, do Regimento de Infantaria
de Abrantes, (18710669) João Pedro Begonha dos Santos, licen
ciado.
Tenente miliciano do serviço de material, do Regimento de Infan
taria do Porto, (13880069) Alberto Barreira Simões Dias, licen
ciado.
Tenente milician:o do serviço de material, do Regimento de Infantaria
de Tomar, (19249469) Manuel Firmindo Pinto Ferreira, licen
ciado.
Alferes miliciano do serviço de material, do Regimento de Infantaria
do Porto, (12969869) Augusto da Silva Gomes Dias, licenciado.
Alferes miliciano do serviço de material, do Regimento de Infantaria de
Tomar, (09688569 Jorge Manuel Proença de Carvalho Couceiro,
licenciado.
Alferes miliciano do serviço de transportes, da Escola Prática de
Transmissões, (61566569) António Álvaro de Meio Cristina Agan
te, licenciado.
Tenentes milicianos do serviço de pessoal, do Batalhão de Adminis
tração Militar, (06191569) José Cargos Guimarães Vilaça Fer
nandes, (07551669) António Manuel de Encarnação Pinheiro,
(18049:969) Justino Santos Pinto e (12006469) Manuel Cândido
das Neves Saraiva, todos licenciados.
Alferes miliciano do serviço de pessoal, do Batalhão de Administra
ção Militar, (05389469) António Álvaro dos Santos Neto, licen
ciado.
(Por portaria de

IV

—

1

de Janeiro

de 1984.)

PENSÕES DE RESERVA

O valor da rectificação ‘da pensão de reserva do coronel de cavalaria
(50690311) Nuno Caldas Franco Duarte, fixado na portaria
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publicada na Ordem do Exército, 2. Série, n.° 19, de 1 de Outubro
de 1978, página 1643, foi alterado para 23 534$00, desde 29 de
Abril de 1977.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do

Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
1’enente-coronel de cavalaria (51324211) Hélder Humberto do Nas
cimento Matias, pensão mensal de 62 650$00, desde 4 de Dezeni
bro de 1983.
(Por portaria de 17 de Janeiro de 1984. Não carece dc visto do
Tribunal dc Contas, nos termos do Decreto o.° 276-A/75.)
Major do serviço de administração militar (50635111) Henrique
Ant6nio Vidal Claro Júnior, pensão mensal de 51 517$00, desde
22 de Novembro de 1983. Conta 33 anos de serviço.
(Por portaria de 27 de Novembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto mi.0 276-A/75.)
Capitão do serviço geral do Exército (52424$11) Joaquim Santana
Marques, pensão mensal de 52 280$00, desde 16 de Setembro de
1983. Conta 36 anos de serviço.
(Por portaria de 16 de I)ezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Capitão do serviço geral do Exército (51779311) José Maria Ernesto,
pensão mensal de 47 603$00, desde 31 de Maio d 1983 Conta
33 anos de serviço.
(Por portaria de 17 de Janeiro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 276-A/75.)

V—REcTIHCÇÕES DE PENSÕES
Actualização das pensões de reserva dos oficiais a seguir mencionados.
desde as datas que se lhes indicam:
Com 36 anos de serviço:

Desde 1 de Dezembro de 1981:
Tenente-coronel:
(51388411) Arnaldo Manuel Serra Gomes, 51 32080t).
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A primeira das importâncias tem início em 1 de Abril de de 1980; a
segunda em 1 de Julho de 1980; a terceira em 1 de Outubro de
1980:
Coronel:
(50581511) Antcínio Esteves. 33 750$0t), 35 750300. 40750$00.

Desde 1 de Janeiro de 1983:

Coronéis:
(51417711) Nuno António de Carvalho Esteves da Rosa, 65 200$00;
(50898611) António Augusto Gaspar Correia, 70 740300;

(50061911) Paulo Eurico de Lacerda Oliveira Martins. 76280$00;
(51472711) Acácio Dias da Silva Álves Tavares, 65200300;
Tcnentes-coronéis:
(50267611)
(51317711)
(50747211)
(50283611)
(51488311)
(50188111)
(51385211)
(50273311)
(51387111)

António Emilio Gameiro Cardoso, 60000300:
Luís dos Santos Rafael, 64440$00:
João Maria de Oliveira, 592003(X);
Augusto Ferreira. 59 200300;
Américo de Sousa, 64440300:
Domingos Albino de Magalhães. 69 680$00;
Manuel Lopes de Carvalho Chaves, 69 680$00,
José António Luz de Almeida, 59200$00;
Manuel Alexandre Pinto de Abreu, 69680$00.

Captiies:
(50889511) Joaquim sIartins de Freitas, 56 300$00;
(50245411) João Gonçalves Carinhas, SI 800$00:
(51127011) Manuel Maria AntRo, 52400500:
(50255711) Manuel Marques Fidalgo, 51 800$00;
(51760211) Joaquim dos Santos, 56 300$00;
(52272511) José Augusto Rodrigues. 55692$00;
(52284111) Tomás Augusto di Costa Ferreira. 51 800$00;
(50532711) Francisco José Craveiro, 52 141300;
(52279611) António Gomes Cana, 51 600$00;

(50201111) José Baptista Júnior, 51 800$00;
(51229311) António Ribeiro. 56300500.
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Com menos de 36 anos de serviço:
Desde 1 de Dezembro de 1981:

Major:
(51224$11) Fernando Augusto de Meio Rodrigues, 33 23SO0. Conta
27 anos de serviço.

Desde 1 de Janeiro de 1983:

Tenentes-comnéis:
(51474$11) Fernando Gonçalves Roberto, 54196$00. Conta 2g anos
de serviço;
(51462211) Ernesto Augusto de Meio Antunes, 62799$00. Conta 35
anos e 1 mês de serviço;
(52952011) Carlos Alberto Carvalho Felgueiras e Sousa, 49333$00.
Conta 30 anos de serviço;
(51324211) Hélder Humberto do Nascimento Matias, 60860$00. Conta
34 anos d’e serviço;
(50935011) José da Silva Correia, 50 978$00. Conta 31 anos de serviço;
(51316211) António Mário Rodrigues Ribeiro, 55911$00. Conta 34
anos ‘de serviço.

VI

—

DECLARAÇÕES

Colocações e desempenho de funções:
1) Por despacho de 30 de Dezembro de 1983 do Chefe do Estado-Maior do Exército foram nomeados membros do Conselho Superior
do Exército, para o ano de 1984, os seguintes generais:
Gonçalo Nuno de Albuquerque Sanches da Gama;
Domingos Américo Pires Tavares;
José Fernando Lopes Gomes Marques.
2) Por despacho ‘de 30 de Dezembro ‘de 1983 do Chefe do
Estado-Maior do Exército foram nomeados membros do Conselho
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Supcrior de Disciplina do Exército, para o ano de 1984, os seguintes
generais

António Adriano Faria Lopes dos Santos (presidente);
Carlos Mariano Mgéos Ayres;
Carlos José Machado Alves Morgado;
João Fernando Malho Ilharco;
José Luís Almiro Qanelhas.
3) O coronel de infantaria, na situação de reserva, (51286111)
Manuel de Jesus Correia presta serviço desde 4 de J:aneiro de 1984,
na Cõoperativa Militar.
4) O maior de infantaria, na situação de reserva, (50082211) Júlio
Heitor uno Ferreira deixou de prestar serviço desde 1 de Janeiro de
1984, no Serviço Cartográfico do Exército.

5) O major de infantaria, na situação de reserva, (51399711)
Luís Armando Florenço Tovar de Lemos deixou de prestar serviço
desde 29 de Dezembro de 1983, na Escola do Serviço de Saúde Militar.
6) O major de infantaria, na situação de reserva. (51399711)
Luís Armando Florenço Tovar de Lemos presta serviço nos Serviços
Sociais das Forças Armadas, desde 27 de Janeiro de 1984. em acumula
ção com o serviço que presta na Escola do Serviço de Saúde Militar,
onde desempenha funções docentes.
7) O tenente-coronel de cavalaria, na situação de reserva,
(51097311) Álvaro Augusto Fonseca Sabbo deixou de prestar serviço,
desde 1 de Janeiro de 1984, na Cruz Vermelha Portuguesa.
8) Desde 15 de Agosto de 1983, presta serviço no Regimento de
Cavalaria de Santa Margarida, na situação de diligência, o capitão do
serviço de material (serviços técnicos de manutenção) João Ilidio dos
Santos Coelho, do Regimento de Infantaria de Angra do Heroismo.
9) O major do serviço geral do Exército, na situação de reserva,
(51491111) Adelino António Gomes presta serviço desde 1$ de Janeiro
de 19:84, no Distrito de Recrutamento e Mobilização do Porto.
10) O major do serviço geral do Exército, na situação de reserva,
(51312311) ‘Carlos Santos Pereira deixou de prestar serviço, desde
13 de Janeiro de 1984, no Estado-Maior-Geneml das Forças Armadas.

11) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de reserva,
(52570711) Joaquim Santana Faleiro deixou de prestar serviço desde 1
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de Janeiro de 1984, na Delegação de Fato da Cruz Vermelha lortu
guesa.
12) O capitão do serviço geral do Exército, na situação dc reserva,
(52279711) António Carrilho Semedo presta serviço desde 23 de
Janeiro de 1984, no Centro de Instrução da Polícia do Exército,
deixando de o prestar na Cruz Vermelha Portuguesa, desde a mesma
data.
13) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de reserva.
(52279711) António Carrilho Semedo presta serviço na Cruz Vermelha
Portaguesa, desde 3 de Novembro de 1983, deixando de o prestar
no Centro de Instrução da Polícia do Exército, desde a mesma data.

Cursos, estágios e tirocíiiios:
14) Deve ser averbado aos oficiak abaixo indicados o 2.° turno do
Curso de Actualização de Comando e Direcção, que frequentaram
no Instituto de Altos Estudos Militares, no período de 6 de Março a 21
de Julho de 1978:
Tenente-coronel
Dias Pinto;
Tenente-coronel
Tenente-coronel
Tenente-coronel
1’enente-corore1
Tenente-coronel
Tenente-coronel

de infantaria (51068211) Catolino Rogério Mateiro
de infantaria (51093611) António Lemos de Carvalho;
de infantaria (51228811) Manuel Jorge Caramelo;
de infantaria (51287311) Raul Pereira da Cruz Silva:
de infantaria (51252111) Pedro Augusto Soeiro Zilhão;
de infantaria (51393811) Marcelo Heitor Moreira;
de infantaria (50139811) Fernando Augusto Castilho

Palma Ferro;

Tenente-coronel de infantaria (51393911) Delfim Leitão Fernajides:
Tenente-coronel de infantaria (51290411) Almor Alves Serra;
Tenente-coronel de infantaria (51394211) José Júlio de Azevedo Vala
rinho;
Tenente-coronel de infantaria (50558911) Manuel Correia dos Santos
Luís;
Tenente-coronel de infantaria (51394711) Guilherme Cardoso de Oli
veira;
Tenente-coronel de infantaria (50463811) Albino Augusto de Castro
Carrapatoso;
Major de artilharia (51462611) Francisco Cordeiro da Fonseca:
Major de artilharia (51462811) Alexandre Afonso Rebelo da Silva
Áragão;
Major de artilharia (51370811) Luís Filipe Godinho Bilro;
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Tenente-coronel de cavalaria (50279011) Marcelo Victor Lopes César

Monteiro;
Major de cavalaria (52155911) José Rafael Lopes Saraiva:
Tenente-coronel ‘de transmissões (50772$11) José de Carvalho Gomes;
Tenente-coronel de transmissões (50773411) João Alberto Honrado
Gomes;
Major ‘de transmissões (50041711) Paulíno Nélson ferreira Birrento;
Tenente-coronel do serviço de administração militar (51022611) Agos
tinho Fernando Mesquita Pinto;
Tenente-coronel do serviço de administração militar (25157711) José
Maria Moreira de Azevedo:
Tenente-coronel ‘do serviço de administração militar (50508611) Fer
nando Dias Frade:
lenente-coronel do serviço de administração militar (52178711) Manuel
José Magro;
Tenente-coronel do serviço de administração militar (51304311) José
Martins Patrício:
Tenente-coronel do serviço de administração militar (51264311) Fer
nando Soares Pinto Simões.
15) Deve ser averbado ao tenente-coronel de infantaria (50993211)
Henrique Vitor Guimarães Perez Branão o 2.° ano do Curso de
Estado-Maior frequentado no Brasil, no período de 7 de Janeiro a 12
de Dezembro de 1983.
16) Deve sr averbado ao tenente-coronel de transmissões
(50772511) João Afonso Bento Soares a atribuição do grau «Master of Military Art and Science» concedido pelo Exército dos Estados
Unidos da América em 3 de Junho de 1983.
17) Deve ser averbado aos oficiais abaixo indicados o curso de
Testador, que frequentaram no Centro de Estudos Psicotécnicos do
Exército, no período ‘de 9 a 20 de Janeiro de 1984, com aprovei
tamento:
Capitão de infantaria (01294365) Fernando Nuno da Silva Pinto;
Capitão de infantaria (Cmd) (08367674) Manuel Carneiro Teixeira;
Capitão de infantaria (19168376) Jorge Manuel A. Conde Rendeiro;
Capitão de engenharia (17856876) António Mendes Abóbora;
Capitão do serviço postal militar (44087059) Casimiro Pereira Pires;
Capitão do serviço geral do Exército (51026911) Adriano Henriques
‘de Araújo;
Capitão do serviço geral ‘do Exército (51708711) António Jerónimo
Gomes Dias;
Capitão miliciano de cavalaria (0225468) António Manuel Ribeiro;
Capitão miliciano de infantaria (04680369) Álvaro Bento Lapa:

556

ORDEM DO EXÉRCITO N.° 4

2. Série

Capitão miliciano de infantaria (06144966) Filomena de Jesus P. Al
meida Borges;
Tenente de engenharia (02420177) José Manuel Sílva Graça Monteiro;
Tenente de transmissões (03245562) Manuel Gonçalves;
Tenente do serviço geral do Exército (50906111) João Jesuíno;
Alferes do serviço de administração militar (00826081) Vítor Manuel
dos Santos Gomes;
Alferes miliciano de infantaria (00862780) Artur Manuel da Silva
Rocha;
Alferes miliciano de infantaria (07513882) Joaquim Manuel Mota
Magano;
Alferes miliciano de artilharia (10916880) José Ljuís Mendes Macedo;
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (12773581) Jorge Manuel
Meirím Bento.

Listas de promoção:
18) Lista de promoção dos tenentes-coronéis de infantaria a vigo
rar em 1984, elaborada nos termos do n.° 11.1 da Portaria n.° 576/77,
de 15 de Setembro, que regulamenta o Decreto-Lei n.° 385-B/77, fie 13
de Setembro:

Alfredo José Boteho de Oliveira Moniz;
José Luís de Sousa Ferreira;
Manuel Granjo de Matos;
José Agostinho Gomes;
Fernando dos Santos Rodrigues Trovão;
António Luís Baptista Barrinhas;
Carlos Alberto Rebelo Marques;
Renato Vieira d.e Sousa;
Fernando Manuel Afonso de Almeida;
Rui Mano Soares;
Jorge Alberto Madeira de Velasco Marlins;
Duarte Rui Lemos de Fontoura;
Joaquim Simões Duarte;
Carlos Graciano de Oliveira Gordalina;
Álvaro Teixeira Soares;
António Manuel Duarte Botelho;
Jorge Esteves dc Almeida;
Adriano do Patrocínio Rodrigues Sanches;
António José Santiago Maia;
João Luis da Costa Martins Ares;
Albano Paula de Carvalho;
António Moreira de Almeida Correia;
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José Abílio Lomba, Martins:
Francisco do Nascimento Cordeiro;
José Maria de Meio Parente;
João José Louro Rodrigues de Passos;
António Miguel Cunha Navarro;
António José da Silva;
Américo das Dores Moreira;
Francisco António Ricardo Dias da Silva Rebelo Gonçalves;
Rodrigo Alfredo de Sousa Lobo de Ávila;
João Manuel Carreiro Barbosa;
Óscar António Gomes da Silva;
Teotónio José de Carvalho Ribeiro Pereira;
Carlos Alberto Gonçalves;
Mário José Vargas Cardoso;
Valdemar Sezinando Monteiro Batista;
António Virgilio da Cunha Magalhães Soeiro;
Ãlvaro Augusto de Sousa Guedes;
José Medina Ramos;
Amilcar Ferreira da Silva Lúcio;
António Pedro Simões Vagos;
José ‘Pedro Mendes Franco do Carmo;
Vasco José de Oliveira Vilas Boas;
António Rodrigues da Graça;
Alfredo Jorge Ribeiro Mota Cardoso;
Walter da Silva Almeida;
António Gil Marques Nunes;
Francisco Pinheiro da Silva;
José Casimiro Gomes Gonçalves Aranha;
Adolindo Augusto Fernandes Amarante;
Valdemar Dinis Clemente;
Joaquim Pires Antunes Rapoula;
José Joaquim Pontes Fernandes:
Fernando Augusto Gomes;
António Jacques F’avre Castel-Branco Ferreira;
Carlos Alberto da Fonseca Cabrinha;
Jorge Barroso de Moura;
Joaquim Manuel Martins Cavaleiro:
Francisco Fetnandes da Mota;
José António Pereira Brás;
Virgulio de Paiva Barreto de Magalhâes;
João Manuel Martins Soares;
Luís Carlos Berbereia da Costa;
João Rodrigues Teixeira;
António José Claro ‘Pinto Guedes;
José Casimiro Coelho Pereira Pinto;
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Carlos Marques dos Santos Costa;
António Augusto Pinto da Cunha Leal:
Raul Miguel Socorro Folques.
19) Lista de promoção dos majores de infantaria a vigorar em
1984, elaborada nos termos do n.° 11.1 da Portaria n.° 576/77, de
15 de Setembro, que regulamenta o Decreto-Lei ri.0 3$5-B/77. de
13 de Setembro:
Alberto Freire de Matos;
José Cândido de Oliveira Bessa de Menezes:
José Pedro da Cruz;
Carlos Alberto Sobral de Mesquita Simões;
José Aires Paimeiro Queimado;
Artur Agnelo Coelho do Amara!;
Alfredo da Piedade Sérgio Lopes Rego;
Arleto Francisco Ferreira;
Henrique Mário dos Santos Rocha:
José Fernando Pires Lopes;
Abílio José Lagartinho Rodrigues:
António Meio de Carvalho;
António José Raimundo Gama:
Jorge Duarte de Ameida;
Manuel Arnaldo de Abreu Falcão;
Arnaldo José Ribeiro da Cruz;
Lucíano António de Jesus Garcia. Lopes;
Américo Simões Gaspar;
Albano da Gama Diogo;
José Fernandes Frutuoso da Costa;
Manuel Ferrefra da Silva;
Orlando Victor de Carvalho Abreu;
Firmo Arménio Sequeira Afonso;
Jorge Xavier Vasconcelos Mendes Belo:
Vasco Correia Lourenço;
Alberto Hugo Rocha Lisboa;
Diamantino Ribeiro André;
Hilário M’anuel Pólvora Peixeiro;
António Ramos da Rocha;
José Ago.stinho Franqueira de Oliveira Pegado,
Fernando Pereira Vicente;
Joaquim da Conceição Faleiro Bramão;
Rogério Qoutinho Ferreira;
José Simões Lourenço;
Luís Andrade de Barros;
Rui Manuel Gomes de Mendonça:
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Mário Gonçalves Amaro;
José Leandro Silva Carreto Maia:
António Jaime Vieira Montes;
Norberto Augusto Pires Sanches;
JoEo Estêvão Saraiva Coelho;
Leovigildo Augusto Almeida Morais;
Raul Afonso Reis;
Joaquim Madeira Mónica da Luz:
Fernando José Estrala Soares;
José Lopes Vicente Beato;
Amândio Mário Amad:o Pereira;
Boaventura José Martins Ferrefra;
Joaquim da Sílva Ferreira Casaca;
Luís Fernando da Fonseca Sobral:
Joaquim Ferreira de Barros:
Cipri:ano d Sousa Fernandes Alves;
António Luciano Fontes Ramos:
Almiro da Costa Mateus;
Manuel Fernan.des da Silva Terraquente;
Alfredo Antunes Lopes;
José Manuel da Costa Barbosa Pinto;
Jorge Alves Feio Cerveira:
Manul Artur Ferreira;
José Luis Goulão Freire:
Nuno Roque;
António José Sardoeira Pereira da Silva;
Jaime Rodolfo Abreu Cardoso:
Manuel Carvalho Cáceres Pires;
Carlos Alberto Duarte Prata;
Carlos Alberto Fernandes Pires;
Sidónio Martins Ribeiro da Silva;
Fernando da Silva Pinto Ribeiro;
Silvestre António Salgueiro Porto;
Kétder dos Santos Castro Rodrigues:
Nuno Pinto Coelho Homem da Costa;
António José Fernandes Praça;
Joaquim Gonçalves fatias.
20) Lista de promoção dos eapitãs de infantaria a vigorar em
1984, elaborada nos termos do n.° 11.1 da Portaria n.° 576/77, de
15 de Setembro, que regulamenta o Decreto-Lei n.° 385-B/77, de
13 de Setembro:
Joaquim Vaz Cariano (a);
Amável de Jesus Fernandes Esteves;
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Luís Nélson Ferreira dos Santos;
António Lopes Lourenço;
Luis Vicente Martins de Meio Cabral;
João António Machado Matos:
Américo José Guimarães fernandes Henriques;
Paulo José Pereira Guerreiro;
Henrique Rosário Correia de Lacerda Ramalho;
Manuel José Carvalho;
António José Afonso Lourenço;
Manuel António de Meio .e Silva;
Rui da Trindade Doutel Guerra Ribeiro;
José ‘Pina David Pereira;
Rui Manuel Tavares Teixeira;
Vitor Manuël Cardoso Caldeira;
José Azuil da Conceição Duarte Mouzinho;
José Manuel V’az Pombal;
Miguel Fernando Guint Barbosa;
Francisco José de Ascensão Lopes Martins;
Carlos Alberto Rocha Neves;
Luís Manuel Gomes dos Santos Lopes;
Adelino de Matos Coelho;
Joaquim António Pereira Moreira dos Santos;
José António Barreto Nunes;
Gabriel Gomes Mendes;
António da Costa Alves;
João Raul Gomes de Bettencourt Coelho;
António Joaquim Lavoura Lopes;
António Alves Marques Júnior;
Vaidemar José Moura ‘da Fnte;
Fernando Luís Banha Soares Cai-racha;
Vítor Manuel da Silva Carvalho;
Vasco Augusto Pinheiro Gonçalves Capaz;
Carlos Manuel Gonçalves Abreu Carvalhão;
Dário Alberto de Azevedo Sobral;
Joaquim José Pinto Carvalho de Oliveira;
Rui Alexandre Cardoso Teixeira;
Armando Fermeiro;
José Semedo dos Santos;
Jorge Manuel Garrido Pardal Maurício;
António José Augusto;
Fernando Paulo Ribeiro;
Fernando Nuno da Silva Pinto;
Jorge Manuel Pais Ferreira da Silva;
Daniel Pereira Delgado;
Manuel Ambrósio de Morais Freitas;
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Fernando António Ramos;
Manuel da Conceição Esteves.
a) Incluido na Lista por escolha ao abrigo do Decreto-Lei
n.° 239/77, de 8 de Junho.
21) Lista de promoção dos tenentes de infantaria a vigorar em
1984, elaborada nos termos do n.° 11.1 da Portaria n.° 576/77, de
15 de Setembro, que regulamenta o Decreto-Lei n.° 385-3/77, de
13 de Setembro:
Eurico Manuel Figueiredo Moreira da Silva.
22) Lista de promoção dos alferes de infantaria a vigorar em
1984, elaborada nos termos do n.° 11.1 da Portaria n.° 576/77, de 15
de Setembro, que regulamenta o Decreto-Lei n.° 385-B/77, de 13 de
Setembro:
Rui Fernando Batista Moura;
Nuno Augusto Teixeira Pires da Silva:
Manuel Caroço Prelhaz;
José António Rodrigues do Carmo:
José Manuel Cardoso Lourenço;
António José Lourenço da Fonte Rabaça;
Rui Garcia Simões;
Fernando Manuel Dias Martins;
Jorge Manuel Cabrita Alão Correia da Silva;
José António Marques Rodrigues;
António José de Sampaio Silva;
Marco António Mendes Paulino Serronha;
Rui Manuel de Almeida Esteves;
César Augusto Brás Martins;
Carlos Alberto Cavaleiro Fernandes;
Eduardo José Martins Veloso.
23) Lista de promoção dos tenentes-coronéis de artilharia a vigo
rar em 1984, elaborada nos termos do n.° 11.1 da Portaria n.° 576/77,
de 15 de Setembro, que regulamenta o Decreto-Lei n.° 385-3/77, de
13 de Setembro:
Carlos Manuel dc Sousa Paz;
António Manuel Zuzarte Bastos;
José Rodrigues Tavares Pimentel;
Nuno Ramiro Esteves;
Henrique Manuel Viegas da Silva;
Hélder Reis de Oliveira;
Francisco Cord’eiro da Fonseca;
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Alexandre Afonso Rebelo da Silva Aragão:
Luís Filipe Godinho Bilro;
Ërancisco Matias Barão da Cunha;
Herculano Caetano Costa;
Aleixo Barata Pinto Tonelo;
José Fernardo Proença de Almeida;
Luís António Temudo Gagliardini Graça;
Abílio Margarido Gonçalves;
José Faia Pires Correia;
Manuel de Azevedo Moreira Maia:
Domingos Alberto Pinto Catalão:
Alberto Marques da Silva;
Manuel da Costa Lopes;
Jorge Manuel Lobo Silvestre Graça;
Salvador Juflão de Carvalho Guerreiro:
Manuel Valentim de Oliveira Nunes:
Damasceno Maurício Loureiro Borges:
Rui Manuel Viana de Andrade Cardoso:
Antinio Gabriel Albuquerque Gonçalves;
Fernando Mesquita Rito Raimundo:
João António Duarte Figueira;
Sérgio do Rosário Dias Branco:
Amaro Rodrigites Garcia;
José Maria Belo;
Domingos Amaral Barreiros;
Manuel Augusto Fernandes da Silva;
José Fernando Jorge Duque;
António Jorge Cardoso;
Elísio Orlando Bastos Bandeira.
24) Lista de promoção dos majores de artilharia a vigorar em
1984, elaborada nos termos do n.° 11.1 da Portaria n.° 576/77, de 15
de Setembro. que regulamenta o Decreto-Lei n.° 385-B1’77. de 13 de
Setembro:
.laime Simões da Silva;
Rui Manuel da Fonseca Rodrigues;
Carlos António Duarte Cachulo e Costa:
Raul Alberto Laranjeiro Henriques;
João Manuel Machado Montalvão dos Santos Silva;
João Batista Rodrigues Videira;
Fernando Nunes Canha da Silva;
João Francisco Lérias Salgado;
Fernando de Matos Atves;
António José Ribeiro Mendes Núncio;
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Custódio Guerreiro Norte;
Aniceto Henrique Afonso;
Gustavo do Carmo Marques;
Carlos Alberto Simões Manique;
Luís Gonzaga Freire Antunes;
Eduardo Barata das Neves;
Carlos Alberto Marques Abreu;
Orlando dos Santos Dias;
José Vítor dos Santos Almeida;
Luís Carlos Santos Veiga Vaz;
Luís Mário Ventura França Galvão;
Manuel Eugénio I)uarte Correia;
António Vitorino Gonçalves da Costa;
Carlos Afonso da Fonseca Alferes;
António Marques Abrantes dos Santos.
25) Lista de promoção de capitães de artilharia a vigorar em
1984, elaborada nos termos do n.” 11.1 da Portaria n.° 57;5/77, que
r2gulamenta o Decreto-Lei n.° 385-B!77, de 13 de Setembro:
Eduardo Dinis Leitão dos Santos Almeida:
Alberto Nuno Lata Ponces de Carvalho;
João António Carvalho Almas lmpera1;
José Francisco :de Jesus Duarte;
Vasco Manuel Charters Ribeiro Ciodinho;
José Martins Cabaça Ruaz:
José Manuel Pinto Marques Nave;
José Manuel Freire Nogueira;
Manuel João Ferreira de Socisa;
José Cândido Custódio Pereira;
João António Andrade da Silva;
Mário Ribeiro Batista.
26) Lista de promoção dos tenentes de artilharia a vigorar no ano
de 1984, elaborada nos termos do n.° 11.1 da Portaria n.° 576/77, de
15 de Setembro, que regulamenta o Decreto-Lei n.° 385-B/77, de
(3 de Setembro:
António Pedro Aleno da Costa Santos:
João Carlos Abrantes Vaz Simões.
27) Lista de promoção dos alferes de artilharia a vigorar em
1984, elaborada nos termos do n.° 11.1 da Portaria n. 576/77, de
15 de Setembro. que regulamenta o Decreto-Lei n.° 385-B/77, de
13 de Setembro:
Jesus Manuel Gallego Coelho;
Rui Manuel Freire Darnásio Afonso;
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Fernando da Costa Crespo (a);
Fernando Joaquim Alves Goias Ferreira;
Luís Manuel de Figueiredo Tomé Medeiros;
José Augusto de Carvalho Lourenço;
José Manuel Saraiva Dias Bertto;
Pedro Amaro Ferreira Neves;
Manuel Viriato Ramos Veloso;
a) Graduado em tenente.
28) Lista ‘de promoçao dos tenentes-coronéis de cavalaria a vigorar
em 1984, elaborada nos termos do n.° 11.1 da Portaria n.° 576/77,
de 15 de Setembro, que regulamenta o Decreto-Lei n. 385-BJ77
de 13 d’e Setembro:
João Manuel Duarte Moniz Barreto;
Jorge Alberto Gabriel Teixeira;
Jorge de Gouveia Falcão;
Eduardo Roque da Cunha;
Mário Arnaldo de Jesus Silva;
Rui Gonçalves Soeiro Cidrais;
José Alberto Menezes Pereira Monteiro;
Fernando Luís Franco da Silva Ataide;
Filomen’o Jorge Malheiro Garcia;
Rui Eduando Anselmo d’Oliveira Soares;
António Eduardo Queiroz Martins Barrento;
Fernando António Marques Abreu;
José Manuel Lameira Machado de Faria;
José Pedro Simões Caçorino Dias;
Armando Car]os Barbosa da Silva.

29) Lista de promoção dos majores de cavalaria a vigorar em
1984, elaborada nos termos do n.° 11.1 da ‘Portaria n.° 576/77, de 15 de
Setembro, que regulamenta o Decreto-Lei n.° 385-B/77, de 13 de
Setembro:
António Manuel Conde Falcão;
Fernando da Costa Monteiro Vouga;
Manuel Maria de Barros Cardoso de Meneses;
José Maria de Campos Mendes Sentieiro;
João Soares de Sá e Almeida;
Henrique de Carvalho Morais;
Joaquim Manuel Correia Bernardo;
Henrique Anltónio Costa de Sousa;
José Guilherme Paixão Ferreira Durão;
Alexandre Beato Correia;
Valdemar Couto Lopes Nóvoa;
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António Luis Serra Picão de Abreu;
Fernando Governo dos Santos Maia;
Fernando Duarte Pina da Silva Ramos;
Luís Gonzaga Ribeiro Goulão;
Norberto Carvalho de Lacerda Benigno.
30) Lista de promoção dos capitães de cavalaria a vigorar em
1984, elaborada nos termos do n.° 11.1 da Portaria n.° 576/77, de
15 de Setembro, que regulamenta o Decreto-Lei n.° 3$5-B/77, de 13
de Setembro:
Ãngelo César Pires Moreira da Cruz;
Ávilo Joaquim Ramos Cadete;
Alfredo Correia Assunção;
Joaquim dos Reis;
Armando Manuel da Silva Aparício;
José António Saturnino Balula Cid;
Rui Borges Santos Silva;
Henrique José Brito Guerreiro Quinta Nova;
José Maria da Silva Gonçalves;
João Gilberto de Mascarenhas de Sousa Soares Mota;
Henrique José de Gouveia Soares;
Baltazar Espada Gamito Ferreira;
Joaquim António Alcalde de Freitas;
João Luís Adrião de Castro Brito:
José dos Santos Rodrigues Teixeira;
José Manuel Pinto do Carmo;
Manuel Ribeiro (Dardoso.
31) Lista de promoção dos tenentes de cavalaria a vigorar em
1984, elaborada nos termos do n.° 11.1 da Portaria n.° 576/77, de
15 de Setembro, que regulamenta o Decreto-Lei n.° 385-B/77, de
13 de Setembro:
Vítor Manuel Nunes dos Santos;
José Maria Rebocho Pais de Paula Santos;
José Antinio Madeira Atayde Banazol;
José João Abudarham Cruz Azevedo;
Luís Manuel Prostes VilIa de &ito;
Car]os Manuel Saraiva Maia Henriques.
32) LiSta d’e promoção dos alferes de cavalaria a vigorar em
1984, elaborada nos termos do ti.° 11.1 da Portaria n.° 576/77, de
15 de Setembro, que regulamenta ‘o ‘Decreto-Lei a.° 385-B/77, de
13 de Setembro:
Tiago Maria Ramos Chaves de Almeida e Vasconcelos;
José António Domingues ‘do Espírito Santo;
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João Paulo Silva Esteves Pereira;
Carlos A1berk Baía Afonso (a);

Alberto Sebastião Neves Marinheiro;
Rui Alves Tavar±s Ferreira,
a) Graduado em tenente.
33) Lista de promoção dos tenentes-coronéis de engenharia a
vigorar em 1984, elaborada nos termos do n.° 11.1 da Portaria
n. 576/77, d.e 15 de Setembro, que regulamenta o Decreto-Lei
n.° 385-B/77, de 13 de Setembro:
Manuel Augusto da Silva Dantas;
José Mantiel Braga da Silva Barbosa;

Carlos Eugénio do Carmo Martins:
Agostinho Mourato Grilo;
António Bento formosinho Correia Leal;
José Geraldo Barbosa Pereira:
Francisco José Gomes de Sousa Lobo;
José Manuel Sobral Lopes;
José Pedro de Sá Morais Marques.
34) Lista de promoção dos majores de engenharia a vigorar em
1984, elaborada nos termos do n.° 11.1 da Portaria n.° 576/77, de
Setembro, que regulamenta o Decreto-Lei n.° 385-B/77, de 13 de
Setembro:
Henrique Marçal de Araújo Leite:
João José Roberto Domingues:
Alberto da Luz Augusto;
Carlos Manuel Ferreira e Costa:
José Farinha Albino da Costa;
Carlos Manuel Ribeiro de Magalhães;
Carlos Cardoso Alves;
Luís Vasco Valença Pinto.

35) Lista de promoção de capitães de engenharia a vigorar em
1984, elaborada nos termos do n.° 11.1 da Portaria n.° 576/77, de
15 de Setembro, que regulamenta o Decreto-Lei n.° 385-B/77, de
13 de Setembro:
Jorge António Bernardo;
José Joaquim Restani Graça Alves Moreira:
Porfírio Aires Marques dos Santos;
José Luís da Rocha Dores;
lsaías de Figueiredo Ribeiro;
Ramiro Cardeira Martins;
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Anibal Benjamim Carvalho Soares:
Mário do Sacramento Silva;
José António de Almeida Lameir.inhas;
Fernando Manuel Paiva Monteiro;
António Bernardo de Abreu Miranda;
José Fernandes Pina;
João Farinha Marques Piçarra.
36) Lista de promoção dos tenentes de engenharia a vigorar em
1984, elaborada nos termos do n.° 11.1 da Portaria n.Õ 576/77, de 15
de Setembro. que regulamenta o Decreto-Lei n.° 385-B/77, de 13 de
Setembro:
José Manuel Silva da Graça Monteiro;
António José dos Santos Matias;
Henrique Alberto cabral do Amaral Xavier.
37) Lista de promoção dos tenentes-coronéis de transmissões a
vigorar em 1984, elaborada nos termos do n.° 11. 1 da Portaria n.° 576/
/77, de 15 de Setembro, que regulamenta o Decreto-Lei n.° 385-13/77.
d. 13 de Setembro:
João Alberto Honrado Gomes;
João Afonso Bento Soares;
‘Fernando Manuel Dias do Amaral Marques;
Fernando Homero Cardoso Figueira;
Manuel da Cruz Fernandes:
Francisco António Frade;
João Manuel Maia de Freitas:
José Luís da Silva Louro;
João Manuel da Cruz Cordeiro;
Carlos Manuel Veríssimo da Cruz.
38) Lista de promoção dos majores de transmissões a vigorar em
1984, elaborada nos termos do n.° 11.1 da Portaria n.° 576/77. de
15 de Setembro, que regulamenta o Decreto-Lei n.° 385-B/77, de
13 de Setembro:
Francisco Antónic Fialho da Rosa;
Daniel José de Sousa Ferreira;
José Manuel Pinto de Castro;
Pedro Rocha Pena Madeira;
Joaquim Armando Ferreira da Silva;
José António Magalhães Barros dos Santos:
João José Simões Roque;
Mário Alexandre de Oliveira Dias.
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39) Lista de promoção dos capitães de transmissões a vigorar
em 1984, elaborada nos termos do n.° 11.1 da Portaria n.’ 576/77, de
15 de Setembro, que regulamenta o tecreto-Lei n.° 385-B/77, de
13 de Setembro:

Rui Manuel Dias Pimentei de Figueiredo;
Edorindo dos Santos Ferreira;
José Paulo de Meio e Azevedo;
João Pedro de Oliveira Ferreira;
António Veríssimo de Sousa Maia;
José Artur Paula Quesada Pastor;
João Miguel de Castro Rosas Leitão;
José da Conceição Teodósio.
40) Lista de promoção dos tenentes de transmissões a vigorar
em 1984, elaborada nos termos do n.° 11.1 da Portaria n.° 576/77,
de 15 de Setembro, que regulamenta o Decreto-Lei n.° 358-B/77, de
13 de Setembro:
Armando António Pereira Garcia.
41) Lista de promoção dos alferes de transmissões a vigorar em
1984, elaborada nos termos do n.° 11.1 da Portaria n.° 576/77, de
15 de Setembro, que regulamenta o Decreto-Lei n.° 385-B/77, de 13
de Setembro:
Pedro Jorge Pereira de Meio;
1-lenrique José da Silva Castanheira Macedo;
José António Lobão Bernardo.
42) Lista de promoção dos majores de transmissões (ramo explo
ração) a vigorar em 1984, eiaborada nos termos do n.° 11.1 da
Portaria n.° 576/77, de 15 de Setembro, que regulamenta o Decreto-Lei
n.° 385-B/77, de 13 de Setembfo, em conjugação com o n.° 2 da
Portaria n.° 996/83, de 28 de Novembro:
Delfino Rosa Couto;
João de Abreu Barata.
43) Lista de promoção dos capitães de transmissões (ramo explo
ração) a vigorar em 1984, elaborada nos termos do n.° 11.1 da

Portaria n.° 576/77, de 15 de Setembro, que regulamenta o Decreto-Lei n.° 385-B/77. de 13 de Setembro:
Jaime Augusto Carvalho Gomes;
Fernando da Costa Soares;
Ernesto Ferreira da Silva;
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José Francisco Amiguinho Salgado:
Manuel José de Almeida;

Frederico Brito Rosa;
Joaquim Dias Valente.
44) Lista de
ração) a vigorar
taria n.° 576/77,
n.° 385-3/77, de

promoção dos tenentes de transmissões (ramo expio
em 1984, elaborada nos termos do n.° 11.1 da Por
de 15 de Setembro, que regulamenta o Decreto-Lei
13 de Setembro:

Fernando Am.aral da Silva;

António Joaquim Eufémio;
Júlio Gonçalves Afonso;
Francisco do Nascimento Rodrigues;
Rui Dias Madureira;
António Nunes Nogueira;
Rodrigo Pereira Alves Martins.
45) Lista de promoção dos majores de transmissões (ramo manu
tenção) a vigorar em 1984, elaborada nos termos do n.° 11.1 da
Portaria n.° 576/77, d’e 15 de Setembro, que regulamenta o Decreto-Lei n.° 385-3/77, ‘de 13 de Setembro, em conjugação com o n.° 2 da
Portaria n.° 996/83, de 28 de Novembro:
Manuel Joaquim da Conceição Santos;

Rui Manuel da Conceição D’ias.
46) Lista de promoção dos capitães de transmissões (ramo manu
tenção) a vigorar em 1984, elaborada nos termos do
11.1 da
Portaria n.° 576/77, de 15 ‘de Setembro, que regulamenta o Decreto-Lei 385-3/77, de 13 de Setembro:
•0

José da Silva Santos;
Amilcar Nogueira da Silva Félix;
Manuel ‘Duarte Sá;
Domingos António Simões Vaz;
João António C.amoesas Garção;
José Tenório Janeiro de Carvalho;
António Lopes Aleixo;
Benjamim Corte Real;
Francisco de Almeida Cunha;
Joaquim Alberto da Silva Alpalhão;
Francisco José Gil;
Edmundo Azevedo Santos;
Alci,des Arsénio Ferreira;
João José

André Domingues;
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AnVini’o Pires Tomé Cordeiro;
António Maria Viegas d’e Carvalho;
47)
tenção)
Portaria
-Lei n.°

Lista de promoção dos tenentes de transmissões (ramo manu
a vigorar em 9$4, elaborada nos termos do n.° 11.1 da
n.° 576/77, d’e 15 de Setembro, que regulamenta o Decreto385-3/77, de 13 de Setembro:

António Luvir Valente da Fonseca;
Manuel Eduardo de Moura Pequeno;
António Pires ‘Faustino;
João Barroso Carvalho;
JoãG Anselmo Domingos Lopes;
Domingos Pereira Barbosa,
48) Lista de promoção dos tenentes-coronéis ‘do serviço de saúde
(rmo medicina) a vigorar em 1984, elaborada nos termos do n.° 11.1
da Portaria n.° 576/77, de 15 de Setembro, que regulamenta o Decret:o
-Lei n.° 385-3/77, de 13 de Setembro:
José Manuel Carrilho Ribeiro;
Carlos Alberto de Sousa Tapadinhas;
Carlos Gonçalves ‘do Amaral;
Henrique Manuel Evans de Carvalho;
Eduardo Manuel Pereira da Mota;
António de Oliveira Pedro;
Octávio Sérgio Clare Barreto da Costa:
Rui Alberto Coimbra Fernandes;
António Sobreiro ‘Pereira Gonçalves
49) Lista de promoção dos majores do serviço de saúde (ramo
medicina) a vigorar em 1984, elaborada nos termos do n.° 11.1 da
Portaria n.° 576/77, de 15 de Setembro, que regulamenta o Decreto-Lei n.° 385-3/77, ‘de 13 de Setembro:
Artur Pinto de Magalhães Mateus;
Carlos Alberto da Costa Oliveira;
Jorge Manuel de Sousa Goulão Pestana Bastos.
50) Lista de promoção dos capitães do serviço de saúde (ramo
medicina) a vigorar em 1984, elahora’da nos termos do n.° 11.1 da
Portaria n.° 576/77, de 15 de Setembro, que regulamenta o Decreto-Lei n.° 3$5-B/77, d’e 13 de Setembro:
Pedro Manuel Caimoto Jácome;
António Manuel Costa Vieira Lisboa.
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Si) Lista de promoção dos tenentes do serviço de saúde (ramo
medicina) a vigorar em 1984, elaborada no.s termos do n.° 1 1.1 da

Portaria n.° 576/77, de 15 ‘de Setembro, que regulamenta o Decreto-Lei n.° 385-B/77, de 13 de Setembro:
José Luís Leça da Veiga Pereira Gen;
José Pedro Camacho Cansado Carvalho;
António Manuel Metas da Silva Graça;
José António de Meio Gomes;
António Jesus Pais Ruivo;
Luís Filipe de Paula Martins CarWal:
Luís Manue[ Verdelho da Costa;
Jorge Manuel Marques do Espírito Santo;
Serafim Manuel de Araújo Ribeirinho Soares;
Joaquim Luís da Silva Santos.
52) Lista de promoção dos tenentes-coronéis do serviço de saúde
(ramo farmacêutico) a vigorar em 1984, elaborada nos termos do
n.° 11.1 da Portaria n.° 576/77, de 15 de Setembro, que regulamenta
o Decreto-Lei

n.°

3 85-3/77, de 13 de Setembro:

Ern:esto Augusto Lage David Enes;
Luís Filipe Freire.
53) Lista de promoção
farmacêutico) a vigorar em
da Portaria n.° 576/77, de 15
-Lei n.° 385-3/77, de 13 de

dos majores do serviço de saúde (ramo
1984, elaborada nos termos do n.° 11.1
de Setembro, que regulamenta o DecretoSetembro:

Manuel António da Silva Ramos;
Rodolfo Mascarenhas Pais Cabral;
José António Barreto Damas Mora.
54) Lista de promoção dos tenentes-coronéis o serviço de saúde
(ramo veterinária) a vigorar em 1984, elaborada nos termos do n. 11.1

da Portaria n.° 576/77, de 15 de Setembro, que regulamenta o Decreto-Lei n.° 385-B/77, de 13 de Setembro:
José Eduardo do Carmo Costa.
55) Lista de promoção dos tenentes do serviço de saúde (ramo
veterinária) a vigorar em 1984, elaborada nos termos do n.° 11.1 da
Portaria n.° 576/77, de 15 de Setembro, que regulamenta o Decreto-Lei n.° 385-3/77, de 13 de Setembro:
Artur Dinis Fernandes.
56) Lista de promoção dos tenentes-coronéis do serviço de
administração militar a vigorar em 1984, elabora’da nos termos do
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n.° 11.1 da Portaria n.° 576/77, de 15 d Setembro, que regulamenta
o Decreto-Lei n. 3$5-B/77, de 13 de Setembro:
António Jorge de Oliveira Romualdo;
Armindo Ramos Pinto Teodósio;
Manuel António Palminha Sacramento:
José Antunes Tomaz:
António Pires Vicente;
António Francisco Lopes Alves Ferreira;
Rui Manuel Gomes CabraL Telo;
Luís Severino Lage Faria Ribeiro:
Rui da Costa Dionísio;
Manuel de Oliveira Rego;
Reinaido Cavaco Gonçalves;
Amílcar Dias de Almeida;
Emidio José Brandão dos Santos Marques;
António Cardoso Ferreira da Costa;
António ‘da Silva Dores;
Rogério Sérgio dos Santos (‘achide;
Manuel Pinheiro &licano;
José António Inês Quintas;
Manuel António da Silva Brogueira;
Joaquim Delgado Tomé;
Alexandre Jorge Reis de Sousa Franco;
António Alberto Bravo Ferreira;
Rui Dionisio Paredes Valério;
António Moniz Arduíno dos Santos;
José Dionisio Martins dos Santos Raposo;
Artur José Alves da Andrade Portugal;
António Agostinho Val-Covo.

57) Lista de promoção dos majores do serviço de administração
militar a vigorar em 1984, elaborada nos termos do n.° 11.1 da
Portaria n.° 576/77, de 15 de Setembro, que regulamenta o Decreto
Lei n.° 385-B/77, de 13 de Setembro:
Joaquim Miranda Ferreira;
António da Silva Rocha;
Ivo Cabaç3o de Almeida Estudante;
João Joaquim Sousa Matos;
Alberto Augusto Pinto Henriques;
Antóni;o Silvino Lucas Machado;
Francisco Dias da Costa;
António Mário Vieira Mila Filipe;
António José ‘Calvo de Almeida Pereira;
Fernando Augusto dos Reis Trindade;
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António Vieira ide Meio;
José Luís Machado Bacelar Ferreira;
óscar Fernando Ribeiro;
Fernando Lucas Moita;
José António Negrão Sequeira.
58) Lista de promoção dos capitães do serviço de administração
militar a vigorar em 1984, elaborada nos termos do n.° 11.1 da
Portaria n.° 576/77, de 15 ide Setembro, que regulamenta o Decreto
-Lei n.° 385-B/77, de 15 de Setembro:
José Carlos Miendonça da Luz;
António Manuel Galvão Gionçalves;
José António Brito e Osório de Vaidoleiros;
Francisco Xavier dos Santos Silva;
Álvaro Brazinha Mochacho;
Fernando Manuel da Silva Ascensão;
Rui Fernando Miranda Vieira;
João Roque Rodrigues;
Carlos Manuel Macedo Ávila;
Fernando Cera ‘de Almeida;
João Francisco FéliX Pereira;
Inácio Pinto do Rosário;
António Manuel Isidoro de Matos Borges;
Adalberto André Travassos Fernandes;
Dorbalino dos Santos Martins;
Ramiro inácio da Rocha MartiRs;
Serafim de Oliveira Leitão;
Mariano UJoão Alves Pimenta;
Carlos Leonel Coista Cabral;
José Miaria Pires ‘Martins;
Fernando Jorge :Calisto Duarte;
Manuel Tavares da Costa.
59) Lista de promoção dos tenentes do serviço de administração
militar a vigorar em 1984, elaborada nos termos do n.° 11.1 da
Portaria n.° 576/77, de 15 de Setembro, que regulamenta o Decreto-Lei a.° 385-B/77, de 13 de Setembro:
Luis carlos Pinheiro Gomes.
60) Lista de promoção dos alferes do serviço de administração
militar a vigorar em 1984, elaborada nos termos do n,° 11.1 da
Portaria n.° 576/77, de 15 de Setembro, que regulamenta o Decreto
-Lei n.° 355-B/77, de 13 ‘de Setembro:
João Manuel Lopes Nunes idos Reis;
Jorge Manuel Lopes Nunes dos Reis;
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José Manuel Pronto do Rosário Santos;
Vítor Joaquim Fonseca Rebelo;
Vítor Manuel dos Santos Gomes.
61) Lista de promoção dos tenentes-coronéis do serviço de
material (material) a vigorar em 1984, elaborada nos termos do
n.° 11.1 da Portaria n.° 576/77, de 15 de Setembro, que regu
lamenta o Decreto-Lei n.° 385-B/77, de 13 de Setembro:
Manuel da Silva e Sousa Lobo;
José Campos Dias Figueiredo;
Manuel José Monteiro Guerra.
‘62) Lista de promoção ‘dos majores do serviço de material
(material) a vigorar em 1984, elaborada nos termos do n. 11.1 da
Portaria n.° 576/77, de 15 de Setembro, que regulamenta o Decreto-Lei n.° 385-B/77, de 13 de Setembro:
Jorge Martins Soeiro;
Artur Alb’erto Gonçalves;
Vítor Manuel ‘Dias da Silva Ribeiro;
Rogério Marreiros da Silva;
António Lobarinhas Garrido.
63) Lista de promoção dos capitães do serviço de material
(material) a vigorar em 1984, elaborada nos termos do n.° 11.1 da
Portaria n.° 576/77, de 15 de Setembro, qu.e regulamenta o Decreto-Lei n.° 385-3/77, de 13 de Setembro:
Carlos Alberto Gonçalves Oliveira;
Orlando Santos Domingos André.
64) Lista de promoção dos tenentes do serviço de material
(material) a vigorar em 19i84, elaborada nos termos do n.° ll.1 da
Portaria n.° 576/77 de 15 de Setembro, que regulamenta o Decreto-Lei n.° 385-3/77, :de 13 de Setembro:
António Francisco Alves Rosa.
65) Lista d promoção dos alferes do sei-viço de material
(material) a vigorar em 1984, elaborada nos termos do n.° 11.1 da
Pwtaria n.° 576/77, de 15 de Setembro, que regulamenta o Decreto-Lei n.° 385-3/77, de 13 de Setembro:
Mário Jorge de Sande Pimentel da Cruz;
Carlos Jorge Sampaio Felgueira;
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66) Lista de promoção dos majores do serviço de material
(serviços técnicos de manutenção) a vigorar em 1984, elaborada nos
termos do n.° 11.1 da Portaria n.° 576/77, de 15 de Setembro, que
regulamenta o Decreto-Lei n.° 385-B/77, de 13 de Setembro, em
conjugação com o n.° 2 da Portaria n.° 996/83, de 28 de Novembro:
José Luís Vilar dos Sanios;
Domingos José Rio Ferreira Braga;
Vítor A. Maria Rodrigues Figueiredo Lima;
Avelino dos Santos Antunes de Carvalho;
António de Sousa Simões;
Ângelo Marques Ferraz;
Joaquim Vicente.
67) Lista de promoção dos capitães do serviço de material
(serviços técnicos de manutenção) a vigorar em 1984, elaborada
nos termos do n.° 11.1 da Portaria n.° 576/77, de 15 de S2tembro,
que regulamenta o Decreto-Lei n.° 3$5’-B/77, de 13 de Setembro:
Alfredo Maria Pedrosa Ferreira de Barros;
Joaquim d.e Jesus Ferreira Machado:
António Martins Alpalhão;
Joaquim da Ascensão Barata;
1úben Barata Riodrigues da Silva Pires;
Rui Amaro Batista;
António Manuel dos Santos;
Aniceto Venâncio Afonso:
José Francisco Nicolau;
António José da fonseca:
Raul Alberto da Silva Dias;
Avelino Cândido Fernandes Baptita:
Joaquim Rosad:o Cintra VHarinho;
António Manuel da Conceição Pires;
José Franco Leandro;
Artur Augusto Pinto;
Paulo Jorge Torres Ferreira dos Santos:
João António Lopes;
Zacarias António da Silva;
Luís Manuiel de Jesus Martins Cascalheira;
Manuel João da Conceição Vidal;
Aurélio Agostinho Araújo Radrigues;
Norberto Inácio Lobinho Cachatra;
Raul Maria Touro Pereira;
António Cecílio Monteiro;
João Batista Bernardo Barroso;
Raul Arcanjo Teixeira;
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Jaime Salazar de Morais;
José Lindo Homem;
Domingos Francisco Gordo de Carvalho;
Domingos Barros Ribas;
Carlos José de Brito;
Carlos Augusto Rego de Sousa;
António Gardel Pereira Coxixo;
Manuel Luís Pimenta;
Manuel Carlos Santos Fonseca;
António Álsuro Moreira Marques;
António José Lopres Guerreiro Correia;
Francisco D:iogo Pedro Simão;
Manuel de Ascensão Moura;
AiroMe Casal Simões;
Amilcar Gonçalves Friande;
Nélson da Silva Pereira;
João Jorge Lopes da Silva;
António do Carmo Domingues.
6$) Lista de promoção dos tenentes do serviço de material
(serviços técnicos de manutenção) a vigorar em 1984, elaborada nos
termos do n. 11.1 da Portaria n.° 576/77, de 15 de Sbtembro, que
regulamenta o Decreto-Lei n.° 3$5-B/77, de 13 de Setembro:
José ‘Manuel Pedroso da Silva;
Jorge Joaquim Esturrado Cardoso;
Manuel da Silva Lopes;
Álvaro Baptista Matos;
Domingos Francisco Galhanas Adagas;
Fernando Matias Candeias;
Álvaro Dório Correia Tavares;
António Bernardino ‘da Silva;
Belarmino M’icaelo da Silveira;
José Pereira dà Palma;
Abílio Marques Cardoso;
António José Borralho Estevens.
69) Lista de promoção dos alferes do serviço de material (serviços
técnicos de manutenção) a vigorar em 1984, elaborada nos termos
do n.° 11.1 ‘da Portaria n.° 576/77, ‘de 15 de Setembro, que regulamenta
o Decreto-Lei n.° 385-3/77, de 13 de Setembro:
Aníbi de Oliveira Araújo Valente;
Joaquim Ribeiro da Silva;
João José Madeira da Silva;
Moisés Laranjeira ‘da cruz.
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70) Lista de promoção dos majores do serviço geral cio Exército
a vigorar em 1984, elaborada nos termos do n.° 11.1 da Portaria
n.° 576/77, de 15 de Setembro, que regulamenta o Decreto-Lei
n. 38’5-B/77, de 13 de Setembro, e n. 2 ‘da Portaria n.° 996/83, de
28 de Novembro:

João Pires;
Carlos Duarte Pereira;
Duarte Ferreira Queirós;
Ladislau Pinheiro Esteves;
Albertino Patrício Godinho;
Josenaldo Soares de Paula Carvalho;
José Filipe Brás;
Júlio António de Almeida Costa;
José leixeira Queirós;
Martinho da Silva, Dias.
71) Lista de promoção dos capitães ‘do serviço geral do Exército
a vigorar em 1984, elaborada nos termos do n.° 11.1 da Portaria
n. 576/77, de 15 ‘de Setembro, que regulamenta o Decreto-Lei
n.° 385-B/77, de 13 de Setembro:
João Luís da Fonseca;
Luís ‘Nuno dos Santos Vila Albino:
David Matos;
Manuel Cardoso Seixas;
António Beja Martins;
Manuel Francisco M’ertdes;
Rogério Fernandes Teixeira;
João Pérsio Pita da Silva;
José António C’almeiro;
Eduardo Soeiro Joaquim:
Honório Pereira Lopes;
António Fernandes dos Santos;
Fausto Costa França;
Deolin’do Poli’dó Marques Pulquério;
Raul ‘dos Reis Castilho;
Humberto Vít:or da Mata Gonçalves;
Albano Mendes de Matos;
António Jerónimo Gom’es Dias;

Manuel Vicente R’odrigues;
Armindo Marques Veiga;
Bernardino do Corro Bule;
Eugénio Moita Aiirélio:

Vicente Furtado Dias;
Carlos ‘Manuel Duarte;
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Fernando Pereira França;
Joaquim Alberto Modesto da Silva;
António Damião de Carvalho;
Benjamim do Carmo Ferreira da Silva;
António de Jesus Sena;
La uro Baltazar Costa;
Manuel Gomes Gil;
Adelino Januário Marques Mandriana;
José António Caqueiro Bajanca;
Fernando Vences Cordeiro;
Jlio Manuel Gomes Rodrigues;
Apolinário Pereira de Sousa;
Abel de freitas;
Manuel Fernandes dos Reis;
Domingos Gonçalves;
Manuel Vicente Correia;
Manuel Pires Diogo:
José Campos;
Manuel Pinheiro Martins Coelho;
Manuel António Pereira Silvestre;
Armindo de Barros Lima;
José da osta Guerreiro;
Viriato Pereira Marques;
Manuel João da Cruz;
António Correia Ribeirinho:
Mário Afonso Ourives;
Francisco Rodrigues de J.esus Pires;
José António de Almeida Ferreira;
António Rosado Pisco;
Jerónimo Vidal dos Santos;
Luis Rodrigues Sevrino;
Jorge Moreira;
Manuel Cordeiro Valente;
Manuel Faria dos Reis;
João A]faia Figueiredo;
António José Fernandes;
Domingos da Conceição Mendès Serra;
Orlando Rosa das Neves;
Joaquim António da Conceição;
Joaquim de Sousa Moreira ir.
José Jerónimo Velez Correia;
José Fernando Rodrigues Ribeiro;
Fmnci sco Marques dos Santos;
té Augusto Dias Veloso;
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António Alberto Pinto de Freitas;
‘1
José Garci:a lacheco;
António Cândido Barreiros;
José Adelino Completo;
Manuel Rui Passos Pereira;
1 c.t’.
Arlindo Ribeiro da Silva;
Bernardino Pombo Cai mona;
Vasco Trincão Crispim Tecedeiro;
J-l x.nú n.
Jerónimo ‘dos Santos Rebocho Carrasqueira;
.;ji) ifl,:it.
oini&1 )i’.iL
António Joaquim Rebelo;
Francisco Alberto Ferreira;
l? n.çn1
Manuel Rodrigues Lourenço;
, L,
José Maria Simões Vilão;
Manuel António Lopes;
£!OtA Oflfl(. 1
António Murça Araújo;
Lúcio d Jesus Ponte;
Francisco dos Reis Patada;
Eduardo Rui Valdez Faria;
Manuel Silveira;
Armando Vaz Pinto;
José Domingos de Sousa;
José António Rodrigues de Oliveira;
Armando Augusto Mota Saraiva;
Adriano Henriques da Araújo;
Serafim da Silva;
João ‘Camarinha Passos;
José Ribeiro Doutor;
António ‘Prata Martins;
António Manuel Gomes;
José Ministro;
Armando Almeida Nogueira;
zrt
Mário Freitas;
1-..Çi
:tiít-&%
Ernesto Vieira da Mota;
il. l;iuçn’t
José da Silva;
TUW
iJmi;p)t
Joaquim Borges Mendes;
::.ilA fZA
Norberto Lemos Vieira;
lWiO
•_.()i
Alcino ‘dos Santos Ferro;
Acácio Carreira da Luz;
hft
Pedro da Silva Bonito;
L
)fl1 .i-. is
José Augusto Domingues;
)
(rn%k
Luís Cerqueira da Silva;
-

-

-‘.

‘

António Fernandes Martins Pires;
Mário Batista de MeIo Santos;

Leopoldino Augusto Rrodrigues;
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Jaime Valério Leote Mrendes;
Luís Eusébio Rodrigues Ovidio;
José de S’ousa Miguel;
Armindo Alves;
Caetano Lopes Ramalho Bragança;

João Lopes Ribeiro;
António Pereira da Costa Lima;
António Rodrigues Ovídiio;
António Gonçalves Veiga;
João Eugénio Gomes;
Fernando da Cunha Ferrar;
António Afonso Jorge;
Henrique da Silva Rocha;
Faustino Afonso Pereira;
Francisco Serafim Góis;
João António Madeira;
João Correia X•arez;
José Manuel Silvestre;
António Correia Lopes;
João Manuel Mendes Pinto;
Horácio Ludovico Ferreira;
Duarte Ilídio Resende Braga;
Mário Craveiro de Castro;
Manuel Vieira Leiria;
)ntónio Luís Soares;
Pedro António Jorge Fernandes;
Manuel de Gouveia;
João Francisco Coelho Cabaço:
José das Dores Ramiro;
Joaquim da Cniz Pimpão;
Vasco ‘das Neves Martins Correia;
Libertário Alves Ferreira;
Armando ‘José Ganchinho Ventura;
Manuel Joaquim Leite;
Anselmo Aires Alves;
Geraldino Leocádio Anica;
Francisco Morais;
João Barbosa Alves;
José Maria de Araújo;
Raul Carreira Faustino;
Augusto Traçal ‘Ribeiro;
Manuel Godinho Mendes Gato;
Joaquim Xisto Rodrigues;
António Laço Jeca;
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Henrique Emídio dos Santos;
Ez.equi’1 Rodrigues Diogo;
Manuel Rodrigues;
César d’e Lima M1heiro;
Joaquim Afonso Moreira.
72) Lista de promoçao dos tenentes do serviço geral do Exército
a vigorar em 1984, elaborada nos termos do n.° 111 da Portaria
n.° 576/77, de 15 de Setembro, que regulamenta o Decreto-Lei
n.° 3$5:-B/77, de 13 de Setembro:
Manuel António Silvério:
Manuel de Jesus Guedes;
Joo Jesuín’o
Frnesto Fernandes da Silva:
Albertino ‘da Silva Calamote;
António d’a Silva Sousa;
Fernando Rodrigues Nunes Narciso:
Jorge Luís Magalhães Mendes;
Manuel da Costa Gaspar;
Marcelino Maria Valério;
Hilário Reis Carrasco;
António Joaquim Pestaneira Sietra;
Américo Mateus Lourenço:
Mário Mendes Teodoro:
António Neves Teixeira;
José António ‘da Cruz;
acinto António Rodigues;
Raul Alves de Almeida;
António da Piedade Santos;
João Martins Gonçalves;
]var J’osé ‘Martins Corceiro;
Manuel Simões Ribeiro;
António de Oliveira Rodrigues;
Gil Infante Arronches;
Raul Maria Aivaón;
Fernando Guerreiro Duarte Nunes;
José António Lopes;
José Correia Caetano;
Armindo Joaquim Martins Monteiro;
Mário da Silva Fortuna;
João Fernando d’os Santos Ferreira;
José Augusto Vaz;
Cristóvão Amaro Martins Beirão;
António Ribeiro Bernardino;
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Joaquim José Esteves;
António Mateus Ferreira Galinha;
Eurico Romeu Teixeira Pereira;
João Batista Chambel;
Joaquim Carneiro Nunes;
João Luís de Oliveira;
António Miranda Pereira da Silva;
João Batista Cniprnino;
Manuel António de Carvalho Ferreira;
José Machado Heitor;
Norberto António Rodrigues;
António Carreira Coelho;
Aleixo Mendes Sobreiro;
João Carlos Martins da Silva;
Aleixo Francico Rosário Costa Fernand;
José da Silva Sanches;
Joaquim Galego Safara;
João José C’armelo Semião;
Mário Henriqures Martins;
Manuel Joaquim Folgoa;
Armindo Santiago Gomes Ferreira;
José Olímpico Carriço;
Baltazar Roque Perreira;
Viriato Gomes de (‘astro;
Augusto Veríssimk;
Rogério Gomes de Matos;
Manuel Ribeiro Gomes;
João Francisco Pintado Carola;
José Pedrosa Capitão;
José Luís Dias Merca;
Diamantino Andrade Fernandes;
António Teles Touguinha;
António Gomes da Fonseca:
Manuel Ferreira;
Fernando Herculano Jesus Fernandes;
José Benedito Pires;
Mário Serrão Arenga;
Cristino Evangelista Guerreiro;
Vítor Manuel Proença.
73) Lista de promoção dos alferes do serviço geral do Exército
a vigorar em 1984, elaborada nos termos do n.° 11.1 da Portaria
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n.° 576/77, de 15 de Setembro, que regulamenta o Decreto-Lei
n.° 385-B/77. de 13 de Setembro:
José António Massa Monteiro;
Alexandre Vaz Xarelhoç
Olivério Martins Teixeira;
Mário Fernando Gonçalves;
luis Henfique Correia;
Tito Abílio da S:jlva
José Francisco Robalo Borrego;
José Carlos Lima Freitas Rato;
José Inácio Goulart Júnior;
António Gomes de Almeida:
[Torácio Henrique Veiga;
António Simões Puré;
João Manuel do Nascimento;
José António letreira Simões;
José Augusto Dias Ferreira;
Augusto Matos Vaz;
José Lopes Correia;
Manuel Louro Carrilho Vaz;
António Francisco Caixei rinho Revez:
António Fernan’des Ferreira da SJva;
António Agostinho Mestre;
74) Lista de promoção dos majores da Inspecção de Bandas
e Fanfarras do Exército a vigorar em 1984, elaborada nos termos do
n.° 11.1 da Portaria n.° 576/77, de 15 de Setembro, que regulamenta
o Decreto-Lei n.° 385-3/77, de 13 de Setembro:
Joaquim Alves Amorim;
Fernando José Sanches.
75) Lista de promoção dos capitães da Inspecção de Bandas e
Fanfarras do Exército a vigorar em 1984. elaborada nos termos
do n.° 11.1 da Portaria n.° 576/77, de 15 ide Setembro, que regulamenta
o Decreto-Lei n.° 385-3/77, de 13 de Setembro:
António Moreira Teixeira:
José Joaquim Oliveira Santos:
Armandino Abreu da Silva.
76) Lista de promoção dos tenentes da inspecção de Bandas e
Fanfarras do Exército a vigorar em 1984, elaborada nos termos do
n,° 11.1 da Portaria n.° 576/77, de 15 de Setembro, que regule menta
o Decreto-Lei n.° 3$5-B/77. de 13 de Setembro:
Manuel Joaquim Barrisco.
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77) Lista de promoção dos capitães do Quadro Especial de
Oficiais a vigorar em 1984, elaborada nos termos do n.° 111.1 da
Portaria n.° 576/77, de 15 de Setembro, que regulamenta o Decreto
-Lei n.° 385-8/77, de 13 de Setembro:
Rui João Brazão Jardim:
José Carlos Duarte Ferreira (cav)
Manuel Martins •de Barros;
Vanzelino Dias Lopes Correia;
Pedro Teixeira de Barbosa Mendorça;
Acílio Martins de Oliveira Malta (arO:
Norberto Daniel Rodrigues:

Rectificações:
78) Na O. E., 2.’ Série, n.° 23, de 1 de Dezembro de 1983,
página 1797, onde se lê: «general (51379511) Octávio de Carvalho
Galvão de Figueiredo», deve ler-se «general de 4 estrelas {5l379i511)
Octávio de Carvalho Galvão de Figueiredo>.
79) Na O. E., 2.’ Série, n.° 24, de 15 de Dezembro de 1983,
página 11830, respeitante ao general (54l05r11) Mário Avelino Sar
doeira Delgado. ronde se lê: «78 700$00», deve ler-se: «78 770$00)>.
80) O brigadeiro, supranumerário, f5070471 1) Hugo Manuel Ro
drigues dos Santos foi colocado no Estado-Maior do Exército, por
portaria de 1 de Julho de 1983 e não como foi publicado na O. E.,
2.’ sétile, n.° 21, de 1 de Novembro de 1983, pág. 1659.
81) ‘Na O. E., 2.’ série, n.° 21, de 1 de Novembro de 1982,
página 1355, respeitante ao coronel de infantaria (51384211) João
José Curado Leitão, onde se lê: «71 400500», deve ler-se: 71 480$00».
82) Na O. E., n.” 21, de 1 ‘de Novembro de 1983, página 1624,
onde se lê: «José Augusto Serpa Pinto», deve ler-se: «!José Augusto
Serra Pinto».
83) O alferes de infantaria (17585781) chama-se António José
Lourenço da ‘Fonte Rabaça, e não o que vem publicado na O. E.,
2.’ série, n.° 21, de 1 de Novembro de 1983, pág. 1644.
84) O coronel de artilharia, supranumerário ‘permanente,
(502718111) ‘José Carlos Mesquita Lavado, ‘da Direcção da Arma de
Artilharia, onde continua colocado, passou à situação de adido,
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nos termos do n.° 18 da alínea b) do artigo 44.’ do Decreto-Lei
n.° 176/71, de 30 de Abril, por se encontrar em diligência no Estado-Maior-General das Forças Armadas, e não como foi publícado na
O. E., 2. série, n.° 21, de 1 de Novembro de 1983, pág. 1623.
$5) Na O. E., 2.’ série, n.° 23, de 1 de Dezembro de 19183,
página 1759, onde se lê: «Francisco José Morais Jorge», deve ler-se:
«Fernando José Morais Jorge».
86v) O tenente-coronel de cavalaria (51412811) José Manuel La
meira Machado de Faria foi colocado no Estado-Maior do Exército,
por portaria de 15 de Abril d’e 1983. e não como foi publicado
em O. E., 2.’ série, n.° 20, de 15 ‘de Outubro de 1983, pág. 1564.

87) O capitão de engenharia (17856876) chama-se António Manuel
do Nascimento Men’des Abóbora, e não como vem publicado na
O. E., 2.’ série, n.° 21, de 1 de Novembro de 1983, pág. 1650.
88) Na O. E., 2.’ série, o.’ 24, de 15 de Dezembro de 1983, página
1837, respeítante ao major engenheiro do serviço de material (01828964)
Humbrto Flávio Alves ‘Pereira, onde se lê: «29 640$00», deve ler-se:
«29 664$00».
89) O major do serviço geral do Exército (51166711) Eugé&o
Moreira da Silva Vi’ana passou à situação de reserva por portaria
de 13 de Setembro de 1983, e não por portaria de 1 de Setembro
de 1983, conforme foi publicado na Ordem do Exército, 2.’ série,
n.° 23, de 1 de Dezembro de 19183, pág. 1761.
9O O capitão do serviço geral do Exército, supranurnerário,
(51692311) Duarte Illdi’o Rres’ende Braga ingressou no quadro do
serviço geral do Exército, desde 5 de Agosto de 1977, e não como
foi publicado na O. E., 2.’ série, n.° 21, de 1 de Novembro de 1983,
pág. 1617.
91) O capitão do serviço geral do Exército (50196011) José
Agostinho ‘das ân’deias foi colocado n’o Distrito de Recrutamento
e Mobilização de Évora, por portaria de 16 de Agosto de 19’83,
e não como foi publicado na O. E., 2.’ série. n.° 21, de 1 de Novembro
de 1983, pág. 1662.
92) ‘Na O. E., 2.’ série, n.° 23, de 15 de Novembro de 1982,
página 1429, na parte respeitan’te ao capitão do serviço geral
do
Exército (52130011) António dos Santos Dias, onde se lê: «42 600$00»,
deve ler-se: «47 600$00».
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93) O capitão do serviço geral do Exército (52108611) Francisco
Joaquim Botelho figueira foi colocado na Chefia do erviço Geral
do Exército, por portaria de 11 de Abril de 1983, e não corno foi
publicado na O. E., 2. série, n.° 13, de 1 de Julho de 19:83, pág. 1179.

94) O tenente do serviço geral do Exército (42469859 João
Martins Gonçalves pertencia ao Depósito Geral de Material de
Engenharia, e não como foi publicado nas O. E., 2. série, n.° 8, de
15 de Abril de 1983, pág. 6811 e n.° 19, de 1 de Outubro ‘de 1983,
pág. 1532.
95) O alferes do serviço geral do’ Exército (10143774) chama-se
João António Massa Monteiro, e não como foi publicado em O E.,
2 série, n.° 23, de 1 de Dezembro de 1983, pág. 1775.

9&) O ‘alferes ‘do serviço geral do Exército (:09742474) chama-se
José Carlos Lima Freitas Rato, e não como foi publicado em O. E.,
2. série, n.° 23, de 1 de Dezembro de 1983, pág. 1773.
97) ‘O capitão d’o serviço postal militar (45063158) Filipe Amaro
Afonso foi colocado no Regimento de Infenlaria de Beja, por portaria
de 2 ‘de Agosto de 1983, e não como foi publicado na O. E., 2. série,
n.° 20, de 15 de Outubro de 1983, pág. ‘1566.
9$) Na O. E., 2. série, n.° 24, de 15 de Dezembro de 1983,
página 1901, ‘onde se lê: «Pedro Maria do Rio Carvalho Frazão»,
deve ler-se: «João M:aria do Rio Carvalho Frazão».
99) Na O. E., 2. ‘série, n.° 22, de 15 de Novembro de 1983,
página 1744, na parte respeitante ao major ‘graduado (51322$11)
Vítor Manuel Ponte •da Silva Marques, onde se lê: «Conta 24 anos
e 11 meses de serviço, ‘deve ler-se: «Conta 24 anos e 1 mês de
serviço».
100]) Na O. E., 2.’ série, n.° 24, de 15] ‘de Dezembro de 1983,
página 1904, onde se lê: «Benjamim Júlio Rocha)>, deve ler-se:
«Benjamim Júlio Rocha de Almeida».

101) Na O. E., 2’ série, n.° 22, de 15 de Novembro de 1983,
página 1741, on:d’e se lê: «Américo Alonso Domingos», deve ler-se:
«Américo Alonsio Domingu:es».
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102) Na O. E., 2, série, n. 23, de 1 de Dezembro
de 1983,
página 1799, onde se lê: «capitão César Augusto de Sousa Gomes
,
deve ler-se: «Capitão César Artur de Sousa Gomes».
103) Na O. E., 2. série, n.° 22, de 15 de Novembro
de 1983,
página 1742, onde se lê: «Virgílio José Virtuoso Neto», deve
ler-se:
«Virgílío José Virtuoso Pereira Neto».
104) O capitão miliciano de infantaria (02997661) Manuel Lampr
eia
Assunção foi colocado no Regimento de Infantaria de
Angra do
Heroísmo, por portaria de 13 de Julho de 1983, e não
como foi
publicado na O. E., 2. série, n.° 20, de 15 de Outubro
de 1983, pág.
1572.
105) O capitão miliciano de infantaria (61486167) chama
-se
José António Pereira da Costa Laranjo, e não como
foi publicado
na O E., 2. série, n.° 22, de 15 de Novembro de 1983,
pág. 1724.

VIl

—

OBITUÁRIO

1983:
Dezembro, 29— Capitão, reformado, (51454711) Manue
l da Silva
Baltazar, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa
;
1984:
Janeiro, 5
Capitão de infantaria, reformado, (52908211) João Teo
idoro Caldeira;
Janeiro, 13 —Capitão, reformado, Arnaldo Veiga Cabral
;
Janeiro, 19— Coronel, reformado, (5038611 1) Luís
do Carmo dos
Jnocentes;
Janeiro, 26— Major, reformado, íoaquim Fernandes Pires,
do Quartel-General da Região Militar de Lisboa;
Janeiro, 27—Tenente-coronel, reformado. (50819711)
António Au
gusto de Meio.
—
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O Chefe do Estado-Maior do Exército

Jorge da Costa Salazar Braga, general.

Está conforme:
O Ajudante-General

Mário firmino Miguel, general.
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2. SÉRIE
N.° 5/1 DE MARÇO DE 1984

—_______________

Publica-se ao Exército o seguinte:
1— DECRETOS, PORTARIAS E DESPACHOS
MINISTÉRIO 1)A I)EFESA NACIONAL
Estado-Maior-General das Forças Armadas
Portaria
Mandam o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas
e o Chefe do Estado-Maior do Exército, nos termos do artigo 283.°
do Código de Justiça Militar, reconduzir o coronel de
cavalaria (51467911) Francisco Manuel Martins dos Santos no
cargo de promotor de justiça junto do Supremo Tribunal Militar,
para que fora nomeado por portaria de 20 de Novembro de 1981,

publicada no Dkírio da Repdbtic•a, 2. Série, n.° 293, de 22 de
Dezembro de 1981, produzindo efeitos a presente portaria desde
14 de Janeiro de 1984.
Estado-Maior-General das Forças Armadas,
d 1983.— O Chefe do Estado-Maior-General das
Nuno Viriato Tavares dc Meto Egídio, general.
O
-Maior do Exército, Jorge da C()çta Salazar Braga,
—

19 de Dezembro
Forças Armadas,
Chefe do Estadogeneral.

(1). 1?., 2.’ Série, n.° 16. de 19 dc Janeiro dc 1984.)

Portaria
Mandam o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, por
delegação no general adjunto coordenador, e o Chefe do Ëstado
-Maior da Armada, nos termos do artigo 3.’ do Decreto-Lei
n.’ 191,71, de 11 de Maio, nomear o capitão tenente (38262) Luís
Saraiva Pereira Vale para o cargo de director da Estação Ibéria

Lf
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NATO, em substituição do major engenheiro de transmissões
(05210264) José Manuel Pinheiro Caiiavilhas qu fica exonerado
do referido cargo peda presente portaria.
A presente portaria produz efeitos a partir de 5 de Março de 1984.
Estado-Maior-General das Forças Armadas, 3 de Janeiro de
O General Adjunto Coordenador do Estado-Maior-General
1984.
das Forças Armadas, Joõo António Lopes da Conceiçuio, general.
—O Chefe do Estado-Maior da Armada, António de Sousa Leitao,
almirante.
—

(Visados pelo TC em 24 de Janeiro de 1984, sob o n.° 4738.
Não são devidos emolumentos.)
(D. R., 2.0 Série, n.° 3$, de 14 de Fevereiro de 1984.)
Estado-Maior do Exército
Portaria
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, ao abrigo da alinea h)
do n.° 2 do artigo 57.° da Lei n.° 29/82, de 11 de Dezembro,
nomear o general Mário Firmino Miguel para as funções de
Vice-Chefe do Estado-Maior do Exército.
Esta nomeação foi confirmada, nos termos da alínea g) do n.’ 2
do artigo 47.° do mesmo diploma, por resolução do Conselho
Superior de Defesa Nacional de 4 de Janeiro de 1984.
A vigência do exercício das funções dó general Firmino Miguel
reporta-se a 28 de Dezembro de 1983.
O Chefe do
Estado-Maior do Exército, 5 de Janeiro de 1984.
general.
Braga,
Costa
Satazar
da
Jorge
Exército,
r
do
Estado-Maio
2.0
984.)
de
Janeiro
de
19
de
16.
Série.
n.°
R..
(D.
—

Serviço de Polícia Judiciária Militar
Despacho
No uso da competência que me foi delegada pelo Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas por seu despacho de 5 de
Maio de 1981, publicado no Diário da Reptíbtica, 2.0 Série,
n.° 109, de 13 de Maio de 1981, atento o disposto no artigo 8.0,
n.°’ 1 e 2, do Decreto-Lei n.’ 520/75, de 23 de Stembro.
exonero das funções que vinha desempenhando no Serviço de
Polícia Judiciária Militar o major do serviço geral do Exército
(50506411) Diamantino Gomes Matias Cravina, exoneração refe
rida a 1 de Fevereiro ‘de 1984 para efeitos administrativos. (No
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carece de visto do Te, nos termos do artigo 8.°, n.° 1, do Decreto-Lei n.° 520/75, de 23 de Setembro.)
Serviço de Polícia Judiciária Militar, 1 de fevereiro de 1984.

O Adjunto Coordenador do Chefe do Estado-Maior-General das
Forças Armadas, Joiio António Lopes da Conceição, general.

—-

(D. R., 2. Série, o.” 35, de 10 de Fevereiro de 1984.)

MINISTÉRIOS DA DEFESA NACIONAL
E DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Estado-Maior-General das Forças Armadas
Portaria
Manda o Governo da Repáblica Portuguesa pelos Ministros da
I)efesa Nacional e dos Negócios Estrangeiros, por proposta do
general Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos
termos do n.° 1 e da alínea a) do n.° 3 do artigo 1.0 e do n.° 1
do artigo 2.° do Decreto-Lei n.° 55/81, de 31 de Março, Ilomear
o tenente-coronel de infantaria (51400311) Joaquim Manuel Mar
tins Cavaleiro para o cargo militar internacional de Staff Officer
Global Events, Policy Section. Policy and Programmes Branch/
/Poiicy Division (PPP-003) no SHAPE, Mons, Bélgica, em subs
tituição do tenente-coronel de cavalaria (52156011) Mário Ar
naldo de Jesus Silva, que fica exonerado do referido cargo pela

presente portaria na data em que o oficial agora nomeado assuma
funções.
Ministérios da Defesa Nacional e dos Negócios Estrangeiros, 2
de Novembro de 1983.—O Ministro da Defesa Nacional, Carlos
Alberto da Mota Pinto.
O Ministro dos Negócios Estrangeiros,
Jaime José Matos da Gama.
—

(Visados pelo TC em 22 de Dezembro de 1983, sob o
n.0 97444. Não são devidos emolumentos.)
1). R.. 2.’ Série. o.” 6, de 7 de Janeiro de 1984.)

PRESIDËNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
E MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS E DO PLANO
E DO EQUIPAMENTO SOCIAL
Despacho conjunto
1
Nos termos do n.° 1 do artigo 6.” do Decreto-Lei n.° 464/82,
de 9 de Dezembro. são exonerados, por motivo de conveniência de
—
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serviço, do conselho de gerência do STCP
Colectivos do Porto:

—

Serviço de Transportes

engenheiro Francisco Pinto
a) Presidente
Dr. Joaquim Pereira Ribeiro.
b) Vogal
—

Ribeiro Bernardo;

—

2— Nos termos do n.’ 2 do artigo 2.° do citado diploma, são
nomeados para o mesmo conselho de gerência:
brigadeiro Fernando de Oliveira Pinto;
a) Presidente
engenheiro Mamede Matos fernandes.
b) Vogal
—

—

Nos termos dos n.°’ 2 e 4 do mesmo artigo 2.’, é renovado
3
o mandato do vogal Dr. António Ricardo Oliveira Fonseca.
—

Presidência do Conselho de Ministros e Ministérios das Finanças
O Pri
e do Plano e do Equipamento Social, 20 de Janeiro de 1984.
O Ministro das Finanças e do Plano,
meiro-Ministro, Mário Soares.
O Ministro do Equipamento Social. Jogo
Ernâni Rodrigue.s Lopes.
Rosado Correia.
—

—

—

(1). R., 2.’ Série, n.° 17,

II

—

de 20 de Janeiro de 1984.)

MUDANÇAS DE SITUAÇÃO

Oficiais do quadro permanente

Armas e serviços:
Passagem à situaçijo de adido:
Nos termos d0 a.° 9 da alínea b) do artigo 44.’ do Decreto-Lei n.’ 176/71, de 30 de Abril:
Desde 1 de Novembro de 1983 deixa de ser considerado na situação de
440 do Decretoadido, nos termos do n.° 18 da alínea b) do artigo
deixado
de prestar
ter
Abril,
por
30
de
de
176/71,
-Lei n.°
serviço, em diligência, no Estado-Maior-General das Forças Ar
madas, continuando, porém, na mesma sitcLação de adido nos
termos do n.° 9 da citada alínea, por ter sido nomeado adido de
defesa junto da Embaixada de Portugal em Bona (República
Federal da Alemanha), acumulando ‘com as funções de adido
de defesa em Oslo e Estocolmo, o coronel de infantaria (50704411)
Octávio Gabriel Calderon de Cerqueira Rocha.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1983, anotada pelo Tribunal de
Contas em 16 de Fevereiro de 1984.)

2.’ Série

ORDEM DO EXËRCITO N.° 5

393

Coronel de infantaria, no quadro, (51170311) José Simões de Faria,
por ter sido requisitado para desempenhar uma comissão de
serviço dependente do Ministério das Finanças e do Plano, na
Guarda Fiscal, devendo ser considerado nesta situação desde a
data da presente portaria.
Deixa de ser considerado na situação de adido, desde 1 de Janeiro de
1984, nos termos do o.° 17 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto
-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, por ter deixado de prestar serviço,
cm diligência, na Guarda Nacional Republicana, continuando,
portm, na mesma situação nos termos do n.° 9 da citada alinea
por ter sido requisitado pata desempenhar uma comissão de
serviço no Ministério da Administração Interna, na Guarda
Nacional Republicana, o coronel de infantaria (51389311) Adriano
Sotero Madeira.
Desde 1 de Janeiro de 1984 deixa de ser considerado na situação de
adido, nos termos do n.° 17 da alínea b) do artigo 44.° do
Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, por ter deixado de
prestar serviço, em diligência, no Ministério da Administração
Interna, na Guarda Nacional Republicana, continuando, porém,
na mesma situação de adido, nos termos do o.° 9 da citada alínea,
por ter sido nomeado para prestar uma comissão de serviço no
mesmo Ministério e Guarda, o coronel de infantaria (51307711)
Manuel Alípio Pereira Coelho de Paula.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984, anotada pelo Tribunal de
Contas em 16 de Fevereiro de 1984.)

Tenente-coronel de infantaria, no quadro, (51896411) Jorge E.steves
de Almeida, por ter sido nomeado inspector do Serviço de Estran
geiros, no Ministério da Administração Interna, devendo ser con
siderado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Outubro de 1983, anotada pelo Tribunal de
Contas em 16 de Fevereiro de 1984.)

Deixa de ser considerado na situação de adido, nos termos d n.° 17
da alínea b) do artigo 44.’ do Decreto-Lei n.’ 176/71, de 30 de
Abril, por ter deixado de prestar serviço, em diligência, no Minis
tério da Administração Interna, na Guarda Nacional Republicana,
continuando, porém, na mesma situação de adido, nos termos
do n.° 9 da citada alínea, por ter sido nomeado para uma comis
são de serviço no mesmo Ministério e Guarda, o major de infan
taria (42509559) Fernando Augusto Colaço Leal Robles, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984, anotada pelo Tribunal de
Contas em 16 de Fevereiro de 1984.)
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Tenente-coronel de artilharia, no quadro, (51463111) Abílio Margarido
Gonçalves, por ter sido requisitado para uma comissão de serviço
no Ministério das Finanças e do Plano, na Guarda Fiscal, devendo
ser considerado n:esta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 31 de Dezembro de 1983, anotada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Fevereiro de 1984.)
Coronel ‘de cavalaria (51468011) Francisco Manuel Martins dos Santos,
por ter sido nomeado para o cargo de promotor de justiça do
Supremo Tribunal Militar, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria 23 de Novembro de 1983, anotada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Fevereiro de 1984.)

Deixa de ser considerado na situação de adido nos termos do n.° 17
da alínea d) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30
de Abril, por ter deixado d:e prestar serviço, em diligência, no
Ministério da Administração Interna, na Guarda Nacional Repu
blicana, passando, porém, desde a mesma data, à mesma situação
de adido nos termos do n.° 9 da mesma alínea por ter sido
colocado no referido Ministério e Guarda, em comissão normal,
o coroeI de cavalaria (50705711) António Francisco Martins
Marquilhas, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984, anotada pelo
Contas em 16 de Fevereiro de 1984.)

Tribunal

de

Tenente farmacêutico, no quadro, (09643577) João José Coelho da
Torre, por ter sido requisitado para uma comissão de serviço no
Ministério da Administração interna, na Guarda Nacional Repu
blicana, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 13 de Janeiro de 1984, anotada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Fevereiro de 1984.)

Deixa de estar na situação de adido nos termos do n.° 17 da allnea b)
do artigo
do Decieto-Lei n.° 176/71, die 30 de Abril, por ter
deixado de prestar serviço, em diligência, no Ministério da Admi
nistração Interna, na Guarda Nacional Republicana, passando,
porém, à mesma situação de adido nos termos do n.° 9 da citada
alínea, por ter sido nomeado para uma comissão de serviço no
m’esmo Ministério e Guarda, o major do serviço geral do
Exército (50900011) Carlos Duarte Pereira, devendo ser consi
derado nesta situação desde a data da presente portaria.
440

(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984, anotada pelo
Contas cm 10 de Fevereiro de 1984.)

Tribunal de
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Capitão do serviço geral do Exército, sttpranumerário, (50570311) João
Augusto Quaresma Rosa, por ter sido requisitado para uma
comissão de serviço no Ministério da Administração Interna, na
Companhia de Bombeiros Sapadores de $otúbai, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria 1 de Junho de 1983, anotada pelo Tribunal de
Contas em 16 de Fevereiro de 1984.)

Deixa de estar na situação de adido, nos termos do o.° 17 da alfnea b)
do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, por er
dixado de prestar serviço, em diligência, no Ministério das
Finanças e do Plano, na Guarda Fisca], passando, porém, à mesma
situação de adido nos termos do n.° 9 da citada alínea, por ter
sido nomeado para uma comissão de serviço no mesmo Ministério
e Guarda, o capitão do serviço geral do Exército (51692311)
Duarte Ilidío Resende Braga, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
Deixa de estar na situação de adido, nos termos do n.° 17 da alínea b)
do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, por ter
dixado de prestar serviço, em diligência, no Ministério das
Finanças e do Plano, na Guarda Fiscal, passando, porém, à
mesma situação de adido, nos termos do n.° 9 da citada alínea,
por ter sido nomeado para uma comissão de serviço no mesmo
Ministério e Guarda, o capitão do serviço geral do Exército
(50967811) Manuel G:omes Gil, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
Deixa de estar na situação de adido, nos termos do n.° 17 da alínea b)
do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abri], por ter
deixado de prestar serviço, em diligência, no Ministério das Finan
ças e do Plano, na Guarda Fiscal, passando, porém, à mesma
situação de adido nos termos do n.° 9 da citada alínea, por ter sido
nomeado para uma comissão de serviço no mesmo Ministério
e Guarda, o capitão do serviço geral do Exército (51528811)
António Rodrigues Ovidio, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
Deixa de estar na situação de adido, nos termos do n.° 17 da alinea b)
do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, o capitão
do serviço geral do Exército (51699511) José Manue] da Palma,
continuando, porém, na mesma situação, por ter sido nomeado
para uma comissão de serviço no Ministério das Finanças e do
Plano, na Guarda Fiscal, nos termos ‘do n° 9 da legislação acima
referida, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
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Deixa de estar na situação de adido, nos termos do n.° 17 da alínea b)
do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, por
ter deixado de prestar serviço, em diligência, no Ministério das
Finanças e do Plano, na Guarda Fiscal, passando, porém, à
mesma situação de adido, no termos do n.° 9 da citada alínea,
por ter sido nomeado para cima comissão de serviço no mesmo
Ministério e Guarda, o capitão do serviço geral do Exército
(52441611) José Fernando Rodrigues Ribeiro, devendo ser consi
clerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984, anotada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Fevereiro de 1984.)

l’enente do serviço geral do Exército, no quadro, (51797311) António
Manuel de Azev:edo, por ter sido requisitado para desempenhar
uma comissão de serviço dependente do Ministério das Finanças
e do Plano, na Guarda Fiscal, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria 1 de Dezembro de 1983, anotada pelo Tribunal de
Contas em 18 de fevereiro de 1984.)

tenente do serviço geral do Exército, no quadro, (50571611) Marcelino
Maria Valério, por ter sido requisitado para uma comissão de
Perviço no Ministério da Administração Interna, na Guarda
Nacional Republicana, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984, anotada pelo Tribunal dc
Contas em 10 de Fevereiro de 1984.)

Major da inspecção de bandas e fanfarras do Exército, no quadro,
(39400147) Fernando José Sanches, por ter sido nomeado para
uma comissão de serviço no Ministério das Finanças e do Plano,
na Guarda Fiscal, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 29 de Dezembro de 1983, anotada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Fevereiro de 1984.)

Nos termos do n.° 10 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto
-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Major do serviço de administração militar, no quadro, (02425265)
Abel Pires Nogueira Cardoso, por ter sido nomeado professor
efectivo da 14’ cadeira do Instituto Superior Militar, devendo
ser considerado nesta situação desde a data ida presente portaria.
(Por portaria de 18 de Outubro de 1983, anotada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Fevereiro de 1984,)
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Nos termos do n.° 12 da alínea b) do artigo 44.’ do Decreto-Lei n.’ 176/71, de 30 de Abri):
Coronel de infantaria, adido, (50504511) Argemiro Carretas Bandorga,
por aguardar a publicação legal de passagem à situação de
reforma extraordinária, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
Coronel de infantaria, adido, (50073311) Arnaldo Alfredo Pereira do
Carmo Sousa Teltes, por aguardar a publicação legal de passagem
à situação de reforma extraordinária, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Novembro dc 1983, anotada pelo Tribunal
Contas em 10 de Fevereiro de 1984.)

de

Major de infantaria (51407711) Manuel Teixeira Gil, por aguardar a
publicação legal de passagem à situação de reforma extraordinária,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 17 de Junho de 1983, anotada pelo Tribunal dc
Contas em 10 cio Fevereiro de 1984.)

Capitão de infantaria, adido, (60428765) José Manuel Paraíso da
Mota Veiga, por aguardar a publicação legal de passagem à
situação de reforma extraordinária, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria
(Por portaria de 25 de Junho de 1983, anotada pelo Tribunal de
Contas em 10 de fevereiro de 1984.)
Capitão de infantaria, adido, (08682767) Jeremias Rito lavares, por
aguardar a publicação legal de passagem à situação de reforma
extrardinária, devendo ser considerado nesta situação d:esde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 26 de Setembro de 1983, anotada pelo Tribunal de
Contas em 10 de fevereiro de 1984.)

Nos termos d0 n.° 13 da alínea b) do artigo 44.’ do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Tenente-coronel do serviço geral do Exército (50282011) Américo
Alves Martins, adido, no Instituto Superior Militar, onde continua
colocado, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 30 de Novembro de 1983, anotada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Fevereiro de 1984.)
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Nos termos d0 n. 16 da alínea b) do artigo
-Lei 11.0 176/71, de 30 dc Abril:

44,0

do Decreto-

Major de artilharia, adido, (45588555) Jorge da Silva Veríssimo, da
Academia Militar, onde continua colocado, devendo ser consi
derado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 23 de Dezembro de 1983, anotada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Fevereiro de 1984.)
Major de artilharia, adido, (31410258) José Ernesto Lisboa Cabral da

Silva, do Colégio Militar, onide continua colocado, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(I’or portaria de 23 de Janeiro de 1984, anotada pelo Tribunal de
Contas em 16 de Fevereiro de 1984.)
Capitão do
Oliveira,
cêuticos,
situação

serviço geral do Exército, adido, (51549311) Agnelo
do Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farma
onde continua colocado, devendo ser considerado nesta
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 18 de Janeiro de 1984, anotada
Contas em lO de Fevereiro dc 1984.)

CiO

Tribunal dc

Capitão do serviço geral do Exército, adido, (50459611) Domingos
Gaspar Ramos, das Forças de Segurança de Macau, onde continua
colocado, devendo sr considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 27 de Janeiro de 1984, anotada pelo Tribunal
Contas em 16 de Fevereiro dc 1984.)

de

17 da alínea b) do artigo 44.° do DecretoNos termos d0
-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
,0

Deixa de ser considerado na situação d’e adido, nos termos do n.° 18
da alínea h) d!o artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de
Abril, por ter deixado de prestar serviço n’o Estado-Maior-General
das Forças Armadas, jassando desde a mesma data, à mesma
situação de adido, nos termos do n.° 17 da mesma alínea, por
ter ‘sido nomeado para prestar serviço na Guarda Nacional
Republicana na situação de diligência, o coronel de artilharia
(51236211) Humberto Lopes da Rosa Neto, devendo s’er consi
derado nesta situação desde a datada presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1983, anotada pelo Tribunal de
Contas em 16 de fevereiro de 1984.)

O capitão do serviço geral do Exército (50694211) António Pires
Moura, do Instituto Superior Militar, deixa de estar na situação
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de adido, nos termos da condição 10 da alínea b) do artigo 44.”
do ‘Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, passando, porém,
à mesma situação de adido nos termos do n.° 17 da citada
alínea, por se encontrai a prestar serviço, em diligência, no
Ministério da Administração Interna, na Guarda Nacional Republi
cana, devendo ser consid:erad,o nesta situação desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 15 de Novembro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 9 de Fevereiro dc 1984. Não são devidos emolu
mnentos.)

Nos termos d0 n.° 1$ da alínea b) do artigo 44. do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 dc Abril:
Tenente-coronel de infantaria, adido, (51402411) Jo’rge Fernando
Paula do Serro, do Quartel-General d:a Região Militar do Sul,
onde continua colocado, por se encontrar em diligência no Serviço
de ‘Polícia Judiciária Militar de Êvora, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 5 de Dezembro de 1983, anotada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Fevereiro de 1984.)

O capitão do serviço geral d’o Exército (51118511) José Ferreira
Duarte, da Chefia do Serviço Geral do Exército, onde continua
colocado, deixa de estar na situação de adido, aos termos do
n.° 18 da alínea b) do artigo 44.” do :DecretoLei n.° 176/71, de
30 de Abril, na Comissão de Extinção da PIDE/DGS e LP,
continuando, porém, na mesma situação, por ter sido nomeado
para prestar serviço, em diligência, n’os Serviços Sociais das
forças Armadas, nos termos da supraicitada legislação, devendo
ser considerado nesta situação desde ‘a data da presente portaria.
(Por portaria de 17 de Janeiro de 1984, anotada pelo Tribunal de
Contes em 16 de Fevereiro de 1984.)

Passagem ii situação de reserva:
Major de cavalaria (42050753) Orlando José do Espírito Santo Ramos,
nos termos da condição 1.0 da alínea b) do n.° 1 do’ artigo 1.0 do
Decreto-Lei n.° 514/79, de 28 de Dezembro, devendo ser consi
derado nesta situação desde a data da presente portaria.
Fica com ‘a pensão mensal de 66 080$00. Conta 3$ anos de serviço.
(Por portaria de 26 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
‘Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Coronel do serviço de administração militar (50636011) José Luís
de Nápoles Guerra, nos termos da alínea d) do n.° 1 do artigo 1.0 do
Decreto-Lei n.° 514/79, de 28 de Dezembro, d’even’do ser consi
derado nesta situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 70 740$00. Conta 38 anos de serviço.
(Por portaria de 2 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Oficiais do quadro de complemento
Passagem à situação de reserva:
Capitão miliciano de infantaria (38744461) Eduaro Rodrigues Gon
çalves, nos temios da condição 4. da alinea c) do n.° 1 do
artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 514/79, de 28 de Dezembro, e
Decre:to-Lei n.° 90/78, de 9 de Maio, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 37 825$00. Conta 24 anos e 11
meses de serviço.

Capitão miliciano de infantaria (44334762) Vítor Manuel dos Santos
Bernardo Almeida, nos termos da condição 4,0 da alínea c), do
n.° 1 do artigo 1.° do Decreto-Lei n.° 514/79, de 28 de Dezembro,
e Decreto-Lei n.° 90/78, de 9 de Maio, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 41 368$00. Conta 28 anos e 9
meses de serviço.
(Por portaria de 15 de Dezembro de 1983. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Oficiais Milicianos de Reserva
Os oficiais em seguida mencionados têm a situação que lhes vai
indicada em título, por terem atingido o limite de idade, nos termos
dos artigos 25.° e 26.° do Decreto-Lei n.° 36 304, de 24 de
Maio de 1947:

Distrito de Recrutmnento e Mobilização de Angra d0 Heroísmo
Capito miliciano graduado Manuel Emilio Porto, devendo ser
considerado nesta situação desde 20 de Dezembro de 1980.
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Alferes miliciano médico Vasco Manuel da Costa Mendes, devendo

ser considerado nesta situação desde 31 de Julho de 1983.
Alferes miliciano do serviço de administração militar João Pereira
da Costa Brun, devendo ser considerado nesta situação desde 6
de Março de 1983.
T)istrito de Recrutamento e Mobilização dc Aveiro
Alferes miliciano de artilharia Edomeu Graciano da Cruz Almeida,
devendo ser considerado nesta situação desde 21 de Outubro de
1970.
Capitão miliciano graduado, capelão eventual, Ãngelo Ruela Cirne,
devendo ser considerado nesta situação desde 24 de Janeiro
de 1968.
lenentes milicianos graduados, capelães eventuais, Aníbal de Almeida
Marques Ramos, David Simões Rodrigues e Constantino Ferreira
da Silva, devendo ser considerados nesta situação desde, respec
tivamente. 27 de fevereiro de 1973. 6 de Julho de 1975 e 4 de
Novembro de 1984.
Alferes miliciano graduado, capelão eventual, Manuel Maria Fonseca,
devendo ser considerado nesta situação desde 5 de Janeiro de
1969.

Distrito de Recrutamento• e Mobilização de Beja
Ien.ente miliciano de infantaria José Pereira Guerreiro, devendo ser
considerado nesta situação desde 6 de Novembro de 1983.
Tenente miliciano de cavalaria José Francisco Brito Rato, devendo ser
considerado nesta situação desde 17 de Fevereiro de 1983.
Alferes milicianos de cavalaria Jorge Raposo Granés, Luís António
de Oliveira Temudo e Meio, José Carlos de Seixas Palma,
devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente,
2 de Abril, 31 de Maio e 17 de Junho de 1983.
Alferes miliciano de engenharia Anaildio Ganhão de Oliveira Dimas,
devendo ser considerado nesta situação desde 27 de Novembro
de 1983.
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Distrito dc Recrutarnent0 e Mobilizaçilo de Braga
Capitão miliciano de infantaria Júlio Máximo Teixeira Trigo, devendo
ser considerado nesta situação desde 19 de Outubro de 1983.
Tenentes rnilicianoç de infantaria Ãtvaro David Vilhena ferreira,
Reinaldo Rodrigues Lopes, António Antuaes da Cunha, Plácido
David dos Santos Barbosa, António José Carmona de Araújo,
s4anuel Oliveira da Silva e José Francisco Brás Marques, devendo
ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 11 e 28
de Abril. 25 de Junho. 15 de Agosto, 5. 6 e 6 de Setembro de
1983.
Alferes milicianos de infantaria Vítor Alberto Martins de Araújo,
Manuel Alberto Sampaio fernandes, José da Suga Correia e
Francisco da Rosa Caridade, devendo ser considerados nesta
situação desde. respectivamente, 21 de Fevereiro. 26 e 30 de
Agosto e 14 de Novembro de 1983.
Capitão miliciano de artilharia Vicente João Cardoso de Macedo
Meneses, devendo ser considerado nesta situação desde 24 de
Junho de 1980.
Tenente miliciano de artilharia Armindo Borges Alves da Costa, deven
do ser considerado nesta situação desde 4 de Abril de 1983.
Tenente miliciano de cavalaria João Ro:drigues Martins, devendo ser
considerado nesta situação desde 3 de Outubro de 1983.
Tenente miliciano de engenharia José fernandes Vieira, devendo
ser considerado nesta situação desde 2 de Julho de 1983.
Alferes miliciano de engenharia José de Jestis Duarte Correia, devendo
ser considerado nesta situação desde 19 de Abril de 1983.
Tenentes milicianos do serviço de saúde José Joaquim Rodrigues da
Silva, Fernando António Carvalho de Andrade. Fernando Alberto
da Cruz Vilaça, José da Silva Ferreira, Manuel Afonso de Al
meida Pinto, José Alberto Gonçalves Fernandes Machado e Luís
Caetano Adi ião de Castro Brito, devendo ser considerados nesta
situação desde, respectivamente, 3 de Maio de 1982, 3 de Março.

12 ‘de Abril, 18 de Maio e 18 de Junho de 1983, 19 de Junho de
1982 e 3 de Novembro d’e 1983.
Alferes milicianos do serviço de saúde Damião José Gaspar Lourenço
da Cunha, Alberto Carlos Xavier Rebelo da Silva, António
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Joaquim Costa da Silva Guimarães e Carlos Manuel Dias Costa,
devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente,
3 de Abril de 1982, 23 de Janeiro, 5 de Maio e 24 de Julho de
1983.
Tenentes milicianos do serviço de administração militar José Maria da
Costa Oliveira, Carlos Alves Rodrigues. Vasco Antlinio Gomes
de Almeida Rego, Patrício Gonçalves Rocha e João Gaspar de
Sousa Gomes Alves, devendo ser considerados nesta situação
desde, respectivamente, 7 de Fevereiro de 1q82, 23 de Maio. 16
20 e 23 de Novembro de 1983.
Capitão mi]iciano graduado, capelão eventual, Manuel Cardoso Mota,
devendo ser considerado nesta situação desde 15 de Dezembro de
1983.
Tenentes milicianos graduados, capelães eventuais, Gabriel Morais
Catarino, António Gonçalves da Torre, Eudlides de Jesus Gon
çaives Rodrigues, Esequiel Pereira da Silva, Ernesto Carvalho de
Faria e Alípio Rodrigues Torres, devendo ser considerados nesta
situação desde, respectivamente, 4 de Abril, 6 e 16 de Junho, 14 e
22 de Agosto de 1982 e 26 de Setembro de 1983.
AI feres milicianos graduados, capelães eventuais, Apolinário Américo
Araújo Alves. Manuel M:arinho Lemos Couto e Luís da Silva
Medeiros, devendo ser considerados nesta situação desde, respec
tivamente, 13 de Março, 17 de Novembro e 9 de Dzemhro de
1983.

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Castelo Branco
Tenentes milicianos ide infantaria António Luis Gil Antunes Grancho,
António Maria Lopes Ferreira, Francisco Vaz Lourenço, João
Ribeiro Mendonça e Leonel Fernandes Matias, devendo ser consi
derados nesta situação desde, respectivamente, 23 de Março, 15 de
Maio. 6 de Junho. 3 de Agosto e 26 de Dezembro de 1983.
Alferes miliciano de infantaria António Craveiro Relvas, devendo ser
considerado nesta situação desde 28 de Janeiro de 1983.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria João Maria Ribeiro Correia
Neves, devendo ser considerado nesta situação desde 2 de Março
de 1983.
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Capitão miliciano de cavalaria José Manuel Pontífice Marícoto Mon
teiro, devendo ser considerado nesta situação desde 10 de No
vembro de 1982.
Tenente miliciano do serviço de saúde Vítor Manuel da Fonseca
Gonçalves Soai-es, devendo ser considerado nesta situação desde
17 de Setembro de 1983.
Alferes miliccano do serviço de saúde José luís de Brito Rocha.
devendo ser considerado nesta situação desde 17 dc Março de
1983.
Tenente miliciano do serviço de administração militar José Figueíredo
Martinho, devendo ser considerado nesta situação desde 2 de
Janeiro de 1982.
Tenente miliciano do serviço de administração militar José Eduardo
dos Santos Vaz Pardal, devendo ser considerado nesta situação
desde 26 de Outubro de 1983.
Alferes miliciano do serviço de administração militar José Rabaça
Gaspar, devendo ser considerado nesta situação desde 20 do Julho
de 1983.
Tenente miliciano do serviço de material António da Fonseca Neves
fazendeiro, devendo ser considerado nesta situação desde 8 de
Março de 1983.

Distrito de Recrutamento e Mobiização de Coimbra
Tenente miliciano de infantaria José Martinho de Almeida, devendo
ser considerado nesta situação desde 17 de Maio de 1983.
Tenentes milicianos
tins e Penha,
Carlos Manuel
siderados nesta
3 de Abril e 9

de engenharia José Guilherme de Castilho Mar
Jorge Alfredo Correia de Miranda Botelho e
Martins Salgueiro Fernandinho, devendo ser con
situação desde, respectivamente, 11 de Janeiro.
de Setembro de 1983.

Alferes miliciano de engenharia António Corte Real Albuquerque
Costa, devendo ser considerado nesta situação desde 4 de Abril de
1983.
Alferes milïciano de engenharia Francisco Estees Alves, devendo ser
considerado nesta situação desde 30 de Julho de 1983.
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Tenentes milicianos do serviço de saúde Jorge Manciet Gordilho
Moreira, José Luís de Moura Rocha Rigueira, Guilherme Wilson
Júnior, António Atigusto Calvão da Silva Coelho e Humberto de
Carvalho Félix dos Santos, devendo ser considerados nesta situação,
desde, respectivamente, 4 de Outubro de 1982, 5 de Fevereiro de
1983 e 21 de Março de 1973, 1 de Julho e 22 de Agosto de 1983.
Alferes milicianos do serviço de saúde Jorge Humberto Gomes Nobre
Morais, Armando Augusto Penas Leal Gonçalves, José Guilherme
Fernandes da Cunha Vaz e Pedro José da Cunha Fernandes
Alcântara, devendo ser considerados nesta situação desde, respec
tivamente, 17 e 22 de Fevereiro, 5 e 30 de Nmembro de 1983.
Capitães milicianos do serviço de administração militar Manuel Amân
dio Viegas Abrei, Augusto Rodrigues Ferreira da Silva e Amilcar
Joaquim Cortei Neves, devendo ser considerados nesta situação
desde, respectivamente, 8 de Abril, 9 de Maio e 20 de Novembro
de 1981.
1 enentes milicianos do serviço de administração militar Joaquim
Velente de Pinho. Fernando lourenço Marques Pipa, João José
Antunes Mende.s Ferreira e Manuel Ferreira Rolão Candeias,
devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente,
23 de Abril, 1 de Setembro, 11 de Outubro e 15 de Novembro
de 1983.
Alferes miliciano do serviço de administração militar José Emílio de
Viterbo Carvalho Correia, devendo ser considerado nesta situação
desde 19 de Fevereiro de 1983.
Tenente miliciano do serviço de material’ Luís Augusto Neves Bertão.
deven.do ser considerado nesta situação desde 24 de Maio de 1983.
Alfer.s milicianos do serviço de material João Vitor Gonçalves da
Silva Pereira e Filipe Martins Gomes, devendo ser considerados
liesta situação desde, respectivamente, 13 de Janeiro e 24
de Maio de 1983.
Tenente miliciano do serviço de transportes Pedro Alexandre Coelho
Evangelista, devendo ser considerado nesta situação des’de 22
de Jtilho de 1983.
Capitão miliciano graduado, capelão eventual. António da Costa Silva,
devendo ser considerado nesta situação desde 15 de Abril de 1983.
Tenente miliciano graduado, capelão eventual, Jerónimo de Jesus
Correia, devendo ser considerado nesta situação desde 19 de Abril
de 1983,
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Distrito de Recrutamento e Mobilização de Leiria
Capitão miliciano de infantaria Carlos Agostinho Garcia da Silva,
devendo ser considerado nesta situação desde 2 de Janeiro de
1980.
Tenentes milícianos de infantaria Júlio ‘Taborda Azevedo Nogueira
e João Paulo Salgueiro, devendo ser considerados nesta
tsituação desde, respectivamente 25 de Abril e 13 de Julho de 1983.
Alferes miliciano de artilharia Manuel Vieira Pereira, devendo ser consi
derado nesta situação desde 17 de Dezembro de 1983.
Tenente miliciano de cavalaria Artur Manuel Meneses Leal, devendo
ser considerado nesta situação desde 23 de Julho de 1983.
Alferes miliciano de engenharia Vítor Manuel Almeida Baptista,
devendo ser considerado nesta situação desde 7 de Outubro de
1983.
Tenente miliciano graduado, capelão eventual, Bernardo Pereira Mor
ganiça. devendo ser considerad nesta situação desde: 23 de
Setembro de 1983.
Tenente miliciano graduado, capelão eventual, José Simões Bilreíro
da Silva, devendo ser considerado nesta situação desde 22 de
Outubro de 1983.
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Lisboa
Tenente-coronel miliciano de artilharia Gilberto Manuel Santos e
Castro, devendo ser considerado nesta situação desde 7 de
Julho de 1976.
Capitães milicianos de artilharia Manuel Aives dos Santos, António
Mário de Castro Ribeiro Cabral, Manuel José Vicente Moura de
Carvalho, Joaquitn Rodrigues Eduardo, ‘fito Manuel Pestana
Machado, José Manue] Cordes da Ponte Metelo, Jacinto Ricardo
Galo Teodósio Pedrosa. Leovegildo Duarte Henrique, António
de Almeida Marques. Cândido Maria Mota de Amaral, António
Regêncio Martins Ferreira, Alfredo José Marques Henriques,
Alfredo da Silva e Castro, Francisco Pires da Silva e Vasco
Manuel Antunes Félix, devendo ser considerados nesta situação
desde, respectivamente, 29 de laneiro, 22, 27 e 28 de Fevereiro, 21,
26 e 26 de Abril, 27 de Maio, 1.4 de Junho, 3 de Julho, 3 e 21 de
Agosto, 19 de Setembro. 20 de Novembro e 29 de Dezembro de
1983.
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Tenentes milicianos de artilharia Antmnio Sena Pacheco Ferreira,
Mário Manuel Gomes da Costa Oliveira, Gastão António Rebelo
Gonçalves, José Duarte Palma da Silva Bruschy, José Manuel
Trjco de Oliveira, Hostílio António Caissoti Rosa, Diógenes
Manuel Silva da Rosa Belo, Eugénio Gonçalves Passos, Fernando
José Simões Sequeira, Luis Filipe Antunes Cary, Rodrigo Teles
da Silva, António José Silveira de Freitas. José Francisco Falcão
Beja Costa, João de Moura Ribeiro Belo, Manuel Rodrigues
Valente. Fernando Alberto Soares Morais Ferreira Mendes, Luís
Filipe Castro dos Santos. José Filipe de Mendonça Ataide de
Carvalhosa, José Rodrigues Ribeiro Peixinho, Gabriel Fernando
iMartins de Mesquita Gabriel, José Rodrigues Castanheira Ro
drigues. António Carlos Coelho falcão, Adriano Pinto Fernandes
Serra, José Alberto Fernandes, Joaquim Guilherme da Silveira
e (‘astro Guerra. Carlos Alberto Correia Marques, José Manuel
Marques Malcata, Alberto Joaquim Pais Quina, Júlio David
Cândido Ferreira, Álvaro Albertio Pereira dos Santos Coutinho,
António Dias Sequeira, Luís Filipe de Almeida Beja, António
Manuel Soares da Silva, João Manuel de Carvalho Monteiro
Torres, Hermenegildo Elvas Miranda Alegre, Eduardo de Vilhena
Oliveira Rocha, Adriano Virgílio Bagorro André, Hernâni Barata
Pinto Basto, Fernando Manuel Gonçalves Braz, Armando Ro
dolfo de Saldanha Vasconcelos Horta. Manuel Pinto Magalhães.
Vítor Marçal Alexandre, Henrique Avelino de Araújo Cabtal
Basto. Luís Frederico Fausto Cabrera Varna, Luís Alberto Pinto
Soares Ribeiro, Fernando Eduardo Mata Paixão, Carlos Alberto
Kruss Fanha Vicente, Júlio Eduardo Rodrigues Worn, Eduardo
José da Costa Barreira, Afonso Ricardo Salgueiro Antunes,
Américo de Oliveira, Manuel Maria Torre do Vale Santos, Jorge
Manuel Cardoso Ribeiro Leitão, João Daniel Albuquerque Wagner,
Esequiel de Jesus Nicolau, Armando Vaz Antunes, Luís Manuel
Pestana Cortez Santos, Domingos António Branco Vicente, João
Aigino do Canto Lagido, Manuel José Marcelo de Carvalho, Luís
Maria Álvares Cabral, João António Gens de Azevedo Cunha, José
Alberto Mouzinho Tasso Figueiredo, Arsénio Machado Alves,
Rogério Rebocho Alves, Hélder Miguel Rebelo Cardoso, Emanuel
José Leandro Maranha das Naves, Carlos Alberto Saies Enter
zede, Manuel António Gomes Ferrefra Lopes, António Nobre
Guerreiro de Góis, António Maria Viana Carneiro Pacheco,
Jaime Correia da Silva Cecilio, António Manuel Pereira Lavadinho,
Vítor Manuel Matias Ferreira, Fernando Manuel Roque Oliveira,
Nuno Aníbal de Avilez Nunes Pereira, António Correia de
Pinho e Fernando Faria de Barros, devendo ser considerados
nesta situação desde. respectivamente, 30 de Março, II, 11 e 17
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de Junho. 6, 6, 9 e 16 de Julho, 5 e 19 de Agosto, 19 de
Setembro, 8 e 16 de Outubro, 11 e 19 de Dezembro de 1980, 13 e
24 de Fevereiro, 2 e 19 de Março. 6 e 10 de Abril, 11 de Junho,
3 e 15 de Julho, 28 de Agosto, 6 e 20 de Novembro, 8, 15 e
23 de I)ezembro de 1981, 19’ e 21 de Janeiro, 1 e 23 de
Março, 23. 26 e 28 de Abril, 13, 30 e 30 de Maio, 8 e 27 de
Junho, 5, 8, 11 e 31 de Julho, 1, 23, 25 e 30 de Agosto, 26 de
Setembro, 6 ‘e 31 de Outubro. 11 e 16 de Novembro, 10, 23 e
26 ‘de Dezembro de 1982, 5 e 23 de Janeiro, 2 de Fevereiro,
3 de Março, 17, 19 e 24 de Abril, 5 e 25 de Maio, 16 e 20 de
de Junho, 18, 19 e 22 de Julho, 10 e 11 de Agosto, 26 de
Setembro, 5 e 5 de Outubro e 28 de Dezembro de 1983.
Alferes milicianos de artilharia Manuel Carlos Manteigas Souto, José
Carlos Dugent de Alhuquerque, Joaquim António Terronjoncilio
Lemos, Jacques Hoste Catryosa. Jorge Almeida de Matos Viegas
Faria, Luís António Pimenta de Sousa Monteiro, Alfredo José
Dias Valente de Carvalho, António Jorge de Abreu Tavares,
Manuel Dias Nogueira, José Joaquim Barbosa da Costa Lima,
Vítor Manuel de Sousa Figueiredo. João Augusto Sequeira de
Brito Mendes, José Manuel Coelho Varela Barrocas, Vítor
Manuel Lopes Correia, Nélson Sérgio Meio da Rocha Trigo,
António Dias ‘da Costa, João Manuel Tavares Botelho Machado,
René Gregório Sérgio, António Manuel da Si!va Forjo, Amílcar
Augusto de Lima Monteiro, Fernando Casinhas da Silva, Rui
Antunes Guilherme, Hélder da Fonseca Fernandes, Mário Correia
Cardoso, Manuel Pinto ferreira Canário, Lourenço Barreto, An
t’ónio Júlio Ferreira de Paiva, José Joaquim de Figueiredo Mar
ques, Vidal Rodrigues Celorico Drago, Abílio Gomes Gouveia,
Carlos Alberto Macedo Soutelinho, António Manuel Pires Car
reto, José Maria Pacheco, José Manuel de Azevedo Ennes Cotrin,
Edgar Manuel Mendes Pereira Flores, Nuno Von Amann de
campos, João Maria Maçarico, Paulo Alberto Ferreira de Lemos,
António José Veiga Henriques, Fernando Barreto Alves Marques,
Fortunato António Rodrigues Pissarra, António Joaquim 011veira, António da Glória Inácio, António Jorge de Oliveira Pinto,
Alberto Gonçalves Paulo, Manuel Bento Lopes e António Auguto
de Oliveira Fo’nseca, devendo ser considerados nesta situação
desde, respectivamen:te. 2 de Março, 29 de Abril, 30 de Junho,
$ de Julho 31 de Agosto, 7 de Outubro, 15 de Novembro e 7
de Dezembro de 1980, 4 e 21 de Janeiro, 18 ‘de F’evereiro, 6 de
Maio, 23 e 27 de Junho, 3 e 16 de Agosto, 28 de Novembro,
19 e 31 de Dezembro d’e 1981, 12 e 19 de Janeiro, 26 de Fevereiro,
2, 8 e 16 de Março, 24 e 30 de Abril, 19, 27 e 31 de Maio, 22 e
27 ide Junho, 4 de Julho, 2 e 28 de Setembro, 20, 22 e 24 de
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Outubro, 20 e 231 de Dezembro de 1982, 23 de Janeiro, 22 de

Maio, 7 de Junho. 15 de Agosto. 15 de Outubro, 8 e 20 de
Dezembro de 1983.

Guarda Nacional Republicana
Capitão miliciano de infantaria Benjamim Augusto Aguiar, devendo
ser considerado nesta situação desde 9 de Agosto de 1983.

(Por portaria de 9 de Fevereiro de 1984.)
Baixa de serviço:
O aspirante a oficial miliciano de infantaria (0090587$) Miguei loa
quim Silva Garcia tem baixa de serviço, nos termos do artigo 3.°
do Decreto-Lei n.° 28404, de 31 de Dezembro de 1937, por

ter sido julgado incapaz para todo o serviço militar, piela Junta
Hospitalar ‘de Inspecção, «apto para o trabalho e para angariar
meios de subsistência», devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 5 de Setembro de 1983.)

III.— PROMOÇÕES
Oficiais do quadro permanente
Na situa çíio de reforma exfraordinria:
Graduado no posto de tenente-coronel de infantaria, na situação de
reforma extraordinária, nos termos dos artigos 1.0 e 4.° do
Decreto-Lei n.0 295/73, de 9 de Junho, o major de infantaria
(50834411) Carlos Alberto Coelho de Sousa, contando a anti
guidade de 23 de Setembro de 1983.
A graduação deste oficial não lhe confere direito a qualquer

alteração na pensão de reforma, calculada e estabelecida na
data da mundança de situação (artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 295/
/73, de 9 de Junho.)
(Por portaria de 15 de fevereiro de 1984.)

Graduado no posto de coronel ide artilharia, na situação de reforma
extraordinária, nos termos dos artigos l.° e 4.° do Decreto-Lei
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n.° 295/73, de 9 de Junho, :o tenente-coronel de artilharia
(51233311) Luís Maria de Saidanlia Oliveira e Sousa, contando a
antiguidade de 3 de Junho de 1983.
A graduação deste oficial não lhe confere direito a qualquer
alteração na pensão de reforma, calculada e estabelecida na data
da mudança de situação (artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 295/73,
de 9 de Junho).
(Por portaria de 23 de Fevereiro dc 1984.)

A titulo póstumo:
Ao abrigo da alínea is) do artigo 57.° da Lei n.° 29/82, de 11 de
Dezembro, por despacho ‘de 19 de Dezembro de 1983, nos termos
do Decreto-Lei n.° 173/74, de 26 de Abril, e disposições regula
mentares ‘do Decreto-Lei n. 498-f/74, de 30 de Setembro, de
acordo com os artigos 8.° e 13.° do Decreto-Lei n.° 46001, de 2
de Novembro de 1964, é reintegrado a título póstumo para a
situação ‘de activo desde 15 de Abril de 1931, data em que foi
demitido, e promovido ao posto de capitão para o extinto quadro
dos Serviços Auxiliares do Exércitu, com antiguidade desde 4 de
Abril de 1939 e passagem à situação de reserva em 1 de Janeiro
de 1947 e à de reforma em 1 de Janeiro de 1955, o tenente de
artilharia reformado, falecido em 2 de Agosto de 1967, António
de Carvalho Braga.
(Por portaria

de 16 de Fevereiro de 1984.)

Oficiais do quadro de complemento
Armas e serviços:
Estado-Maior do Exército

Alferes miliciano do serviço de pessoal, o aspirante a oficial miliciano
do mesmo serviço (02775276) Jose Bernardo de Almeida Araújo,
em disponibilidade, contando a antiguidade desde 9 de Agosto
de 1982.
(Por oortaria de 9 de Janeiro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto is.° 276-A/is.)
Direcção do Serviço de Informática do Exército

Cai itão miliciano do serviço de pessoal, o tenente miliciano do mesmo
serviço, graduado em capitão, (10565567) José Acácio da Veiga
Marcelino, contando a antiguidade desde 5 de Julho de 1980.
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Capitão miliciano do serviço de pessoal, o tenente miliciana do mesmo
serviço, graduado em capitão, (09270170) Carlos Manuel Lopes
Catalão, contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1980.
(Por portaria de 4 de Fevereiro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto
276-A/75.J
•0

Escolas práticas das armas e serviços centros de instrução
e unidades:
Infantaria:
Regimento de Infantaria de Beja
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, o soldado cadete, graduado
em aspirante a oficial, (07648980) Paulo Maria de Castro Nabais
dos Santos, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por

portaria

de 24 de Setembro de 1983.)

Regimento de Infantaria de Visou
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos de
infantaria (08371082) José Manuel Quaresma Coelho dos Santos,
(05686580) Alfredo José Teixeira, (09169478) António José Sérvio,
(03302381) Jorge Manuel Dias Aguiar, (02398181) Albano Soares
de Agiiiar, (01322182) José Manuel de Oliveira e Castro, (03511079)
Luís Manuel Ferreira e (00928679) António Fernando dos Santos
Sousa Meio, todos em disponibilidade, contando a antiguidade
desde a ‘data da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1983. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto
276-A/75.)

Regimento de Infantaria de Chaves
Desgraduado do posto de capitão miliciano de infantaria, desde 13 d’e
Fevereiro de 1976, o alferes miliciano de infantaria 04688869)
Arnaldo Monteiro ‘de Cima, na situação de disponibilidade, desde
a mesma data.
(Por portaria de 6 de Fevereiro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)
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Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (11633781) Jorge Manuel Simões de Frias fino, em
disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria dc 31 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Artilharia:
Centro de Instrução de Artilharia Antiaérea de Cascais
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciana
do mesmo serviço (01020674) Luis Filipe Lains dos Santos, em
disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria
(Por portaria de 13 de Agosto de 1983. Não carece de visto do

Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 276-A/75.)

Serviço de saúde:
Batalhão do Serviço de Saúde
Alteres miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de saúde, graduado em alferes, (41236361) Octávio
Edgar Peixoto e Cunha Silva Ferreira, em disponibilidade, con
tando a antiguidade desde 1 de Novmbro de 1967, devendo ser
considerado nesta situação desde 22 de Abril de 1973.
(Por portaria de 2 de Janeiro de 1984. Não carece de visto do
‘Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Comandos:
Reginiento de Comandos
Capitães milicianos de infantaria, os tenentes milicianos de infantaria,
graduados em capitão, (73881572) António José Carvalho Martins
e (74204473) Paulo Florival de Faria (rato Fogaça, contando
ambos a antiguidade desde 1 de Dezembro ce 1982,
Capitão miliciano de cavalaria, o tenente miliciano de cavalaria, gra
duado em capitão, (06442565) Gonçalo Nuno Duarte Sampaío
Fevereiro, contando a antiguidade desde 5 de Julho de 1980.
(Por portaria dc 4 de Dezembro dc 1987. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)
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Órgãos de execução dos serviços e outros elementos:
Estabelecimentos militares
Escola de Sargentos do Exército
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de infan
‘tarja (00797177) Filipe José fda1go Antunes, em disponibilidade,
contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1983. Não carece de Visto do
Tribunal dc Contas, nos termos cio Decreto n.° 276-A/75.)

Hospital Militar Regional a.’ 4
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do mesmo serviço (11479167) António Maria Nun’es de Abreu,
em disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da
jresent’e portaria.
(Por portaria de 7 de Janeiro de 1984. Não carece de visto do

Tribunal

de

Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Diversos:

Forças de Segurança de Macati
Capitão miliciano do serviço de pessoal, o tenente miliciano’ do mesmo

serviço, graduado em capitão, (01959768) António Manuel Ilhéu
Nobre, contando’ a antiguidade desde 1 e Dezembro de 1980.
(Por portaria de 4 de Fevereiro de 1984. Não carece de visto do

Tribunal dc Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)

IV

—

COLOCAÇÕES,

EXONERAÇÕES

E

TRANSFERÊNCIAS

Oficiais do quadro permanente
I)irecção do Serviço de Justiça e Disciplina
Repartição de Justiça e I)isciplina
Capitão de ‘infantaria, do Distrito’ de Recrutamento e Mobilização de
Lisboa, (05358167) José Alberto Bento Raimundo.
(Por portaria de 20 de Janeiro de 1984.)
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Direcção da Anua de Cavalaria
Coronel de cavalaria, do Regimento de Cavaiaria de Santa Margarida,
(50210911) Rui Maftuel Soares Pessoa de Amorim.
(Por portaria de 18 de Janeiro de 1984.)

Chefia do Serviço Geral do Exército
Capitão do serviço geral do Exército, do Instituto Superior Militar,
(50694211) António Pires Moura.
(Por portaria de 27 de Dezembro de 1983.)

Quartel-general:
Regiíio Militar d0 Sul
Tenente-coronel de infantaria, do Regimento de Infantaria de Faro,
(51102411) Jorge Fernando Paula do Serro.
(Por portaria de 5 de Dezembro de 1983.)

Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução
e unidades:
Regimento de Infantaria de Beja
Tenente graduado, capelão titular, no quadro. (07129770) António
Fernandes Teixeira.
(Por portaria de 11 de Setembro de 1983.)

Regimento de Artilharia de Leiria
Capitão do serviço geral do Exército, do Estado-Maior do Exército,
(51160211) Joaquim António da Conceição.
(Por portaria de 15 de Dezembro de 1983.)

Regimento de Engenharia de Lisboa
Capitão de engenharia, do Serviço de Fortificações e Obras do Exér

cito da Região Militar de Lisboa, Carlos José Silveira Pereira.
(Por portaria de 13 de Janeiro de 1984.)
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Escola Prática do Serviço de Transportes
Capitão de artilharia, da Direcção da Arma d: Arti]haria, (08993767)
João António Andiiade da Silva.
(Por portaria de 24 de Janeiro de 1984.)

Órgãos de execução dos serviços e outros elementos:
Estabetecimentos militares
Escola de Sargentos do Exército
Tenente graduado, capelão titular, no quadro, (17638073) Cláudio
‘Correia Ferreira.
(Por portaria de 8 de Julho de 1983.)

2.0 Tribunal Militar Territorial do Porto
Nomeado defensor oficioso do 2.0 Tribunal Militar Territorial do
Porto, para o biénio 1984/86, com início em 6 de Janeiro de
1984, nos termos do artigo 25’9.° do Código de Justiça Militar,
o coronel de infantaria (50494911) Diogo Queirós de Sousa
Azevedo.
(Por portaria de 29 de Fevereiro de 1984.)

Adido:
Instituto Superior Militar
Nomeado professor efectivo da 14. cadeira (Gestão Orçamentai e Con
tabilidade Pública) do Instituto Superior Militar o major do
serviço de administração militar (02425265) Abel Pires Nogueira
Cardoso, nos termos do artigo 11.0 do Decreto-Lei n.° 347/37, de
23 de Agosto, e artigo
da Portaria n.° 611/77, de 23 de Setem
bro, em substituição do tenente-coronel do serviço d adminis
tração militar Fernando Diogo Couceiro, que pela presente por
taria é exonerado das referidas funçõies.
3•0

(Por portaria de 18 de Outubro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 9 de Fevereiro de 1984. São devidos 1500$00 de
emolumentos, sendo 900$00 para o Estado e 600$00 para o
Cofre do Tribunal de Contas.)
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Oficiais do quadro de complemento
Armas e serviços:
Direcção da Arma de Engenharia
Aspirante a oficial miliciano de engenharia, da Escola Prática de
de Engenharia, (15238777) Carlos Luís Felgueriras Ferreira Real.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1983.)

Quartel-general:
Região Militar do Norte
Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, o Esquadrão de Lanceiros
do Quartel-General da Região Militar do Centro, (09969778)
António Manuel Moitinho Nogueira Rodrigues.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1983.)

Escolas práticas das animas e serviços, centros de instnição
e unktades:
Infantaria:

Regimento de Infantaria de Angra do heroismo
Alferes miliciano médico, do Centro de Selecção de Coimbra, (02536274)
Diogo Manuel Saies Bettencourt Barcelos, em disponibilidade.
(Por portaria de 17 dc Dezembro de 1983.)

Regimento de Infantaria de Beja
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Quartel-General da
Zona Militar dos Açores, (01989281) José Alberto Caetano
Amaral.
(Por portaria de 16 de Agosto de 1983.)
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria
de Ponta I)elgada, (11381282) Luís Paulo Soares Silva.
(Por portaria de 22 de Agosto de 1983.)
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Regimento de Infantaria de Castelo Branco

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria
do Funchal, (13256382) José Luís Lopes dos Santos.
(Por portaria de 22 de Agosto de 1983.)

Regimento (le Infantaria do Porto

Alferes miliciano de infantaria, do Centro de Selecção de Coimbra,
(08896582) António Manuel Ferreira Soares Machado, em dis
ponibilid ade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983.)
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, do Regimen:to de Infan
taria de Chaves, (00467683) Rui Manuel Mota Freitas Mendonça
e (02102682) Luís José Ferreira Sampaio de Carvalho.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Agrupamento Bas. de
Santa Margarida, (07501982) Augusto Emanuel Prazeres Lopes do
Pombal.
(Por portaria de 15 de Agosto de 1983.)
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, do Regimento de Infan
taria de Tomar, (06563382) José João Pinto Galego e (19404179)
Fernando Jorge Aroso Linhares.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infan
taria de Vila Real. (05671282) Domingos fonseca Pinto Rodrigues.
(Por portaria de 16 de Agosto de 1983.)
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Quartel-General da Zona
Militar da Madeira, (18439978) .losé Manuel Ahrtinhosa de Figuei
redo Ferreira.
(Por portaria de 20 de Agosto de 1983.)
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, da Escola Prática dc)
Serviço de Transportes, (15761882) Manuel An.iónio Moimenta
Salselas, em disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria
do Funchal, (15062377) José Fernando Costa MeIo e Sousa, em
disponibilidade.
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Aspfrantes a oficial milicianos de infantaria, do Regimento de Infan
taria de Ponta Delgada, (10509082) Domingos Manuel Ferifandes
Nogueira e (10666281) Manuel Fernando Alves Calçada, ambos
em disponibilidade.
(Por portaria de 10 de Fevereiro de 1984.)

Regimento de Infantaria de Queluz
Alferes miliciano de infantaria, da Escola Prática de Infantaria,
(09354379) António Ferrira da Costa, em diponibiMdade.
(Por portaria de 8 de Fevereiro de 1984.)
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infan
tarja de Tom:ar, (08066682) Óscar César Calçado Lopes Soares.
(Por portaria de 15 de Agosto de 1983.)
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, do Regimento de Infan
taria do Funchal, (03178282) Vítor Manuel Pereira de Pinho e
(05313382) Pedro Nuno Montenegro Guimares, ambos em
disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria
de Ponta Delgada, (06303578) Luís Filipe de Sousa Martins, em
disponibilidade.
(Por portaria de 10 de Fevereiro de 1984.)

Regimento de Infantaria de Vila Real
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infan
taria d:e Castelo Branco, (18445482) Álvaro Amân:dio Lebres
Ferreira.
(Por portaria de 16 de Agosto de 1983.)

Regimento de Infantaria de Viseu
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria
de Castelo Branco, (18401177) Américo dos Santos de Almeida.
(Por portaria de 6 de Setembro de 1983.)

BataIho de Infantaria de Aveiro
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Quartel-General da
Zona Militar dos Açores, (01755678) António Apolinário e Silva
de Carvalho Saraiva,
(Por portaria de 16 de Agosto de 1983.)
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Alferes miliciano de infantaria, do Quartel-General da Região Militar
de Coimbra, (03180779) Jroaquim Carlos Simões, em disponibili
dade.
(Por portaria de 27 de Janeiro de 1984.)
Batalhíio de caçadores n.° 5
Aspirante a oficial miliciano de infantaria» do Regimento de Infantaria
de Castelo Branco» (14590379) José Manuel Curto Longo.
(Por portaria de 16 de Agosto dc 1983.)

Artilharia:

Regimento de Artilharia de Costa
Aspirante a oficial miliciano de artilharia» da Escola Prática de Arti
lharia, (11286$81) António José Ribeiro Oliveira Rebordão.
(Por portaria de 5 de Setembro de 1983.)

Regimento de Artilharia de Lisboa
Aspirante a oficial miliciano de artilharia, da Escola Prática de Arti
lharia, (16832781) José Carlos Lopes Félix Ferreira.
(Por portaria de 22 de Julho de 1983.)

Aspirante a oficial miliciano de artilharia, da Escola Prática de Arti
lharia, (08494780) José Daniel Pereira Rito Alves.
(Por portaria de 5 de Setembro de 1983.)

Regimento

de Artilharia da Serra do Pilar

Aspirante a oficial miliciano de artilharia, da Escola Prática de Arti
lharia. (04161579) José Carlos de Almeida Gouveia Lelo.
(Por portaria de 5 de Agosto de 1983.)
Aspirante a oficial miliciano de artilharia, do Regimento de Arti
lhana de Lisboa, (07756681) José Filipe dos Santos Proença de
Almeida.
(Por portaria de 9 de Setembro de 1983.)
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Cavalaria:
Regimento de Cavalaria dc Braga
Aspirante a oficial miliciano de artilharia, da Escola Prática de Cava
lana. (08900378) Ernesto Mendes Granja.
(Por portaria de 9 de Agosto de 1983.)

Regimento de Cavalaria de Santa Margarida
Tenente miliciano de cavalaria, da Escola Prática de Cavalaria,
(19169577) José Carlos Silva Córneia Bernardo, em disponibilidade.
(Por portaria de 31 de Dezembro de 1983.)
Regimento de Lanceiros de Lisboa
Aspirantes a oficial milicianos de cavalaria, do Centro de Instrução
da Polícia do Exército, (07986182) Francisco Manuel Patrício Pires
e (02340678) Vítor Manuel da Costa Campos de Sousa Meneses.

tPor portaria de 16 de Agosto de 1963.)
Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, do Gntro de Instrução da
Polícia do Exército, (17010177) Fernando Jorge Gonçalves Pais.
(Por portaria dc 3 de Outubro de 1983.)

Esquadrão de Lanceiros da Região Militar cio Norte
Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, do C.ntro de Instrução da
Polícia do Exército, (10196481) Mário João Duarte Quintas.
(Por portaria de 16 de Agosto de 1983.)

Engenharia:
Regimento dc Engenharia de Espinho
Aspirante a oficiaL miliciano de engenharia, da Escola Prática de
fngenh ana. (09312377) José Teotónio R’angel R odrigues.
(Por portaria de 13 de Agosto

de

1983.)

Aspirante a oficial miliciano de engenharia, da Escola Prática de
Engenharia, (14964078) Carlos Augusto Moita.
(Por portaria de 18 de Agosto de 1983.)
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Aspirantes a oficial milicianos de engenharia, da Escola Prática de
Engenharia, (10919072) José Manuel Sousa Costa e (1665107$)
Carlos Alberto Vaz Pinto Garcez.
(Por portaria de 5 de Setembro de 1983.)

Transmissões:
Regimento de Transmissões
Aspirante a oficial miliciano de transmissões, da Escola Prática de
Transmissões, (15688877) José Manuel da Conceição Gonçalves.
(Por portaria de 15 de Agosto de 1983.)

Aspirantes a oficial milicianos ‘de transmissões, da Escola Prática de
Transmissões, (17181382) Miguel Vilaça Rodrigues de Lima,
(04840778) José Pedro de Moura Álves Grifo e (15103282) José
Alberto Peixoto de Castro, todos em disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983.)

Aspirante! a oficial miliciano de infantaria, do Regimenlo de Infantaria
de Ponta Delgada, (17266982) José Luís Gonçalves Rocha.
(Por portaria de 22 de Agosto de 1983.)

Serviço de saúde:
Batalhõo do Serviço de Saúde
Aspirante a oficial miliciano médico, do Quartel-General da Região
Militar ‘do Norte, (03037275) José Manuel Oliveira Monteiro.
Alferes miliciano médico, do Centro de Selecção d’e Coimbra,
(02174375) Rui Augusto Dias da Silva Pinto, em disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983.)

Serviço de administração militar:
Batalhão de Administração Militar
Tenente miliciano do serviço de administração militar, da Escola
Prática de Administração Militar, (07306478) José António Ferreira
dos Santos, em disponibilidade.
tPor portaria de 9 de Fevereiro de 1984.)
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Alferes miliciano do serviço de administração militar, do Quartel-Gene
ral da Região Militar do Norte, (0648457$) José Manuel Pinto
Nogueira, em disponibilidad;e.
(Por portaria de 31 de Janeiro de 1984.)
Alferes miliciano do serviço de psoal, do Centro de Selecção de
Coimbra, (01543180) José Manuel Ribeiro João, em disponi
billdade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983.)

Distrito de recrutamento e mobilização:
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Setúbal
Alferes miliciano médico, do Batalhão do Serviço de Saúde, (02876766)
Francisco Eduardo de Sousa Marques, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1981.)

Órgãos de execução dos serviços e outros elementos:
Escola Militar de Electromecânica
Aspirante a oficial miliciano do serviço de material, do Batalhão
do Serviço de Material, (01192482) José Maria Ribeiro Lopes.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1983.)

Diversos:
Centro de Gestão Financeira da Região Militar de Lisboa
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar,
do Centro de Gestão Financeira da Região Militar do Norte,
‘(03715679) Luís Alberto Ferreira da Cunha.
(Por portaria de 9 de Agosto de 1983.)
Aspirante a oficial miliciano d,e infantaria, do Regimento de Infantaria
do Funchal, (079094812) Eduardo Manuel Pereira Matias.
(Por portaria de 28 de Agosto de 1983.)

V

—

PENSES DE RESERVA

O valor ‘da rectificação ‘da pensão de reserva do coronel de artilharia,
com o Curso complementar do estado-maior, (51215511) Márk
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Sotoffel Martíns, fixado na portaria publicada na Ordem do
Exército, 2.’ série, n.° 20, de 15 de Outubro de 1983, pág. 1551.
foi alterado para 58 819$00 desde 1 de Agosto de 1983.
(Por portaria de 23 de Janeiro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)

Capitão do serviço geraL do Exárito (52087111) Bento Gfou Polido,
pensão mensal de 53900$00, desde 18 de Novembro de 1983.
Conta 36 anos de serviço.
(Por portaria de 30 de Janeiro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

O valor da rectificação da pensão de reserva do capitão do serviço
postal militar (44349758) Juliano Sigfredo Rebelo Frreira, fj.
xado na portaria ipiblicada na Ordem do Exército, 2. séri.e, o.° 22,
de 15 de Novembro de 19183, pág. 1708, foi alterado pata 40649$00
desde: 30 de Setembro ide 1983.
(Por portaria de 31 de Janeiro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

VI

—

REcTIFIcAÇÕES DE PENSÕES

Actualização idas pensões de reserva dos oficiais a seguir mencionados,
desde as datas que se lhes indicam:
Com 36 anos de serviço:
Desde 1 de Janeiro de 1983:
Major:
(50154011) Raul de Matos Torres, 56 200$00.
Com menos de 36 anos de serviço:
Desde 1 de Julho de 1979:

Capitão:
(40005750) José Pedro de Sucena, 14 173$00 (a). Conta 20 anos e
2 meses de serviço.
(a) Rectifica a publicada na O. E. n.° 16/80.
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A primeira das importâncias em início em 1 de Abril de 1980;
a segunda em 1 de Julho de 198(; a terceira em 1 de Outubro de 1980.
Capitão:
(40005750) José Pedro de Sucena, 15 343$00; 16391$00; 17 870$00 (a)
conta 20 anos e 2 meses de serviço.
(a) Rectifica a publicada na O. E. n.° 2/83.

Desde 1 de Maio de 1981:
Capitão:
(40005750) José Pedro de SuCena, 20 273500 (a). Conta 20 anos e

2 meses de serviço.
(a) Rectifica a publicada na O. E.

n.°

14/82.

Desde 1 de Dezembro d’e 1981:
Capitão:
(40005750) José Pedro de Sucena, 22402500(a). Conta 20 anos e 2

meses de serviço.
(a) Rectifica a publicada na O. E.

13/82.

Desde 1 de Janeiro ‘de 1982:
Capitão:
(40005750) José Pedro de &cena, 25 925$00 (a). Conta 20 anos e
2 meses de serviço.
(a) Rectifica a publicada na O. E.

18/83.

Desde 1 de ‘Janeiro de 119:83:
Capitão:
4000’5750) José ‘Pedro de Sucena, 30 614$0O(a). Conta 20 anos e 2
meses ‘de serviço.
(a) Rectifica a publicada na O. E.

11.0

1/84.
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VII— ACÓRDÃOS
Acordam no Supremo Tribunal Militar:
António Manuel da Graça Pinheiro Rodrigues Inácio de Paiva,
tenente-coronel de infantaria com o curso complementar do Estado
-Maior, n.° mec. 50272711, interpôs recurso contencioso para este
Supremo Tribunal, dizendo que o fazia ao abrigo do disposto nos
artigos 134.°, alínea a) e 136.° do Estatuto do Oficial do Exército,
e alegando, em sín:tes’e, o seguinte:
—lO recorrente recebeu notificação de estar inluido na lista de
oficiais a não promover em 1978, pela nota 167/P de 14 de Março
desse ano, da DAI e socorreu-se de todos os meios que a lei permite.
inelus;ivamente de recurso para este Supremo Tribunal, sempre com
insucesso;
Passou o tempo e, com a aproximação da idade de passar
à reserva, requereu em 26 de Junho de 1982, ao CEME para que,
tendo em consideração a legislação exposta, fosse considerado na
situação de demorado (art.° 104.° do EOE) e promovido nos termos
do art. l11., também do EOE, mas a pretensão foi-lhe indeferida,
e que lhe foi comunicado por nota n. 17809, de 2 de Novembro de
1982, da RO/DSP;
—Após o indeferimento da pretensão chegou a passagem à
—

situação de reserva, (por ter atingido o limite de idade;
Há, porém, um facto novo a considerar, pois lhe foi dado
conhecimento, em 15 de Junho de 1983, do Despacho do Ex.’
Governador Militar de Lisboa mandando arquivar, na parte respei
tante ao recorrente, o processo n.° 1096/1.70/77, do SPJM, por
extinção db procedimento criminni, nors termos do artigo 126.” do
Código Penal, como consequência da amnistia concedida pelo artigo 1.0
da Lei n.° 74/79, de 23 de Novembro.
—

Em consequência do exposto, o recorrente pediu que fosse anu
lada a sua passagem à reserva por limite de idade e que seja reapre
ciado em Conselho de Arma com v:ista à promoção a coronel, devendo
o (‘Ai formular o seu juízo ampliativo, com base em factos provados,
conforme o preceito legal.
O Estado-Maior do Exército, como entidade recorrida, sustentou
que a petição é inepta, porque não refere a decisão definitiva e
executória que ‘deveria constituir objecto necessário do recurso; não
expõe os respectivos fundamentos de facto e de (direito e não conclui
pela enunciação clara do pedido, como se exige no artigo 139.° do
EOE e no artigo 55.° do Regulamento do Supremo Tribunal Adminis
trativo;
Mais sustentou que não é con’tenciosarnente admissível a pre
tensão de reapreciação em Cnselho de Arma com vista à promoção
—
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a coronel de um oficial na situação de reserva, conforme o artigo 67.°,
do EOE;
—Sustentou finalmente a entidade recorrida que o facto de
mandado arquivar, na parte relativa ao recorrente, o processo
sido
ter
n.° 1096/i170/77, do SPJM não constitui, de modo algum, qualquer
das circunstâncias a que alude o artigo 771.° do Código de Processo
Civil, como fundamento de revisão de sentença, sabido como é que
«idêntico» pedido ao actual foi indeferido pelo Supr.mo Tribunal
Militar em 29 de Novembro de 1979, processo n.° 66/78.
Neste Supremo Tribunal o Ex.”° Defensor Oficioso entendeu que
não existem obstáculos ao conhecimento do recLtrso e que se lhe deve
dar provimento, enquanto que o Digno ;Promotor de Justiça opinou
que a petição não identifica a decisão recorrida definitíva e
executória objecto do recurso nem expõe os fundamentos de facto
e de direito deste com a necessária clareza, devendo assim a petição
ser consid;erada inepta e o recurso improcedente.
Correram os vistos legais dos Juízes deste Supremo Tribunal.
Cumpre decidir:
Como resulta do que ficou relatado e da conclusão da petição,
o recorrente pede que seja anulado o juízo ampliativo do CAI por
conter matéria sobre a qual havia auto de corpo de delito; que, em
consequência, seja anulada a sua passagem à reserva por limite de
idade e que seja reapreciado em Conselho de Arma com vista à
promoção a coronel, devendo o CAI formular o seu juízo ampliativo
com base em factos provados.
O Supremo Tribunal Militar, como é consabido, funciona nos
casos dos artigos 134.° e seguintes do Estatuto do Oficial do Ëxército
ao abrigo dos quais foi apresentada a petição, como tribunal de
recurso. Por isso, o artigo 139.°, n.° 1, do mesmo Estatuto preceitua
que a petição deverá referir a decisão recorrida e expor os fundamentos
de facto e de direito do recurso, concluindo pela enunciação clara
do pedido. Idêntico preceito se contém no artigo 2.’ do Decreto
n.° 35953, de 15 de Novembro de 1946. £ poder-se-iam mencionar
‘disposições análogas do Regulamento de Disciplina Militar e do
Regulamento do Supremo Tribunal Administrativo.
Para que o Supremo Tribunal Militar se pronuncie, nos casos
em que, como no presente, funciona como tribunal de recurso, é
necessário que exista um acto definitivo e executório, do qual tenha
sido interposto recurso contencioso nos termos legais por quem tenha
sido prejudicado por tal acto ‘definitivo e executório ‘praticado pela
Administração, incumbirá para o efeito aos interessados provocar,
pelos meios adequados, que a Administração se pronuncie sobre as
suas pretensões e, esgoitada a via hierárquica, recorrer contenciosamente
para o Supremo Tribunal Militar nos casos em que se sentem pre
judica’dos pelos actos da Administração.
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No caso em apreço não existe qualquer acto administrativo que
seja objecto do recurso, deduzindo-se até da petição, formulada em
termos algo confusos, que se formula um pedido directamente ao
Supremo Tribunal Militar, o que. em face do exposto, é manifestamente inviável.
Pelo exposto, acorda-se em não tomar conhcimento do recurso.
Esta decisão foi tomada por unanimidade.
Lisboa, 21 de Dezembro de 1983.
António de Oliveira Costa Maia, general da Força Aérea;
Mário Esteves Brinca, vice-almirante;
Ernesto António Luís ferreira de Macedo, general;
Alfredo Teixeira Teilo, general;
Mário Eduardo de Meio Wílton Pereira, general da Força Aérea:
Alfredo Ramos Rocha, vice-almirante;
António da Silva Osório Soares Carneiro, gen:ral:
Manuel Lopes Maia Gonçalves. juiz;
Manuel Lopes. juiz.
Acordam no Supremo Tribunal Militar:
José Manuel Santos de Faria Leal, tenente-coronel de artilharia
n. mec. 5:0705411, colocado no Estado-Maior do Exército, interpõe
recurso da portaria do CEME de 31 de Março de 1983, para tanto
alegando o seguinte:
Pela OS n.° 32, de 29 de Abril de 1983, do EME, tomou conhe
cimento, de que havia sido promovido ao posto de coronel, por
portaria de 31 de Março de 1983, o tenente-coronel de infantaria
Rui Xavier Lobato de faria Ravara, contando a antiguidade e
vencimentos do novo posto desde a mesma data.
Sucede que antes da publicação dessa portaria, o recorrente,
promovido a tenente-coronel em 1 de Dezembro de 1977, era mais
antigo que aquele oficial, promovido a tenente-coronel em 8 de Março
de 1978.
/ Deste modo e mercê da promoção efectivada, viu-se ultrapassado
não só na promoção como também na antiguidade.
E isto sem que a promoção aqui referida tivesse sido ‘por escolha
ou distinção e/ou que o recorrente estivesse. oti já alguma vez tenha
estado, preterido da promoção.
Dado que a promoção do tenente-coronel Ravara se fez no
preenchimento de vaga ocorrka no Quadro Comum, criado pelo
Decreto-Lei n,° 911/76, de 31 ‘de Dezembro, impõe-se a análise deste
diploma para que se ajuize da conformidade da portaria de promoção
impugnada com o que no seu articulado se estipula.
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No preâmbulo diz-se: «Considerando que os quantitativos de...
diziam respeito somente às armas de in:fantaria, artilharia e cavalaria
e que há toda a conveniência em equilibrar as oportunidades de
promoção no conjunto das armas e serviços».
Por isso, o art,° 1.0 dispõe qu!e «os quadros de oficiais das
armas de infantaria, artilharia e cavalaria são reduzidos globalmente
dos...»
E o art.° 2.° estabelece que «os quadros de oficiais com acesso
a oficial general são aumentados globalmente do quantitativo...».
Isto é, verificando-se que se estava a privilegiar globalmente as
armas die infantaria, artilharia e cavalaria, o legislador estendeu o
quadro comum, em conjunto, a todas as armas e serviços.
fazendo-o, diz o art,°
«...
tendo em vista as necessidades
do serviço e a conveniência de harmonizar, na medida do possível,
as promoções naquelas armas e serviços».
Mas tal harmonização há-de ter desde logo os limites impostos
pelo n.° 2 do art.° 95.° do EOE, que estipula: «Nenhum oficial... poderá
ser promovido por antiguidade enquanto não forem promovidos os
oficiais que o antecedem na escala e não estejam preteridos».
‘Ora é sabido que estas promoções são feitas tendo como orientação
«As instruções para a execução de promoç&s pelo Cluadro comum»,
elaboradas para responder ao expresso no art.°
do Decreto-Lei
n.° 911/76 e que tem como concepção genérica a «regularização
das promoções pela antiguidad.e de tenente e ordena e integra os
oficiais numa escala única, de forma percentual, em relação ao
número de elementos que, na data da elaboração da escala, consti
tuírem os respectivos cursos».
Trata-se ‘de um critério que reconhecidamente tem gerado inacei
táveis alterações de posicionamento relativo dos oficiais dos quadros
permanentes, porquanto altera a escala d.e antiguidade existente para
ordenar os oficiais numa única escala pela antiguidade de tenent.
e de forma percentual em relação ao número de elementos dos respec
tivos cursos.
E o mesmo Decreto-Lei n.° 911/76, ao pretender «equilibrar as
oportunidades de promoção no conjunto das Armas e Serviçose,
visa também garantir o rejuvenescimento dos quadros, mas dentro
‘do ordenamento norma] das promoções estatutariamente definido.
Verifica-se, pois, que a finalidade pretendida pelo Decreto-Lei
n.° 911/76, e perfeitamente enquadrável na legislação estatutária,
tem vindo a ser distorcida pela implementação de uma metodologia
g.eradora de uma situação manifestamente ilegal, por contrária aos
normativos do sistema de promoções definidos no EOE.
Assim, a portaria impugnada viola o disposto no citado n.° 2 do
art.° 95. tio EOE.
3•0
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E o recorrente tem direito a ver a sua promoção efectivada e a
sua antiguidade fixada em termos que o coloquem na escala de
antiguidades à direita •do coronel de infantaria Rui Xavier Lobato
de Faria Ravara.
Requer que «dando-se provimento ao recurso, se atribui ao
recorrente, após a sua promoção, uma posição na escala de antiguidade
por forma a manter a posição relativa que tinha do antecedente».
A entidade recorrida vem ‘dizer que o recorrente é pane ilegí
tima por não ter interesse directo e pessoal na procedência do pedido,
visto que a eventual anulação da portaria não acarreta a sua pomoção
e no que concerne ao fundo da questão ofereceu o merecimento dos
autos.
Notificado o interessado a quem a decisão do recurso pudesse
prejudicar, nada disse.
O Ex.’”° Defensor Oficioso pronuncia-se no sentido de que deve
ser dado provimento ao recurso «‘determinando-se a promoção do
recorrente a coronel e a sua colocação na escala ‘de antiguidades à
direita do coronel Lobato faria Ravara» e o Ex.’” Promotor de
Justiça argui a ilegitimidade do recorrente.
Correram os vistos ‘dos Vogais ‘deste Supremo Tribunal.
Cumpre decidir:
O tribunal é absolutamente competente e o recurso foi interposto
em ‘tempo.
Qcianto à ilegitimidade:
Dispõe o ant.° 46°. n.° 1, do Regulamento do STA, aplicável ex-vi
do art.° 10.0 ‘do Decreto-Lei n.° 35953, de 12 de Novembro de 1946,
que os recursos podem ser interpostos pelos que tiverem interesse
directo, pessoal e legítimo na anulação do acto administrativo.
A legitimidade ‘das partes no que toca ao requisito interesse
d.eve ser referido à relação jurídica, objecto do pleito, e determina-se
averiguando quais são os fundamentos ‘da acção e qual é a posição
das partes em relação a esses fundamentos.
Urna coisa é o interesse em demandar ou contradizer, outra o
direito a uma sentença favorável.
O interesse em demandar ou contradizer unicamente assegura
a legitimidade para a acção, ao ‘passo que o direito a uma sentença
favorável é uma coildição de procedência ao pedido do autor ou de
defesa ‘do réu.
A questão de legitimidade é simplesmente uma questão de
posição quanto à relação jurídica substancial. As partes são legítimas
quando ocuparem na relação jurídica controvertida uma posição
tal que tem interesse em que sobre ela recaia uma sentença que
defina o direito.
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Ter legitimidade equivale a ter um direito concreto de acção,
porque o interesse em ‘demandar e em contradizer traduz-se no
direito a que a relação jurídica seja objecto duma apreciação juris
dicional (Prof. Alberto dos Reis, Comentário ao Código de Processo
Civil, vol. 1, pág. 41).
O interesse tem de ser jurídico, não bastando um interesse
meramente moral, e deve ser actual, não dando legitimidade um
interesse dependente de acontecimento futuro, por mais certo que se
apresente.
Para dar solução aos problemas que no processo se levantam,
importa ainda ter presente os seguintes conceitos:
1
Nos termos do art.° 2.° do Decreto n.° 35 953, de 18 de
Novembro de 1946, a petição :deve referir a decisão ou documento
recorrido e conter a exposição dos fundamentos de facto e de direito
‘do recurso, concluindo pela enunciação clara do ‘pedido.
2— O contencioso administrativo do Supremo Tribunal Militar
é de mera anulação e não de plena jurisdição, cabendo à Administração
repor a ordem jurídica violada, como se conclui dos art.os 5.° e 6.°
do Decreto-Lei n.° 256-A/77, de 17 de Junho, aplicável no âmbito
das Forças Armadas por força ‘do Decreto-Lei n.° 27/181, de 6 de
Fevereiro.
E se é certo que o art.° 268°, n.° 3, da Constituição garante aos
interessados recurso contencioso para obter o reconhecmento de um
direito ou interesse legalmente protegido, ‘esta norma só entrou em
vigor no ‘dia 1 ‘de Outubro de 1983. nos termos do art.° 241.° da
Lei Constitucional n.° 1/82, de 30 ide Setembro, não se aplicando
ao processo que foi instaurado anteriormente.
Analisando agora a petição verifica-se que, depois de interpor
recurso da portaria de 31 de Março de 1983 que promoveu ao posto
cL coronel o tenente-coronel de infantaria Rui Xavier Lobato de
Faria ‘Ravara, o reorrente pede que seja dado provimento ao recurso
e se lhe atribua, após a sua promoção, uma posição na escala de
antiguidade por forma a manter a posição relativa que tinha da ante
ced ente.
Perante a referida enunciação, é ininteligível a indicação do
pedido, o que conduz à ineptidão da petição inicial e à nulidade
de todo o processo, nos termos do art.° 193., n.°’ 1 e 2, ai. a). do (‘ód.
Proc. Çivil.
Na verdade, não se entende se o recorrente pretende a anulaçãj
do acto impugnado ou a sua promoção, ou ainda a satisfação cumu
lativa dos dois pedidos.
‘Mas se assim não for e houver ‘de interpretar-se o pedido dirigido
simplesmente à anulação do acto, então ‘o recorrente carece de legi
timidade por falta ‘de interesse directo e pessoal, porque o ‘prejuízo
—
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deriva apenas do oficial não ser promovido antes da promoção que
impugna e não desta promoção em si.
De resto, se o pedido é de anulação, sempre a petição deveria
ser indeferida liminarment.e por ser evidente que a pretensão não
podia proceder fart.° 474.°, n.° 1, ai. e), do Cód. Proc. Civil.
Aquela anulação conduziria à «despromoção> do militar promo
vido pela portaria impugnada, o que não é permitido por lei; mesmo
dos domínios criminal, disciplinar ou estatutário.
E não tendo havido indeferimento liminar da petição, teria agora

que ser julgado improcedente o recurso.
Mas se ainda assim não for e se com o recurso o recorrente
pretende ser promovido, objecta-se que o contencioso é de mera
anulação e não de plena jurisdição.
Igual ‘obstáculo depararia a sua procedência se o pedido visa
a intercalação futura na escala da antiguidade em promoção oportuna,
acrescendo a falta de legitimidade do recorrente por o pedido não
ser actual.
Como quer que seja, o recorrente não provocou um acto adminis
trativo que determinasse a sua promoção e que, se fosse de indefe
imento. poderia impugnar contenciosamente.
Com a impugnação que deduziu e mesmo que ela procedesse,
nunca o recorrente poderia ser promovido, sendo certo que só tem
legitimidade para recorrer do indeferimento da sua promoção.
Nestes termos e por tais fundamentos, acordam no Supremo
Tribunal Militar em não conhecer do recurso.
Esta decisão foi tomada por unanimidade.
Lisboa, 7 de Dezembro de l983.
Hnrique de Oliveira Rodrigues, general;
António de Oliveira Costa Maia, general da Força Aérea;
Mário Esteves Brinca, vice-almirante;
Ernesto António Luís Ferreira ‘de Macedo, general;

Mário Eduardo de Meio Wilton Pereira, general da Força Aérea;
Alfredo Ramos Rocha, vice-almirante;
António da Silva Osório Soares Carneiro, general;
Manuel Loipes Maia Gonçalves. juiz;
Manuel Lopes. juiz.

Acordam no Supremo Tribunal Militar:
José Manuel Vaz Barroco, tenente-coronel

de cavalaria

n.°

mec. 5Wl 63011. colocado na Escola Prática de Cavalaria em Santarém,
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interpõe recurso das portarias de 3] de Março de 1983 do CEME, com
os fundamentos seguintes:
De acordo com os’ actos recorridos foram promovidos ao posto
de coronel os tenentes-coronéis de infantaria José Júlio de Azevedo
Valarinho, Manuel de Azevedo Morujão e Oliveira, José de Almeida
Pinho Bandeira, José António Silvestre Martins, Rui Xavier Lobato
de Faria Ravara e Manuel Correia dos Santos Luís e de artilharia
Manuel Henrique Lestro Henriques e Diogo Batista Coelho.
A antiguidade dos referidos oficiais conta-se •da data das men
cionadas portarias.
A:contece que, antes da sua publicação, o recorrente era mais
antigo que qualquer daqueles oficiais.
Por força das promoções agora efectivadas, o recorrente, que
nunca estee e não está preterido, viu-se ultrapassado não apenas
na promoção, como ainda na antiguidade.
O art.° 95.” do EOE estatui que a promoção ao posto de coronel
é feita por escolha e antiguidade e que nenhum oficial pode ser
promovido por antiguidade enquanto não forem promovido’: os ofi
ciais que o antecedem na escala e não estejam preteridos.
Como as promoções supra não ocorreram por escolha é lícitr
concluir que o foram segun’d’o o critério da antiguidade.
‘O citado art.° 95.° não permita a interpretação de que a proibição
do seu n.” 2 se restrinja ‘apenas ‘a promoções dentro do mesmo quadro
da arma ou serviço, devend’o concluir-se que a proibição reverte
carácter genérico.
i certo que as referenciadas promoções tiveram por suporte
legal o Decreto-Lei n.” 911/76, de 31 Dezembro, e foram feitas
para preenchimento das vagas do quadro comum, cujo quantitativo
foi posteriormente fixado pelo Decreto-Lei o.” 5’57-’A/80, de 20 &
Dezembro.
Estavam a ser privilegiadas ainda que de modo global, as armas
cavalaria e artilharia, pelo que ‘o legislador tornou
infantaria,
de
extensivo o quadro comum, globalmente, a todas as armas e serviços,
com o objectivo expresso de equilibrar as oportuniJade de promoção
no seu conjunto.
E com vista à distribuição ‘das vagas, o art.° 3.° desse diploma
estabeleceu como critério decisivo, a consideração das necessidades
de serviço e a conveniência ‘de harmonizar, na medida do’ possível,
as ‘promoções naquelas armas e serviços.
Mas para se respeitar a intenção do legislador não se pode
ignorar nem pôr em crise o limite ‘decorrente d’o art.° 95.” do E’OE,
cuja redacção é posterior ao referido D’ecreto-Lei n.° 911/76.
Daí que o critério adoptado tenha originado inaceitáveis alte
rações de posicionamento relativo dos oficiais dos Quadros Permanentes,
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como é reconhecido no Despacho 77/AG/82/M, de 20 de Desembro
de 1982, do General AGE.
Procedendo, como procedeu, a Administração utilizou uni cri
tério discricionário, em vez de um critério legal vinculado a qu
estava obrigado e que decorre do art.° 95.° do EOE.
Daí que as portarias impugnadas violem, além do Decreto-Lei
n.” 911/76, o referido art.° 95.°, na redacção que lhe foi dada pelo
Decreto-Lei n.° 385-B/77, de 13 de Setembro.
O recorrente tem direito a ver a sua promoção efectivada e
a sua antiguidade fixada em termos que o coloquem na respectiva
escala à esquerda dos coronéis Humberto Lopes da Rosa Neto
(artilharia) e Fernando M. Preza de Queirós Magalhães (infantaria).
Requer que, dando-se provimento ao recurso, se lhe atribua,
«após a sua promoção, uma posição na escala de antiguidades tal
que ele mantenha a posição relativa que tinha do antecedente
quanto aos oficiais ora promovidos».
A entidade recorrida limitou-se a oferecer o merecimento dos autos.
Notificados os oficiais a quem o recurso pudesse prejudicar
nenhum deles deduziu oposição.
O Ex.tm° Defensor Oficioso sustenta que os actos recorridos
foram praticados pelo CEME no exercício dum poder discricionário
que foi usado para fins diferentes daqueles para que a lei os concedeu,
o que os inquina do vício de desvio de poder e o Ex.’’ Promotor
de Justiça opina que o recorrente carece de legitimidade por falta
de interesse directo.
Correram os vistos dos Vogais deste Supremo Tribunal.
Cumpre decidir:
O tribunal é competente em razão da matéria e o recurso foi
interposto .tempestivamente.
Quanto à ilegitimidade:
Dispõe o art.° 46.°, n.° 1, do Regulamento do STA, aplicável
ex-vi do art.° lO.° do Decreto n.° 35953, de 18 de Novembro de
1946, que os recursos podem ser interpostos pelos que tiverem
interesse directo, pessoal e legítimo na anu]ação do acto administrativo.
A legitimidade das partes no que toca ao requisito interesse
deve ser referida à relação jurídica, objecto do pleito, e determina-se
averiguando quais são os fundamentos da acção e qual é a posição
das partes em relação a esses fundamentos.
Uma coisa é o interesse em demandar ou contradizer, outra o
direito a uma sentença favorável.
O interesse em demandar ou contradizer unicamente assegura a
legitimidade para a acção, ao passo que o direito a uma sentença
favorável é uma condição de procedência do pedido do autor ou
de •defesa do réu.
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A questão da legitimidade é simplesmente uma questão de
posição quanto à relação jurídica substancial. As partes são legítimas
quando ocupam na retação jurídica controvertida urna posição tal que
tem interesse em que sobre ela recaia uma esntença que defina o
direito.
Ter legitimidade equivale a ter um direito concreto de acção,
porque o interesse em demandar e em contradizer traduz-se no
direito a que a relação jurídica seja objecto duma apreciação jurisdi
cional (Prof. Aflerto dos Reis, Comentários ao Código d:e Process
C’ivil, Vol. 1, pág, 41).
O interesse tem de ser jurídico, não bastando um interesse mera
mente moral, e deve ser actual, não tendo legitimidade um interef’;c
dependente de acontecimento futuro, por mais certo que se apresente.
Para dar solução aos problemas que no processo se levantam,
importa ainda ter presente os seguintes ‘conceitos:

Nos termos do art.° 2° do Decreto n.° 35 953, de 1$ de
Novembro de 1<346. a petição deve referir a decisão ou documento
recorrido e conter a exposição dos fundamentos de facto e de direito
do rectirso, concluindo pela enunciação clara do pedido.
—

2—O contencioso administrativo do Supremo Tribunal Militar
de mera anulação e não de plena jurisdição, cabendo à Administração
repor a ordem jurídica violada, como se conclui dos art.°° 5.° e 6.’
do Decreto-Lei n.° 256-A/77, de 17 de Junho, aplicável no âmbito

das Forças Armadas por força do Decreto-Lei n.° 27/81. de 6 e
Eev.ereiro.
E se é certo que o art.° 268.°, n.° 3, da Constituição garante aos
interessados recurso contencioso para obter o reconhecimento de um
direito ou interesse legalmente protegido, esta norma só entrou em
241.0 da
vigor no dia 1 ‘de Outubro de 1983, nos termos do art.°
aplicando
se
não
Setembro,
de
de
30
1/82,
al
n.°
Lei Constitucion
ao processo que foi instaurado anteriormente.
Analisando agora a petição verifica-se que, depois de interpor
recurso das portarias de 31 de Março de 1983 que promoveram ao
posto de coronel vários oficiais, o recorrente pede que seja dado
provimento ao recurso e se lhe atribua, após a sua promoção, urna
posição na escala de antiguidade por forma a manter a posição
relativa que tinha do antecedente.
Perante a referida enunciação, é ininteligível a indicação do
pelido, ‘o que conduz à ineptidão da petição inicial e à nulidade de

todo o processo, nos termos do art.° 193°, n.°’ 1 e 2, ai. a), do C’ód.
Proc. Civil

2. Série

ORDEM DO EXfRCITO N.” 5

435

Na verdade, não se entende se o recorrente pretende a anulação
dos actos impugnados ou a sua promoção ou ainda a satisfação
cumulativa dos dois pedidos.
Mas se assim não for e houver de interpretar-se o pedido
dirigido simplesmente à anulação dos actos, então o recorrente carece
de legitimidade por falta de interesse directo e pessoal, porque o
prejuízo deriva apenas de não ser promovido antes das promoções
que impugna e não destas promoções em si.
Ademais, se o pedido é o de anulação, então sempre a petição
deveria ser indeferida ]iminarmente por ser evidente que a pretensão
não podia proceder (art.° 474.°, n.° 2, ai. c), do Cód. Proc. Civil.
Aquela anulação conduziria à «despromoção» dos militares pro
movidos pelas portarias impugnadas, o que não é permitido por lei,
mesmo nos domínios criminal, disciplinar ou estatutário.
E não tendo havido indeferimento liminar da petição, teria
agora que ser julgado improcedente o recurso.
Mas ‘se ainda assim não for e se com o recurso o recorrente
pretender ser promovido, objecta-se que o contencioso é de mera
anulação e não de plena jurisdição.
Igual obstáculo ‘deparam a sua procedência se o pedido visa a
intercalação futura na escala rde antiguidade em promoção oportuna,
acrescendo ainda a falta de legitimidade do recorrente por o pedido
não ser actual.
Como quer que seja, o recorrente não provocou um acto admis
trativo que determinasse a sua promoção e que, se fosse de indefe
rimento, poderia impugnar contenciosamente.
Com a impugnação que deduziu e mesmo que ela procedesse,
nunca o recorrente poderia ser promovido, sendo certo que só tem
legitimidade para recorrer do indeferimento da sua promoção.
Nestes termos e por tais fundamentos, acordam no Supremo
Tribunal Militar em não conhecer do recurso.
Esta decisão foi tomada por unanimidade.
Lisboa, 7 ‘de Dezembro de 1983.
Henrique de Oliveira Rodrigues, general:
António de Oliveira Costa Maia, general da Força Aérea;
Mário Esteves Brinca, vice-almirante;
Ernesto António Luis Ferreira de Macedo, general;
Mário Eduardo de Melo Wilton Pereira, general da Força Aérea;
Alfredo Ramos Rocha, vice-almirante;
António da Silva Osório Soares Carneiro, general:
Manuel Lopes Maia Gonçalves, juiz;
Manuel Lopes, juiz.
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DECLARAÇÕES

Colocações e desempenho de funcF

,

1) O general (50274211) Mário Firmino Miguel, nomeado Vice-Chefe do Estado-Maior do Exército des’de 28 de Dezembro de 1983,
acumula, temporariamente, desde aquela data, com as funções dc
Ajudante-General do Exército.
2) O coronel de infantaria, na situação de reserva, (50265111)
José de Oliveira Vieira da Rocha deixou de prestar serviço, desde
3 de fevereiro de 1984, no Quartel-General •da Região Militar de
Lisboa.

3) O capitão de infantaria, na situação de reserva, (311901541
José de Sousa Carvalho Valadares deixou de prestar serviço, desde
1 de Fevereiro de 1984, no Museu Militar.
4) O coronel de artilharia, na situação de reserva, (51241711)
António Joaquim Teixeira de Lemos Mendes Arnaut presta serviço
desde 17 ‘de Fevereiro de 1984, no Cofre ide Previdência das forças
Armadas, em acumulação com as funções que já vinha desempenhando
na Liga dos Combatentes.

5) O coronel de cavalaria, na situação de reserva, (50127311)
Joviano Aloísio Chaves Ramos deixou de prestar serviço, desde 1 de

Janeiro de 1984, no Núcleo de Tavira da Cruz Vermelha Portuguesa.
6) O major de cavalaria, na situação de reserva, (42050753)
Orlando José do Espírito Santo Ramos continuou a [prestar serviço,
após a sua passagem à reserva (26 de Dezembro de 1983), na Direcção
da Arma de Cavalaria.
7) Desde 17 de Outubro de 1983 passou a prestar serviço, em
diligência, na Escola Prática de Transmissões, o major engenheiro
de transmissões Dário Fernandes Morais Carreira, do Quartel-General
da Zona Militar dos Açores onde contínua colocado.
8) O coronel engenheiro do serviço de material, na situação de
reserva, (51426211) João Joaquim de Oliveira presta serviço, em
diligência, desde 6 de Fevereiro de 1984, no Conselho Fiscal dos
Estabelecimentos Fabris do Exército, sendo colocado na Direcção da
Serviço de Material desde a mesma data.
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9) O coronel do serviço de edministração milítar. na situação
de reserva, (51420211) Mário Rodrigues de Faria deixou de prestar
serviço, desde 1 de Janeiro de 1984, na Cooperativa Militar.

10) O coronel do serviço u. dministração militar, na situação
de reserva, (51472911) Augusto Soar:; Pinheiro foi colocado desde
9 de Fevereiro de 1984, na Comissão de Contas e Apuramento de
Responsabilidades, onde presta serviço, deixando de estar colocado
na Direcção do Serviço de Administração Militai, desde a mesma
data.
11) Desde 25 de Novembro de 1983 passou prestar
Direcção do Serviço de Administração Militar, em regime
ação de funções com as que desempenha na Academia
tenente-oronel do serviço de administração militar Manuel
Rêgo, da Academia Militar.

serviço na
de acumu
Militar, o
de Oliveira

12) O capitão do serviço geral dõ Exército, na situação de
reserva, (52094211) Abílio Augusto Bravo continuou a prestar ser
viço, após a sua passagem à reserva (30 de Abril de 1983), na Guarda
Nacional Republicana, deixando de o prestar desde 1 de Fevereiro
de 1984.
13) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (511229711) Manuel Figueira Carretas deixou de prestar
serviço, desde 1’ de Fevereiro de 1984, no Regimento de Artilharia
de Lisboa.
14) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (52125011) Raul Ferreira de Carvalho presta serviço na
Delegação da Manutenção Militar de Vila Real, desde 17 de Abril
de 1983, com encargos para o Exército somente da pensão de reserva,
15) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (50159311) Manuel de Sousa M.endonça presta serviço na
Delegação da Manutenção Militar de Faro, nos termos do n.° 5
do artigo 5. do Estatuto do Oficial do Exército, com encargos para
o Exército somente da pensão de reserva, desde 1 de Fevereiro de

1984.
16) O capitão chefe de banda de música, na situação de reserva,
(52164511) Silvio Lindo Pleno deixou de prestar serviço, desde 1 de
Fevereiro de 1984. na Guarda Fiscal.
Conselhos das anuas e serviços:
17) Nos termos ido n.° 31, título VI da Portaria n.°571-A/77,
de 13 de Setembro, são nomeados para integrarem os Conselhos das
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Armas, dos Serviços, da Inspecção de Bandas e fanfarras do Exército
e do Quadro Especial de Oficiais, no ano de 1984, os seguintes
oficiais e sargentos:

1. Conselho da Arma de Infantaria
a. Por eleição
Cor Inf (50092111) Carlos Alberto Vieira Monteiro, da GF;
Ten-cor Inf (50559411) António Rodrigues da Graça, do BIA;
Maj Inf (35317162) Jorge Manuel Silvério, da EPI;
Cap Inf (02319567) António Alves Marques Júnior, da EPI;
Cap Inf (14451273) João Nuno Jorge: Vaz Antunes, da EP1;
Cap Inf (05188676) José Augusto do Quinteiro Vilela, do RIR:
Sarg-Mor Inf (50884011) Arlindo Tiago de Andrade, do RIT;
Sarg-Che Inf (51788411) José Ramos Folgado, da DAI;
Sarg-ju Inf (50657511) Horácio Manuel Barrigas, da EPI;
Sarg.:Aju Tnf (51533811) José Adelino Antunes Catana, do RICB;
1.0 Sarg Inf (01269377) Carlos Manuel Rodrigues Vaz, do QG/
/RMC;
1.0 Sarg Inf (39148164) António Acácio Branco, do C. ADM/BAS;
1.0 Sarg Inf (35019161) Manuel José Maia, do RIE;
1.0 Sarg Inf (19091574) João Cerca Nogueira, do DGMG.
b. Por inerência de funçíies
Cor Inf (51390511) Fernando Santos Ribeiro Cunha, da DAI;
Ten-cor Inf (50991611) Carlos Ferreira Marques, da DAI.
c. Por dc’sign ação dc) VGEME
Maj Inf (01223563) David Manuel Matos Martelo, do RIP;
Maj Inf (38389262) Cipriano Sousa Fernandes Alves, do QG/RMN;
Sarg-Che Inf (517910611) Gentil Oliveira Gonçalves Rua, do CIOE;
Sarg-Aju Inf (50470511) Carlos de Oliveira, do RIC.
2. Conselho da Arma de Artilharia

a. Por eleição
Cor Art (51206611) Silvino da Cruz Curado, do IARM;
Ten-cor Art (51462811) Alexandre A. R. S. Aragão, do QG/RMN;
Maj Art (50448311) João B. Rodrigues Videira, do CIAAC;
Cap Art (01424366) Mário Ribeiro Batista, do RAL;
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Cap Art (19384070) Vítor Daniel ‘R. Viana, do GAC-RAL:
Cap Art (08323268) Mário A. Mourato Cabrita, do RAC;
Sarg-Mor Art (5052821V) Manuel 1. Moreira Dias, do QGIRMN;
Sarg-Che Art (52022911) Joaquim F. Teixeira Lopes, do RASP;
Sarg-Aju Art (52923111) José Augusto Tomás, do RAL1S;
Sarg-Aju Art (51070911) JoEo Pedro R. Marrafa, do RAL;
1.0 Sarg Art (07984774) Gualdim
Cordeiro, da EPA;
1.0 $arg Art (:15171674) Emídio
C. Piedade Modesto, do GAG 1;
1.0 Sarg Art (02812264) André
F. Fialho Russo, da EPA;
1.0 Sarg Art (33245160) António
Nobre, do RAL.

b. Por inerência d’ funções
Cor Art (5:1459111) Horácio Cerveira Alves Oliveira, da DAA;
Cor Art (511 57011) Diogo Baptista Coelho, da DAA.
c. Por designação do VCEMLE

Ten-cor Art (50524011) António Jorge Cardoso, da EPA;
Ten-cor Art (50926811) José Eduardo M, Garcia Leandro, do EME,
3. Conselho da Arma de Cavalaria

a. Por eleição
Cor Cav (50031111) Henrique Bernardino Godinho, da DAC;
Ten-cor Cav (50432711) Manuel Soares Monge, da PSP;
Maj Cav (50434711) Fernando Governo dos S. Maia, do RCSM;
Cap Cav (14065968) António Ângelo de Jesus Parra, do RCSM;
Cap Cav (02534265) Joaquim dos Reis, da EPC;
Cap Cav (14487775) Mário Rui Correia Gomes, do RCSM:
Sarg-Mor Cav (52686711) Manuel da Cunha Ferreira, do RLL;
Sarg-Che Cav (51517111) José Carlos Galamas Rosado, da EPC;
Sarg-Aju av (50439711) Manuel António Ramos Fernandes, do
RCSM;
SargAju (av (51015211) Francisco António Gouveia Marcha, do
F. Graça;
1.0 Sarg Cav (17100275) António
Manuel Honório, do RLL;
Sarg Cav (11943278) Reinaldo Ferreira Monteiro, do RCB;
1.0 Sarg Cav (00343078) Joaquim
Gonçalves Fernandes, do RCSM;
1.0 Sarg Cav (10016078) Luís
Gaspar Carva)ho Alves, da EPC.

•0

b. Por inerência de funçc’r
Cor Cav (51468111) António Xavier A. Y. C. P. Coutinho, da
DAC;
Cor Cav (51302511) Rui Ernesto F. L,obo da Costa, da DÁC’.
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c. Por designação do VCEME
Maj Cav (41478862) Eduardo Alberto M. V. Martins, do RQE;
Cap Cav (14205472) Luis Miguel de N. Medeiros. do RCB;
Sarg-Aju Cav (52185811) Joaquim José Colaço, do RCE;
Sarg-Aju Cav (5l51;1711) Faustino Manuel Conceiçio José. do
cIPE.
4. Conselho da Arma de Engenharia
a. Por eleição

Cor Eng (50968011.) Carlos José Santos Cardoso, do RE 1;
Ten-cor Eng (50770511) José Emilio da Silva, da EPE;
Maj Eng (09081063) António Manuel Rocha das Dores, da DSFOE;
Cap Eng (00449374) carlos A. da Costa Alves Pereira, da EPE;
Cap Eng (0l99967) Fernando Manuel Paiva Monteiro, da AM;
Cap Eng (09352475) Carlos José Morais Ferreira, do REE;
Sarg-Mor Eng (51781311) ManuDi Simões, do REE;
Sarg-Che Eng (5068981 t) Joaquim Anselmo. do BSGE/EMGFA;

SargAju Eng (50208611) Armindo T’eixeíra da Silva, do REE;
Sarg-Aju Eng (51252311) José Midões Vidinha, do RE 1;
1.0 Sarg Eng (35011062) Manuel Ferreira Cunha Soares, da EPE;
1.0

Sarg Eng (.05393078) Horácio Aguiar Santos Manaia, da DSFOE;

1.0

Sarg Eng (41387361) Joaquim Mendes Curral, do REE;

1.0

Sarg Eng (03705865) António Augusto Marcelino, •do RE 1.

b. Por inerência de funções
Brig (5113781d) António José Veríssimo Batista, da DAE;
Cor ing (5097461.1) Vítor Guido Reis Camões, da DAE.

c. Por designação do VCEME
Brig (51415411) José Eugénio da Costa Estorninho, da DS:FOE;
Cor Eng (50767111) Frutuoso Pir.s Mateus, da EPE:
1.’ Sarg Eng (51128$11) Joaquim Gregório Centeio, da EPE;
1.0

Sarg Eng (32076059.) Manuel João Jesus Santo, da CENG,

5’. Conselho da Arma de Transmissões
a. Por eleição
Ten-cor Tm 39245762) Jorge Óscar Saies Golias, do DGMT;
Ten-Cor Tm (50772611) Francisco António Frade, da EPT:
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Maj Tm (02942063) José Manuel Pinto de Castro, do DGMT;
Cap Explr (51533311) Ernesto Ferreira da Silva, do R’T;
Ten Expir (50207611) Hilário Gonçalves F.erreira, da EFT:
Ten Man (07838567) Domingos Pereira Barbosa, da EME1;
Sarg-Che Expir (5055761 1) António Mário Ribeiro Pinto, da EP’T;
Sarg-Che Man (50363911) Armando Pedro Simõ:s ‘de Oliveira, do
DGMT;
Sarg-Aju Explr (50986311) José Pascoinha Neto Vasco, da FF1;
Sarg-Aju Man (50251211) Aparício Lopes Santos, do QG/RMN:
1.” Sarg •Exp]r (04:085978) Manuel A. Guimarães M. Moreira, da
EFr;
1.” Sarg Man (42232259) Gil Rodrigues Nev.s. da EP’I’;
2. Sarg v1an (03431778) Manuel João leixeira Silva, do DGMT.
b. Por inerência de funçe.r
Cor Tm (50279211) António Luís Pedroso de Lima, da 1)AT;
Ten-cor Explr (50978511) José Arnaldo ‘da Ascensão Santos, da
D AT.
e. Por ciesignaçôo d’o VCEME
Ten-cor Tm (36989462) Raul Fernando Campos Soares. ‘d’o RT;
p Man (52269811) António Soares ‘de Lima, da 1)AT;
Sarg-Mor Tm (51547511) Graciano António Morais, da DAT;
1. Sarg Man (09547773) José João da Costa Pereira, do RT.
6. Conselio para

Apreciaçijo dos Oficiais cio Quadro Especial de

Oficiais
Cor Inf (51390511) f.rnando Santos Ribeiro da Cunha, da DAI:
‘ten-cor Art (51462811) Alexandre A. R. da Silva Aragão. do
QG/RMN;
Maj Cav (50434711,) Fernando Governo Santos Maia, do RCSM;
Cap Inf (05186676) ‘José Augusto ‘do Quinteiro Vilela, do RIO;
Cap Art (08323268) Mário A. Mourato Cabrita, do RAC;
Cap Cav 102534265) Joaquim dos Reis, da EPC.
7. Conselho cio Serviço de Aciministraçílo Militar
a. Por eleiçao
Cor 5AM (52157711) José Maria Moreira de Azevedo, do IMPE:
Ten-cor 5AM (51423511) Manuel de Oliveira Rêgo, ‘da AM;
Maj 5AM (51022711) Alberto Augusto ‘Pinto Henriqu., da MMPorto:
-
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Cap SAM (05966764) José Carlos Mendonça da Luz, da DSI;
Cap SAM (08593074) António Joaquim Aguiar P. Cardoso, do
BAM;

Cap SAM (61006172) Eduardo Augusto Vidigal Pinheiro, da EPAM;
Sarg-Mor SAM (51550011) Arnaldo da Silva Fontes, da I)SAM;
Sarg-Che SAM (52053911) Armindo Gonçalves Carneiro, do liAM;
Sarg-Aju SAM (51038411) José Francisco Cunha Nabais, do DGMA;
Sarg-Aju SAM (52254111) Manuel Cosme da Silva Pedro. do
BAS-1.’ BMI;
1.0 Sarg SÁM (08469572) António Manuel Gaiolas Rodrigues, do
CGF/ RML;
1.0 Sarg SAM (6U101762) Joaquim Mesquita Ribeiro de Miranda,
da EPAM;
1.0 Sarg $AM (60522874) Mário Rui Pereira Sabrosa, do liAS
-1. BME:
l.° Sarg 5AM (52062011) Francisco Ribeiro Curado, da EPAM.

b. Por ineríncia de funções
Cor SAM (50353711) António Madeira Peste, da DSE;
Cor SAM (51136411) António dos Santos Boavida Pinheiro, da
EPAM,
c. Por designa çíio do VCEME

Maj SAM (42477362) Júlio Eduardo Gonçalves Campos. do CGF
-RML;

Maj 5AM (50757811) João Machado Tété, do CGF-RMS;
Sarg-Aju 5AM (525033U1) José Rodrigues Cortez, do CGF-RMS:
l.° Sarg 5AM (34t36360) Manuel Valente Pereira, do CGF-RMS.
8. Conselho do Serviço de Saúde
a. Por eleição

Cor Vet (50038611) José Jacinto Pereira Racha, da DSS;
Cor Med (51264511) Carlos Alberto Ferreira Ribeiro, da DSS;
Ten-cor Farm (51471811) Ernesto Augusto 1.age David Ennes, da
DSS;
Ten-cor Vet (31410658) José Eduardo Carmo Costa, da DSS;
Cap Farm (01311476) Pedro Neves Olivença, do HMP;
Ten Med (14199773) José Luís L. Veiga Pereira Gens, da DSS;
Sarg-Che SS/Med (50046411) Carmindo dos Santos Almeida, do
HMR 2;
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Sarg-Aju SS/M.ed (510385lI) António Silva Brandão Ruela, do
HMR 1;
1.0 Sarg SS/Med (50254411)
Adriano Barros Pedrosa Ribeiro, do
HMR 1;
1.0 Sarg SS/Vet (03657667) Edmundo Poeiras
Barradas, da EPSVM;
1.0 Sarg SS/Med
(60981566) Henrique Conceição Louro, do HMP;
1.0 Sarg SS/Farm
(06635075) Alberto Joaquim Parra, do DGMS;
1.0 Sarg SS/Vet (15193074)
Manuel Agostinho da Silva, do QG/
/RMC;
2.° Sarg SS/F’arm (01725178) Jorge Manuel dos Reis Rocha, da
ESSM-EMGFA.
h. Por inerência de funções

Cor MeU (50044611) João Ferro Vilela, da DSS;
Cor Mcd (51264211) António Garcia Teixeira Pinto, do HMP.
c. Por dexignação do VCEME

Ten-cor Mcd (50051611) Octávio Sérgio Clare 13. Costa, do HMR
1;
Ten-Cor MeU (51037011) António Pontes Machado, do HMR
2;
Sarg-Aju SS/Med (50045511) Domingos José da Costa e Silva,
da
DSS;
Sarg-Aju SS/Med (5t)944211) José Marcelo feliciano, do HMR
4.
9. Conseltio do Serviço de Material
a. Por eleição
Cor SM/Mat (50777411) António Vieira Silva Cordeiro, da DSM;
•Maj SM!STMM (50681:811) Joaquim Vicente. do DGMG;
Cap SM/Mat (04856276) Eduardo Manuel Almeida Farinha,
da
DSM;
Cap SM!STMM (50442311) José Franco Leandro. do RAL;
Cap SM/STMM (50535711) José Tomaz Oliveira Manarte,
do
DGMG;
Cap SM/STMM (50589711) Luís Cândido Galhardo Batista.
da
DSM;
Sarg-Mor SM (52405011) José Carlos Costa, do IMPE;
Sarg-Che SM (51100211) José Maria da Costa Silva, do DGMG;
e
Sarg-Aju SM (5133371 1) Leandro Augusto Mourato Rosado,
do
R1F;
Sarg-Aju SM (52736811) Vitorino Martins Rodrigues,
da EPSM;
1.0 Sarg MVR (50836511)
António Antunes Flora, da 1.0 BM1;
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1.0 Sarg MAL (50342611) José Luís Marques Barroca, do E3SM:
1.0 Sarg MPCT (51310111) (‘lemente José Trindade Caracol, da
EME1m;
1.°Sarg Serr (51250911) José Manuel Cachatra, do BSM.

b. Por inerência de funçíies

Cor SM/Mat (50771911) Francisco Oliveira Faria, da DSM:
Ten-cor SM/SIMM (50326611) José dos Santos de Almeida, da
DSM.
c. Por ctesignaçao do VCEME

Ten-cor SM/STMM (512829111) Abílio Andrade Carneiro, da DSM;
Maj SM/Mat (05355667) João C. F. Marques Santos, da DSM;
Sarg-Che SM (52310411) Vicente C. Rosado Simão, da DSM;
1.0 Sarg MT (10940176) José Manuel Pimentel Santos, da E.PSM.
10. Conselho do Serviço Geral do Exército
a. Por eleiçuio
Ten-cor SOE (51441011) Manuel Ferreira de Amorim, do BSGE;
Maj SGE (51782911) António Calado da Cruz Semedo, do BSGE:
Cap SOE (51158711) António Ribeiro Doutor, da RO/DSP:
Cap SGE (50534911) Bernardino do Corro Bule, do BSGE:
Ten 5GB (51006$11) Manuel de Jesus Guedes, da EPI
Ten SGE (50906111) João Jësuíno, do EME;
Sarg-Mor SGE (50420811) João Lopes Rosado, ido CMEFED;
Sarg-Che SGE (51250711) Fernando da Silva Arnorim. do RAC:
Sarg-Che SGE (51205011) Ernesto de Sousa Machado, da CSGE:
1.0 Sarg SOE (07340663) Detfim Júlio Pereira (‘outo, do RIP;
1.” Sarg SGE (13110278) José Lopes Ferreira, do BSGE;
1.0 Sarg SGE (13026974) Manuel António Parra, do DRMLamego:
2.” Sarg SOE 01387679) Manuel Martins Galhano, do BSGE;
2° Sarg SOE (00460678) Francisco Correia Batista. do REE.
h. Por inerência dc- funçí3es
Ten-cor

SGE (51494311) António Abrantes, da CSGE;

Cap SOE (50133311) Manuel Carreiras Rato, da CSGE.
c, Por des:ignaçao

do VC’EME

Cap SOE (50931311) António frias Vieira, do QG/RMN:
ap SOE (50140811) João Pérsio Pita da Silva, da PJM/Ev:
Sarg-Aiu SOE (51034411) José Rosado Pereira, da RS/DSP;
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1° Sarg SGE (10977875) Joaquim José Matroca Ralsinha, do f.
Graça ‘RMS.

11. Consejijo das Bandas e fanfarras do Exército
a. Por eleição

Maj Chefe 13M (51517711) Joaquim Alves de Amorim. do R1P
Cap Chefe BM (52068011) António Moreira leixeira, do RIQ;
Ten Chefe BM (08216765) José Pereira Marques, do QG/RMS:
Sarg-Mor Mtis (50150311) José Viso Marques. do RIQ;
Sarg-t’he Mús (52136611) Francisco Gonçalo Costa Abreu, do RIP:
1.’ Sarg Mús (50488611) Manuel Henrique Cavaleiro, da EPI

Sarg-Mor Chefe Fanf (51213911) Quirino Augusto da Conceição.
da IBFE;
Sarg-Aju fanf (52405411) Agostinho Alves Viola, do RALIS;
1.0 Sarg Cornet (51295111) José Joaquim
Mendes Lourinho, da
AM.

h. P)r i1k’r11Cit( de Junções
Maj Chefe BM (50150811) Ilídio Martins Pernandes, da GNR.
C.

Por cl.

signaçuo

do VCEME

Cap Chefe BM (50483511) José Joaquim de Oliveira Santo;.
da
EPI;
Ten Chefe BM (50152111) José Duarte Gaspar, do Rife;

Sarg-Che Mús (51664911) Ernesto Medeiros, do QG!ZMA:
Sarg Clarim (52783611) João de Jesus Mateus. da EPC.

12. Conse!ho dos Oficiais e Sargentos do Ex-Serviço Postal
Militar

a. Por eleição
Mai 5PM (51496311) Fernando Gonçalves Dias Costa, da RPC/
/ DSP;
Cap SPM (44095458) António Bidarra de Andrade, da
RO/DSP;

Cap SPM (32210656) Fernando da Assunção S. Neves,
da RR!
/ I)SP;
Sarg-N’Ior 5PM (51537211) Eduardo Botelho Torcato. do EMGFA:
S.irg-Aiu 5PM (51074511) Joaquim I)ias Albino, do EME:
1.0 Sarg SPM (06365463)
João dos Santos Malcata, da RP DSP:
1° Sarg 5PM (51537911) João António Diogo Afonso. do
QG/

ZMM.
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b. Por inerência de Jttnci5e:r
Maj 5PM (43364052) Artur José Esteves, do EME.

c. Por designação do VCEME
Cap SM (42405358) Abel Pereira Lontro, da DSHM/BSGE;
1.0 Sarg 5PM (00826763) José Sargento Lopes Antunes, cio EMGFA.
Desligados cio serviço:
18) São desligados do serviço a partir da data que lhes vai
indicada, até à confirmação da Caixa Geral de Aponsentações da
passagem à situação de reforma, nos termos da última parte d

artigo 15.° do Decreto-Lei n.” 28 404, de 31 de Dezembro de 1937, os
oficiais na situação de reserva em seguida mencionados e que nas datas
referidas atingiram o limite de idade para transitarem para a situação
de reforma:
General Jaime Silvério Marques. 16 de Fevereiro de 1984;
Brigadeiro Eurico dos Prazeres, 20 de fevereiro de 1984;
Tenente-coronel do serviço geral do Exército Joaquim Teodésio Nunes
Correia. 13 de Fevereiro de 1984;
Capitão •do serviço geral do Exército Joaquim São Pedro Aparício.
3 de Fevereiro de 1984;
Capitão do serviço geral do Exército Alfredo Adelino da Costa
Bagoim, 4 de Fevereiro de 1984,
Ctirsos, estágíos e tirocínios:
17) Deve ser averbado ao major de artilharia (41477262) Rui

Manuel Martins ‘Reis o curso «Fieid Artillery Officer Advanced»,
frequentado nos Estados Unidoss da América, no período de li de
Março a 20 de Outubro de 1983.
20) Devem ser averbados ao capitão do serviço de administração
militar (00701174) Horácio Duarte Feliciano os cursos «Quartermaster
Officer Advanced Common Core)) e «Quart.rmaster Officer Advanced
Food Management», frequentados nos Estados Unidos da América,
nos períodos de 20 de Junho a 10 de Novembro de 1983 e 11 de
Novembro de 1983 a 10 de Fevereiro de 1984.
21) Deve ser aerbado ao tenente de infantaria comando 11532073)
Horácio Santos o «Curso de Instrutor Comando>, que frequentou
em França, de 22 de Fevereiro a 22 de Abril de 1982.
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Esta declaração torna nu]a e de nenhum efeito a declaração
número 17) publicada na Ordem do Exército, 2.’ série, n.° 20, de 15
de Outubro de 1982, página 1321.
22) Deve ser averbado o Curso de Pára-Quedismo Desportivo
qualificação «A», com aproveitamento, ao alferes miliciano de
cavalaria (13596579) francisco Manuel fernandes Rosa, do Regimento
de Cavalaria de Santa Margarida, frequentado no Pára Clube Nacio
nal «Os Boinas Verdes», de 26 de Junho a 7 de Julho de 1980.
—

-

Especia’idades médicas:
23) De harmonia com a indicação da Ordem dos Médicos—
Secção Regional do Sul, recebida nesta ROj DSP/EME, a coberto
da Nota n.° 1359 de 29 de Março de 1983, da RM/DSS/EME, devem
ser averbadas as especialidades médicas abaixo indicadas aos seguintes
oficiais:

Cardiologia:
Alteres miliciano (12052568) António
situação de ]icenciado.

Manuel Vital Morgado, na

Competência de Electroencefalografia:
Tenente miliciano (35059352) Benedito Sampaio ferreira, na situação
de reserva.
Alferes miliciano (41127960) João Carlos Campos Gornes Pedro, na
situação de licenciado:
Tenente miliciano (41390451) João Henriques Carneiro Pais, na situação
de reserva;
Tenente miliciano (31088648) Mário Dias Alves de Oliveira, na
situação de reserva;
Tenente miliciano (48049347) Mário Jorge Moniz Botelho. na situação
de reserva;
Tenente miliciano (31253852) Orlando António (‘oelho Leitão, na
situação de reserva;
Tenente miliciano (41187857) Vítor Manuel Pina de Abreu. na situação
de reserva.

Generalistas:
Alferes miliciano (07538463) Armando Delfim Neves Hasse Ferreira,
na situação de licenciado;
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Alferes miliciano (41438262) João Manstei Cortez Mesquita da Trin
dade, na situação d’e licenciado;
Tenente miliciano (médico civil graduado) Joaquim Ligório Saies
da Piedade Álvares Furtado na situação de reserva;
Alferes miliciano (02579163) José Carvalho Pedrosa, na situação de
licenciado.

Hematologia Clínica:
Aspirante a oficial miliciano (12837070) Jorge Alexandre Santos de
Meio, na situação de disponibilidade.

Medicina Desportiva:
Tenente miliciano (44350:258) Marcos Rui Barroco de Almeida, na
situação de reserva.

Niedicina Interna:
Aspirante a oficial miliciano (71040266) Ângelo Alberto (‘armo
Monteiro, na situação de licenciado;
Tenent.e miliciano (38257061) Alberto Anacleto Pinto de Sousa Pio
guinha, na situação de licenciado;
Alferes miliciano (71040166) António Guilherme Neves M urineilo.
na situação de licenciado;
Alferes miliciano (:02985065) António Manuel do Nascimento Fráguas.
na situação de licenciado;
Alferes miliciano (03468263) Jaime Henriques Barreiro, na situação
de licenciado;
A}feres miliciano (03949968) João José Capaz Moleiro, na situação
de reserva;
Alferes miliciano (09685665) João Manuel Brandão Tranquada, na
situação de licenciado;
Alferes miliciano (41438262) João Manuel Cortei Mesquita da Trin
dade, na situação e licenciado;
Aspirante a oficial miliciano (05165166) Jorge Henrique Macedo
Neves, na situação de licenciado;
Aspirante a oficial miliciano (09108379) José Santos Marques Ferreira,
na situação de disponibilidade;
Alferes miliciano (07284565) Júlio de Almeida Ramos. na situação
de licenciado;
Aspirante a oficial miliciano (08203865) Juvenal Augusto de Matos
Sobral. na situação de licenciado:
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Alferes miliciano (12940$70) Manuel José de Almeida de Melio e
(‘astro, na situação de disponibiLidade;
Aspirante a oficial miliciano (05401067) Pedro Braga Abecassis, na
situação de disponibilidade:
Aspirante a oficial miliciano (31326261) Rogério Fernandes de Carvalho,
na situação de licenciado;
Tenente miliciano (05640463) Vasco Artur Ferreira Correia d’Almeida,
na situação ‘de licenciado.

Medicina Nuclear:

Aspirane a c)ficial miliciano (02425864) Eduardo Artur Rocha Santo
de Oliveira, na situação de licenciado.

Pediatria:

Tenente miliciano (45518856) Wilson Adelino Godinho Lopes, na
situação de reserva.

Nefrologia:
Alferes miliciano (41013547) Luís Albano da Fonseca e Silva Garcit
Carvalho, na situação de reserva.

Avert)arnentos:

24) Conforme registo de nascimento n.° 822 de 195$, da 4. Con
servatória do Registo Cívil do Porto, respeitante ao alferes miliciano,
comando (11533279) Alberto José Moreira de Figueiredo, na situação
de disponibilidade, do Regimento de Comandos, consta no referido
registo que mudou de nome, passando a chamar-se Alberto José
Pessanha ‘de figueiredo de Carvalho e Meio.
25) Conforme registo de casamento n.° 162 da Conservatória
do Registo Civil de Alcobaça, de 26 de Março !e 1983, passoti a
chamar-se Joaquim Mendes da Silva Santos o alferes miliciano de
infantaria (06010677) Joaquim Mendes da Silva, do Batalhão de
Administração Militar, na situação de disponibilidade, pelo que devem
ser feitos os respectivos averbamentos nos seus documentos de ma
tricu la.
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Rectificações:
26) O coronel de infantaria (51389011) Eduardo César Franco
Bélico Velasco teve passagem à situação de adido, nos termos do n.° 5

do Decreto-Lei n.° 56/81, de 31 de Maio, e não como foi publicado
na O. E., 2’ série, n.° 24, de 15 de Dezembro de 1983, pág. 1836.
27) O tenente-coronel de infantaria (50189311) José Alberto Car
deira Rino foi colocado na Direcção da Arma •de Infantaria, por
portaria de 17 de Outubro de 1983, e não como foi publicado na
O. E., 2.’ série, n.° 24, de 15 de Dezembro de 1983, pág. 1884.
28) O coronel de artilharia (50520211) Manuel António da As
censão Pita foi promovi’do ao actual posto, por portaria de 27 de
Agosto de 1983. e não como foi publicado na O. E., 2. série, n.’ 24,
dc 15 de Dezembro de 1983.
29) O coronel de engenharia (50975011) António Manuel Vilares
Cepeda foi promovido ao actual posto, por portaria de 21 de Setembro
de 1983, e não como foi publicado na O. E., 2.’ série, n.° 24, de 15
d. Dezembro de 1983, pág. 1843.
30) O tenente-coronel do serviço de administração militar
(51424911) Mapril António de Castro conta a antiguidade, no actu-il
posto, para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde 30 de Agosto
de 1982, e não como foi publicado na O. E., 2.’ série, n.° 24, de 15 de
Dezembro de 1983, pág. 1842.
31) O tenente miliciano de infantaria (03533377) António Vieira
Francisco, do Regimento de Infantaria de Queluz, foi promovido ao
actual posto por portaria de 27 de Julho de 1982, e não por portaria
de 27 de Outubro de 1983. como foi publicado na O. E., 2.’ série.
n.° 23, de 15 de Dezembro de 1983, pág. 1783.
32) O alferes miliciano de infantaria (14813279) Luís Manuel
Cardoso de Lima, do Regimento de Infantaria de Vila Real, foi
promovido ao actual posto por portaria de 15 de Agosto de 1981,
contando a antiguidade desde a mesma data, e não como foi publicado
na O. E., 2.’ série, n.° 8, de 15 de Abril de 1982, pág. 603.
33) Os aspirantes a oficial milicianos de infantaria (13124381)
Manuel da Costa Gomes Pereira e (03579079) António Elísio Marques
Godinho, da Escola Prática do Serviço de Transportes, foram pro
movidos ao actual posto por portaria de 27 de Agosto de 1983, e não
por portaria de 24 de Junho de 1983, como foi publicado na O. E.,
2.’ série, n.° 24, de 15 de Dezembro de 1983, pág. 1869.
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34) Chama-se Alexandre Manuel da Sitva Araújo de Magalhães.
e não Alexandre Manuel da Silva Magalhães, o aspirante a oficial
miliciano de infantaria (05890383), do Regimento de Infantaria de
Castelo Branco, qu. por portaria de 27 de Agosto de 1983, inserta
na O. E., 2. série, n.° 24, de 15 de Dezembro de 1983, pág.
1853,
foi promovido ao actual posto.
35) Chama-se Agostinho Lobo de Carvalho, e não Geraldo Agos
tinho Lobo de Carvalho, o capitão miliciano de artilharia (06899165),
adido, no Ministério das Finanças e do Plano, na Guarda Fiscal, que
por portaria de 9 de Junho de 1983, inserta na O..E., 2. série, n.° 24,
de 15 de Dezembro de 1983, pág. 1883, foi promovido ao actual
posto.
36) Chama-se Manuel Domingos Caeiro Mendes, e não Manuel
Domingos Ceiro Mendes, o aspirante a oficial miliciano de arti
lharia (07831183), da Escola Prática de Artilharia, que por portaria
de
27 de Agosto de 19.83, inserta na O. E., 2. Série, a.° 24, 15 de Dezem
bro de 1983, pág. 1$58, foi promovido ao actual posto.
37) O tenente miliciano do serviço de administração militar
(03691571) Luís Manuel da Conceição Neves, do Batalhão
de Admi
nistração Militar, conta a antiguidade no actual posto desde
1 de
Dezembro de 1976, desde quando deve ser considerado nesta situação,
e não como foi publicado na O. E., 2. Série, n.° 8, de 15 de Abril
de
1980, página 490.
38) Pertence ao Batalhão de Administração Militar, e não
à
Direcção do Serviço de Intendência, o aspirante a oficial miliciano
do
serviço d.e administração militar (08772181) Carlos José Bordaio
Maia
Ramalho, que por portaria de 27 de Agosto de 1983, inserta
na
O. E., 2. Série, n.° 24, dc 15 de Dezembro de 1983. pág.
1845,
foi promovido ao actual posto.
39) As portarias de promoção a aspirante a oficial mi]iciano
dos
cadetes do CEOM publicadas na O.E., 2.’ Série, n.° 24, de
15 d’e
Dezembro de 1983, têm a data de 4 ‘de Junho de 1983. e não
a de
2 de Junho de 1983, conforme foi publicado na referida ordem.
Diversos:
40) Por despacho de 9 de Novembro de 1983 da Junta de Assis
tência aos Tuberculosos das Forças Armadas, foi considerado pronto
rara todo o serviço o tenente miliciano de artilharia (04402679) João
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Carlos de Jesus fernandes, do Regimento de Artilharia de Lisboa,
tendo passado à situação de disponibilidade desde 9 de Novembro de
1983.

IX

—

OBITUÁRIO

1983:
Tenente miliciano de infantaria, na situação de reserva,
Junho, $
(3309t)752) João (‘orreia Guerreiro Mendes, dc) Quartel-General da
Região Militar de Lisboa;
Julho, 6— Tenjante miliciano médico, na Situação de reserva, (34046745)
António Cândido Gaston de Sousa. do Quartel-General da Região
Militar de Lisboa;
Capitão, reformado, Anibal Simões da Silva Trigueiros,
Agosto, 13
do Quartel-General da Região Militar do Centro:
Dezembro, 12—Tenente, reformado, (52046411) Joaquim Moreno da
Cunha, do Quartet-General da Região Militar do Centro;
Capitão, reformado, José Ribeiro de Almeida, da
Dezembro, 21
Região Militar do Centro.
—

—

—

1984:
Coronel, reformado, Carlos Augusto Gonçalves Coelho,
Janeiro, 7
dó Quartel-General da Região Milítar de Lisboa;
Janeiro, 24— Tenente-coronel, reformado, João Viegas Jacinto, do
Quartel-General da Região Militar de Lisboa;
Janeiro, 26—Tenente, reformado, António Baeta Lopes, do Quartel-General da Região Militar do Centro;
Fevereiro. 6—Capitão dc serviço geral do Exército (52057411) José
Francisco Sotaya;
Capitão dó serviço geral do Exército, na situação tie
Fevereiro, 9
reserva. (50429611) Fernando Aprigio da Silva, do Quartel-General
da Região Militar de Lisboa;
Feveneiro, 14— Major, reformado, (50820111) Manuel Machado, do
Quartel-General da kegtão Militar do Norte;
—

-—
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Fevereiro, 14— Capitão, reformado, (51485711) António Gaspar, do
Quartel-General da Região Militar do Centro;
Fevereiro, 16— Alferes, reformado, Joaquim Gomes Pereira Leite,
do Quartel-General da Região Militar do Centro;
Fevereiro, 16— Coronel, reformado, José Joaquim da Silva e Costa, do

Quartel-General da Região Militar de Lisboa;
Fevereiro, 20—-Capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (50984611) António da Conceição Dias, do Quartel-General da Região Militar do Centro:
Fe’ereiro, 20— Capitão, reformado, Jorge Alberto Nogueira, do
Quartel-General da Região Militar de Lisboa;
Capitão, reformado, Luís Artur Teixeira, do QuartelFevereiro, 21
-General de Região Militar do Norte.
—

O Chefe do Estado-Maior dc) Exército
Jorge da Costa Salazar Braga, general

Está conforme:

O Ajudante-General

Mário Firmino Miguel, general

Ç/
no

J—

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

ORDEM

DO

O L o/ O

EXERCITO

2. SÉRIE
N.0 6/15 DE MARÇO DE 1984

1I%Ç1

Publica-se ao Exército o seguinte:

UtCf

1— DECRETOS, PORTARIAS E DESPACHOS

a

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
Estado-Maior-General das Forças Armadas

Ç

Portaria

s})

Manda o Chefe dc) Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos
termos do n.° 2 da Portaria n.° 729/81, de 2$ de Agosto, nomear o
coronel de infantaria Joaquim Luís d.e Azevedo Alves Mor&ra
delegado das Forças Armadas no Conselho Superior de Protecção
Civil, em representação do Estado-Maior-General das Forças
Armadas, lugar criado nos termos do 11.0 1 da citada iportaria.

Estado-Maior-General das Forças Armadas, 3 de fevereiro de
r
1984.
O Chefe do Estado-Maior-G:eneral das Forças Armadas, Nuno
de Meio Egídio, general.
—

(D. 1?., 2. Série, n. 47, de 24 de fevereiro de 1984.)

Portaria

t

Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, por
delegação do general adjunto coofdenador, exonerar o coronel
do serviço de administração militar (51422311) João da Rocha
T’eles do cargo para que fora nomeado por portaria de 3 de
Março ‘de 1975 inserta no Diário da Repiíbtica, 2.0 série, n.° 89,
de 16 de Abril de 1975.
Estado-Maior-General das Forças Armadas, 18 de Janeiro dc
1984.— O General Adjunto Coordenador do Estado-Maior-General
das Forças Armadas, Joíío António Lopc’s da Coo c’eiçiio, g.Dnral.

.

(Anotada pelo TC em 14 de Fevereiro ‘de 1984, sob o

11.0

‘

e

.

12 064.)

,
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Portaria
Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, por
delegação do general adjunto coordenador, exonerar o major de
cavalaria (04281563) Jorge Félix Furtado Dias do cargo de chefe
da SIIRP do Estado-Maior do Comando-Chefe das Forças Ar
madas nos Açores, para o qual fora nomeado por portaria de 29
de Janeiro de 1981 inserta no Diário da República, 2. série.
n.° 100, de 2 de Maio de 1981.
Estado-Maior-General das Forças Armadas, 18 de Janeiro de
1984.
O General Adjunto Coordenador do Estado-Maior-General
das Forças Armadas, Jü0 António Lopes da COnceiçulo, general.
—

(Anotada pelo TC em 14 de Fevereiro de 1984, sob o n.° 12063.)
(D. R., 2. Série, n.° 53, de 2 de Março de 1984.)

Portaria
Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e o
Chefe do Estado-Maior do Exército, ao abrigo do artigo 20.°
e da alínea li) do artigo 1.° do Decreto-Lei n.° 43 077, de 18
de Julho de 1960, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei
n.° 49 106, de 7 de hilho de 1969, nomear o brigadeiro (50706311)
Vítor Manuel Mota de Mesquita para o cargo de chefe da
Divisão de Administração Financeira do Estado-Maior-General
das Forças Armadas, em substituição do brigadeiro (000947-E)
Alfredo dos Reis Varandas, que fica exonerado do referido
cargo pela presente portaria por ter transitado para a situação
de reserva.
A pres:en:te portaria produz efeitos a partir de 1 de Fevereiro de
1984.
Estado-Maior-General das Forças Armadas, 27 de Janeiro de
1984.
O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas,
Nuno Viriato Tavares de Meio Egídio, general.
O Chefe do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Saiazar Braga, general.
—

—

(Visada pelo TC em 21 de Fevereiro de 1984 sob o n.° 14 078.
Não são devidos emolumentos.)
(D. 1?., 2. Série, n.° 56, de 7 de Março dea 1984.)
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MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Comando-Geral da Guarda Nacional Republicana
lor portaria de 6 de Dezembro de 1983, visada pelo TC em 8 do
corrente mês, registada no mesmo Tribunal sob o n.° $406, de
3 do corrente mês, nos termos do n. 1 do artigo 62.’ do Decreto-Lei n.° 333/83, de 14 de Julho:
JoEo Alberto Honrado Gomes, tenente-coronel engenheiro de trans

missões
nomeado para prestar serviço na Guarda
Republicana, desde a data da referida portaria, na
tenente-coronel do serviço geral do Exército Francisco
Antunes, que, em 3 de Janeiro de 1983, regressou ao
—

Nacional
vaga do
Marques
Exército.

(SEo devidos os eguintes emolumentos, nos termos dos Decretos-Leis o.°’ 356/73 e 131/82: para o Estado, 900$, e para
o Cofre do TC, 600$.)
Por portarias de 1 de Janeiro findo, visadas pelo TC em 8 do corrente
mês, registadas no mesmo Tribunal sob o n.° 8403, de 3 do
mesmo mês, nos termos do n.° 1 do artigo 62.° do Decreto-Lei
n.° 333/83, de 14 de Julho:
nomeado
Carlos Duarte Pereira, maior do serviço geral do Exército
iara prestar serviço na Guarda Nacional Republicana, desde a
data da referida portaria, na vaga deixada pelo major de cava
laria Hernâni dos Anjos Moás, que, em 1 ‘de Novembro de
1983, recolheu ao Estado-Maior do Exército.
—

Marcelino Maria Valério, tenente do serviço geral do Exército
nomeado para prestar serviço na Guarda Nacional Republicana,
desde a data da referida portaria, numa das vagas criadas p’e1o
Decreto-Lei n.° 246/77, de 11 de Junho, e ainda no provida.

—

(São devidos os seguintes emolumentos, nos termos dos Decretos-Leis n.°’ 356/73 e 131/82: para o Estado, 900$, e para
o Cofre do TC, 600$.)
Por portaria de 13 de Janeiro findo, visada pelo TC em 8 do corre’ite
mês, registada no mesmo Tribunal sob o n.° 8405, de 3 do
mesmo mês, nos termos do n.° 1 do artigo 62.’ do Decreto-Lei n.° 333/83, de 14 de Julho:
JoEo José Coelho da Torre, tenente do serviço de saúde/farmacêutico
nomeado para prestar serviço na Guarda Nacional Repub1cana, desde a data da referida portaria, na vaga deixada pelo
—
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capitão do serviço de saúde/médico António Aires de Mendonça
Freire de Lencastre Montenegro, que, em ‘17 de ‘hilLho de 1975,
foi promovido ao actual posto.
(São devidos os seguintes emolumentos nos termos dos Decretos-Leis n.os 356/73 e 131/82: ‘para o ‘Estado, 900$, ‘e para
o Cofre do TC, 600$.)
Comando-Geral da Guarda Nciona1 Republicana, 14 de Fevereiro
de 1984.— O Chefe do Estado-Maior Interino. António JOÍ1O Soares,
coronel de infantaria.
(fl. R.. 2. Série,

nY

47, de 24 de Fevereiro de 1984.)

11—JUSTIÇA E DISCIPLINA
Condecorações:
Estado-Maior-General das Forças Armadas
Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos
termos dos artigos 39.°, n.° 1 e 2, 62.°, n.° 1, e 67.°, ri.0 3 do
Regulamento da ‘Medalha Militar, aprovado pelo Decreto
n.° 566/71, ‘de 20 de Dezembro, condecorar com a medalha de
mérito militar ‘de 2.0 classe o major do serviço geral do Exército
Carlos Santos Pereira.

—

Estado-Maior-General das Forças Armadas, 9 de Janeiro de 1984.
O Chefe ‘do Estado-Maior-General das Forças, Armadas Nuno

Viriato Tavares de Meto Egídio, general.
(Publicado no Diário da República,

n.°

20, 11 Série,

de

24 dc Janeiro d I9á4.)

Direcção do Serviço de Justiça e Disciplina
Repartição de Justiça e Disciplina
Por portaria de 9 de Fevereiro de 1984:
í’

]

Manda o Chefie do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha ‘de prata de serviços distintos, por ter sido considerado
ao abrigo dos artigos 2l.° e 25.°, com referência ao n.° 1 do
artigo 67.°, todos do Regulamento da Medalha Militar, de 20
de Dezembro de 1971, o coronel de infantaria (51105811) António
Joaquim Abninhosa.
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Por portaria de 12 de Setembro de 1983:
Manda o Chefe do Estado-Maior ‘do Exército condecorar com a
Medalha de Mérito Militar de 2.” classe o major GS Lawrence
Douglas Johnson, ‘do Exército dos Estados Unidos da América,
nos termos do artigo 37.” e n.° 3 do artigo 67.° do Regulamento
da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas idas Forças
Armadas de 20 de Dezmbro de 1971.

Por portarias de 9 d’e Fevereiro de 1984:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 1.” classe por, segundo parecer do
Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos artigos 33.” e 36.” do Regulamento da Medalha
Militar, ‘de 20 de Dezembro de 1971, o coronel veterinário
(52156711) Manuel Joaquim Trindade.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 2.” classe por, segundo parecer do
Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos artigos 33.” e 36.° do Regulamento da Medalha
Militar, de 20 d Dezembro de 1971, o tenente-coronel d
artilharia (50834611) José Eduardo Leitão Alves Monteiro,
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar ‘de 2.” classe por, segundo parecer d’o
Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos artigos 33.° e 36.0 do Regulamento da Medalha
Militar, de 20 ‘de Dezembro ‘de 1971, o major de artilharia
(51145411) Manuel Brito Guerreiro Júnior.
Manda o Chefe do Estado-Maior ‘do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3.” classe por, segundo parecer do
Conselho Superior de Disciplina do Exército, tr sido considerado
ao abrigo dos artigos 33.’ e 36.” •do Regulamento da Medalha
Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o tenente do serviço geral
do ‘Exército (32267257) Joaquim António Rodrigues Marques.
Manda o Chefe do Estado-Maior ‘do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3.” classe por, segundo parecer do
Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos artigos 33.° e
do Regulamento da Medalha
36.0
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Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o capito do QC do
serviço de saúde (reserva) (41037839) Mário do Carmo Medeiros
de Almeida, da Guarda Nacional Republicana.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3. classe por, segundo parecer do
Conselho Superior de Disciplina do Exército, tEr sido considerado
ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regulamento da Medalha
Militar, de 20 de Dezembro de 1971, ‘o capitão graduado de
cavalaria do QC (02605866) José Manuel Martins Poças, da
Guarda Nacional Republicana.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3. classe por, segundo parecer do
Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regulamento da Medalha
Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o tenente de infantaria do
QC (31092261) José Manuel Pimentel Serra, da Guarda Nacional
Republicana.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3.’ classe por, segundo parecer do
Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos artigos
e 36.° do Regulamento da Medalha
Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o tenente do QC de infantaria
(16067569) Manuel de Jesus Gonçalves, da Guarda Nacional
Republicana.
33•0

CDndecorados com a medalha de ouro de comportamento exemplar,
por despacho das datas que se indicam e em conformidade com
as disposições do Regulamento da Mtedalha Militar, promulgado
pelo Decreto n.° 566/71, de 20 de Dezembro, os seguintes oficiais:
7 de Dezembro de 1983:
Capitão do serviço geral do ixército (52118511) João da Silva
Laranjeira.

18 de Dezembro de 1983:
Capitão do serviço geral do Exército (50131411) José António Camei
rinha.
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9 de Janeiro de 1984:
Coronel
Coronel
Coronel
Coronel

de infantaria (51290411) Almor A’Ives Serra;
de infantaria (51774111) Henrique Bento Gonçalves Moreira;
de infantaria (50558911) Manuel Correia dos Santos Luís;
de infantaria (51228811) Manuel Jorge Caramelo.

10 de Janeiro de 1984:
Capitão do serviço geral do Exército (52435811) Luís Cerqueira da
Silva.

18 de Janeiro de 1984:
Coronel de infantaria (51269411) Fernando Hugo Franco Bélico de
Velasco;
Coronel de artilharia (51195811) Alexandre da Costa Coutinho e
Lima;
Coronel do serviço de administração militar (51247611) Alfeu Raul
Maia da Silva Forte;
Capitão do serviço geral do Exército (51691011) Eduardo Gornes de
Sousa.

20 de Janeiro de 1984:
Coronel de infantaria (50886511) Má.rio Ernâni Vasques de Mendonça;
‘orone1 do serviço de administração militar (50508611) Fernando Dias
Frade;
Coronel do serviço de administração militar (51203511) João Jerónimo
Barreto Fernandes.

24 de Janeiro de 1984:
Coronel de artilharia (50025011) Manuel Augusto dos Santos Simões;
Coronel de artilharia (51206611) Silvino da Cruz Curado;
Coronel de infantaria (50171911) António Fernando Pinto de Oliveira;
Tenente-coronel de artilharia (50277711) António Manuel Zuzarte
Bastos;
Capitão do serviço geral do Exército (50217511) Abílio Rodrigues;
Capitão do serviço geral do Exército (50583211) Albano Mendes de
Matos;

:
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Capitão do serviço geral do Exército (52.056311) Américo Ferreira
da Silva;
Capitão do serviço geral do Exército (50527811) António Augusto
Maduro;
Capitão do serviço geral do Exército (50663611) Ezequiel Rodrigues
Diogo;
Capitão do s.erviço geral do Exército (50160611) Fernando de Brito
Ramos;
Capitão do serviço geral do Exército (51697811) Joaquim Pereira da
Rocha;
Capitão do serviço geral do Exército (50184711) Joaquim Pinto Baeta;
Capitão do serviço geral ‘do Exército (50185011) Licítilo Alfredo
Lopes Cirne;
CaJitão do serviço geral do Exército (52263211) Luís Cardoso:
Capitão do serviço geral do Exército (50019111) Manuel Vicente
Rodrigues.
6 de Fevereiro de 1984:
Coronel ‘de infantaria (5139211 1) Jaime da Ponte Alpendre;
7 de Fevereiro de 1984:
General (50706011) Francisco José Pinto Correia.
9 de Fevereiro de 1984:
Capitão do serviço geral do Exército (52391811) Manuel da Conceição
Martins;
Capitão do serviço geral do Exército (50572211) Rodrigo Frreira
Gornes.
12 de Fevereiro de 1984:
Coronel do serviço de administração militar (51422711) José Martin
s
de Freitas;
Capitão de transmissões (52403511) José Eduardo Martins Rodrigues.
Por alvará de 29 de Novembro de 1983. publicaJo no I)iórlo
cio
Repóbtica, II série, n. 295, de 24 ‘d’e Dezembro do mesmo ano,
foi concedido ao general Amadeu ‘Garcia dos Santos
o grau
de Grã-Cruz da Ofdem Militar de Cristo.
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Conforme comunicação da Chancelaria das Ordens Portuguesas, foi
ali iegistado o diploma de concessão da Grã-Cruz do Mérito
Militar, com distintivo branco, de Espanha, ao general Jorge
da Costa Salazar Braga.

Louvores:
Estado-Maior-General das Forças Anuadas
Louvo o brigadeiro José Fernando Vailes de

Figueiredo

Valente

pela forma extraordinariamente eficiente como d:esempenhou,
durante cerca de 3 anos, as funções de comandante-chefe das
forças Armadas da Madeira, para as quais foi designado por

reunir

um

perfil e qualificação que desde logo permitiram manter

e aprofundar ao mais alto nível os contactos que, como repre
sentante do CEMGFA. lhe competiam no âmbito regional e
exercer em acumulação cc)m estas altas funçõs as de Comandante
da Zona Militar que vieram também a merecer as melhores
referências por parte do Chefe •do Estado-Maior do Exército que,
por isso, o distinguiu com louvor e elevada condecoração.
Como comandante-chefe o brigadeiro Valente evidencioti a stia
natural aptidão para desenvolver contactos a nível internacional.
considerados de grande importância não apenas no estreitamento
dos laços de amizade que nos ]igarn a outros países da OTAN,
como na permanente preocupação de evidenciar a importância
geoestratégica do arquipélago na aliança atlântica.
Dentro deste espírito soube o brigadeiro Valente manter um
adequado equilíbrio entre a colaboração que sempre prestou a
nível internacional, o prestígio das nossas Forças Armadas e uma
perfeita convergência com as linhas de orientação seguidas nos
mais elevados escalões de comando nacionais.
Por tudo isto não pode o CEMGFA deixar de evidenciar a
acção desenvolvida pelo brigadeiro Vaente como comandante-chefe das Fosças Armadas da Madeira, considerando que com
ela muito se contribuiti para prestigiar as nossas Forças Armadas
tanto a nível interno como no contexto internacional a que
mais directamente estamos ligados.
Estado-Maior-General das forças Armadas, 17 de Fevereiro de

1983.—O Chefe do Estado-Maior-General
Nuno Vir/ato de Meio Egídio, general.
(l’ublicado no Diário cio Repcíblica,

11.0

das Forças Armadas.

292, II Série, de 21 de Dezembro de 1983.)
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Louvo o major do serviço geral do Exército (51312311) Carlos Santos
lereira porque no desempenho das funções de chefe da Secretaria
do Gabinete do general Chefe do Estado-Maior-General das
Forças Armadas, durante cerca de 7 anos e que agora deixa a
efectividade de serviço, revelou elevadas qualidades de trabalho,
a par de um espírito metódico e equilibrado, permitindo que as
tarefas a seu cargo se processassem sempre no melhor ritmo,
apesar da sua diversificação e complexidade.
Pela natureza dos assuntos que transitam pela Secretaria do
Gabinete, demonstrou ser possuidor de elevada noção de respon
sabilidade, tratando-os com denotado ‘cuidado e escrupuloso sigilo,
o que muito contribuiu para o seu bom andamento e dignificação
dos serviços do Gabinete do general Chefe do Estado-Maior-

-General das Forças Armadas.
Assíduo, meticuloso e bem organizador, imprimiu aos serviços
do Gabinete um ritmo que permite classificá-lo como um precioso
colaborador.
A estas qualidades profissionais acresce o facto de ser também
dotado de qualidades humanas que o tornaram merecedor da
estima e consideração de superiores e subordinados.
De tais qualidades, profissionais e pessoais, do major Santos
Pereira, muito me apraz dar público louvor e considerar os seus
serviços de muita valia e de muito mérito.
Estado-Maior-General das Forças Armadas, 27 de Dezembro
de 1983.— O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas,
Nuno Viriato Tavares de Meto Egídio, general.
(Publicado no Diúrio da República,

n.°

20, II Série, de 24 de Janeiro de 1984,)

Direcção do Serviço de Justiça e Disciplina
Repartição de Justiça e Disciplina
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército ‘louvar o coronel de
infantaria (51105811) António Joaquim Abmnhosa, pela acção

/

)

invulgarmente dedicada e competente desenvolvida no Centro
de Instrução de Operações Especiais durante cerca de dois anos,
como seu comandante.
Tendo assumido o comando quando a Unidade atravessava um
período de profunda transformação, correspondente à extinção
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‘da Escola de Formação de Sargentos e criação do Centro de
Instrução de Operações Especiais, e sendo-lhe consequentemente
fixada nova missão, dedicou ao seu estudo e acções a desenvolver
daí decorrentes excepcional entusiasmo e total dedicação, eviden
ciando espírito de iniciativa, excelente capacidade de planeamento
e organização, cultura e experiência e elevados conhecimentos
profissionais.
No que concerne à preparação do encargo operacional do Centro
de Instrução de Operações Especiais, realça-se a acção desen
volvida na concepção e planeamento tácticos, preparação teórica
e execução da série exercícios VIRIATO, de nível local, mas,
porque específico e único no âmbito das actividades irregulares,
de repercussões e interesse nacionais, e cuja rendibilidade, mercê
dum aperfeiçoamento permanente de técnicas e de emprego dos
meios levados a efeito sob a sua orientação directa, atingiu,
em especial no exercício realizado no corrente ano, padrões de
eficiência e de ‘dinamismo muito acentuados, o que prestigiou a
Região Militar.
A sua permanente disponibilidade, nomeadamente na realização
‘de estudos, quer de valorização doutrinária ou de organização,
quer inseridos na óptica da definição ‘do conCeito e objectivos
das Forças Especiais, constituíram um valioso contributo para
os planeamentos realizados no Quartel-General e a nível do
escalão superior sobre esta problemática e permitiram uma
progressiva melhoria das condições, estruturação e objectivos de
Instrução.
Oficial que serve a Instituição com grande sentido do dever e
‘de disciplina desenvolveu e fortaleceu o espírito de corpo e
a coesão da sua unidade. Dotado de um relacionamento fácil
de espírito aberto e leal, fomentou as melhores relações com
as autoridades civis da área à sua responsabilidade, contribuindo
assim para o prestígio da Instituição Militar.
Pelo conjunto de qualidades que tão exaustivamente vem con
firmando e pe1a sua acção no Centro de Instrução de Operações
Especiais, cujo comando tão eficientemente ‘exerceu, justo se
afigura referir o coronel Abrunhosa como um excelente e pres
tigiado oficial da Arma ‘de Infantaria, cujos serviços prestados
dão honra e lustre à Região Militar do Norte e ao Exército e
devendo ser considerados extraordinários, relevantes e distintos.
Estado-Maior do Exército, 21 ‘de Outubro de 1983.—O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Amadeu Garcia tios Santos, general.

/
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III— MUDANÇAS DE SITUAÇÃO

Oficiais do quadro permanente
Corpo de oficiais generais:
Passagem à situação de adido:
Nos termos do n.’ 2 da alínea h) do artigo 44.° do Decreto-Lei
176/71, de 30 de Abril:
•0

General de quatro esttelas, no quadro, (50244011) Amadeu Garcia
dos Santos por ter sido exonerado do cargo de chefe do Estado-Maior ‘do Exército, devendo ser considerado nesta situação desde
a

data da presnte portaria.
(Por portaria de 22 de Novembro dc 19(13, visada pelo Tribunal de
Contas em 17 dc Fevereiro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Armas e serviços:
Ingresso nos quadros:

íenente-coronel de infantaria, supranumerário, (50993911) José Almeida
Nolasco Pinto, do Batalhão de Infantaria de Aveiro. onde con
tinua colocado devendo ser considerado nesta situação desde
22 de Dezembro de 1983. para preenchimento de vaca no
citiadro.
(Por portaria de 22 de I)czeinhro dc 1983, visada pelo [ribunal de
Contas em 17 de Fevereiro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)
Major de infantaria. supranumerário, (07181666) Mário de Oliveira
Cardoso. da Escola Prática de Infantaria, onde continua colocado,

devendo ser considerado nesta situação desde 3 de Outubro de
1983. pata preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 3 de Outubro dc 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 17 de fevereiro de 1984. Não são devidos emolu

mentos.)
Major de infantaria, supranumerário, (01975065) Adelino Nunes de
Matos, da Companhia de Comando e rviços da 1.0 Brigada
Mista Independente (Agrupamento Base de Santa Margarida),
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onde continua colocado, devendo ser considerado nesta situação
desde 13 de Outubro de 1983, para preenchimento de vaga no
quadro.
(Por

portaria de 13 de Outubro de
983, visada pelo tribunal d
Contas em 17 de Fevereiro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Major de infantaria, supranumerário, (31627662) Esmeraldo Ro’a
Monteiro de Azevedo, da Academia Militar, onde continua colo
cado, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Novem
bro de 1983, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portat-ia de 1 de Novembro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 17 de Fevereiro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)
Coronel de artilharia, supranumerário, (50520211) Manuel António
de Ascensão Pita, do Distrito de Recrutamento e Mobilização
de Ëvora, onde continua colocado, devendo ser considerado nesta
situação desde 6 de Novembro de 1983, para preen:himento de
vaga deixada no quadro.
(Por portaria de 6 de Novembro de 1983, visada pelo Tribuosl de
Contas em 17 de Fevereiro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)
Coronel de artilharia, supranumerário, (51369811) Mantiel Tomé Mor
gadinho, da Direcção da Arma de Artilharia, onde continua
colocado, devendo ser considerado nesta situação desde 5 de
Dezembro de 1983, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 5 de Dezembro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 17 de Fevereiro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)
Major de artilharia, stlpranumerário, (510448911) Eduardo Barata da
Neves, da Escola Prática de Artilharia, onde continua colocado.
devendo ser considerado nesta situação desde 1 •de Novembro
de 1983, para preenchimento de vaga deixada no quadro.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1983, visada pelo Tribunal rIu
Contas em 17 de Fevereiro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Maior de artilharia supranumerário (50447511) Custódio Guerreiro
Norte, ida Escola de Sargentos do Exército, onde continua colocado.
devendo ser considerado nesta situação desde $ de Dezembro
de 1983, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 8 de Dezembro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 17 de Fevereiro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)
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Coronel de cavalaria, supranumerário, (51199511) Amadeu Nunes
Duarte, da Direcção da Arma de Cavalaria, onde continua colo
cado, devendo ser considerado nesta situação desde 13 de Novem
bro d. 1983, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 13 de Novembro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 17 de fevereiro dc 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Tenente-coronel de cavalaria, supranumerário, (51468911) Fernando
Luís Franco da Silva Ataide, do Regimento de Cavalaria de
Santa Margarida, onde continua colocado, devendo ser considerado
nesta situação desde 3 de Outubro de 1983, para preenchimento
de vaga no quadro.
(Por portaria de 3 de Outubro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 17 de Fevereiro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Major de cavalaria, supranumerário, (41478862) Eduardo Alberto
Madeira de Velasco Martins, do Regimento de Cavalaria de
Estremoz, onde contiuna colocado, devendo ser considerado
nesta situação desde 15 de Outubro de 1983, para preenchimento
de vaga no quadro.
(Por portaria de 13 de Outubro de 1983, visada pelo tribunal de
Contas em 17 de Fevereiro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Major de cavalaria, supranumerário, (41345560) Jaime Gomes Vieira,
da Escola de Sargentos do Exército, onde continua colocado,
devendo ser considerado nesta situação desde 18 de Outubro de
1983, para preenchimento •de vaga no quadro,
(Por portaria de 1$ de Otitubro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 17 de fevereiro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (51780011)
Rui Augusto Almeida, do Regimento de Infantaria do Funchal,
onde continua colocado, devendo ser considerado nesta situação
desde 1 de Dezembro de 1983, para preenchimento de vaga no
quadro.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1983, visada pelo Tribunal dc
Contas em 17 de fevereiro de 1984. Não são devidos emolu

mentos.)

Capitão do serviço geral ‘do Exército, supranumerário, (51301611)
Vicente Vaz, do Distrito de ‘Recrutamento e Mobilização de Aveiro,
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onde continua colocado, devendo ser considerado nesta situação
desde 17 de Dezembro de 1983, para preenchimento de vaga
no quadro.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 17 de Fevereiro de 1984. Não são devidos emolu.
mentos.)

Passagem à situação de supranumerário permanente:
Desde 31 de Outubro de 1983, ‘deixa ‘de ser considerado na situação
de adido nos termos da alínea a) do artigo 3.° do Decreto-Lei
n.° 42073, de 31 de Dezembro de 1958, por deixar de estar
colocado no CTPQ, continuando, porém desde a mesma data
na situação de supranumerário permanente, nos termos do artigo
4. do Decreto-Lei n.° 51/77, de 13 de Abril, por ter regressado
ao Exército e colocado na Direcção da Arma de Infantaria o
major de infantaria José Luís da Costa Sousa.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 17 de Fevereiro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Passagem à situação de supranumerário:
Major de infantaria, adido, (31232962) Firmino Luís Ferreira Augusto
que, por ter deixado de prestar serviço no Ministério das Finanças
e do Plano, na Guarda Fiscal, se apresentou no Exército em 1
‘de Novembro de 1983, desde quando deve er considerado nesta
situação.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 17 de fevereiro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Major de artilharia, adido, (50448911) Eduardo Barata das Neves,
por ter deixado de exercer o cargo de professor adjunto da
29. cadeira da Academia Militar em 30 de Setembro de 1983,
desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 30 de Setembro de 1983, visada pelo Tribunal dc
Contas em 17 de Fevereiro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Major de artilharia, adido, (03396063) Luís Manuel Ferraz ‘Pinto
de ‘Oliveira, por ter deixado de prestar serviço na Academia Miii-
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tar em 30 de Outubro de 1983, desde quando deve ser considerado
nesta situação.
(Por portaria de 30 de Outubro de (983, visada pelo Tribtinal de
Contas em 17 dc fevereiro de 1984. Não são devidos emolti
mentos.)
Coronel de cavalaria, adido, (50508911) Rui dos Santos Ferreira Fer
nandes que, por ter deixado de prestar serviço no, Estado-Maio.
-GeneraL das Forças Armadas, se apresentou no Exército em 1(1
de Outtthro de 1983, desde quando deve ser considerado nesta
situação.
(Por portaria de lO de Outubro de 1 63, visada pelo Tribunal d
Contas em 17 de Fevereiro dc 1984. Não tão devidos entolu
mentos.)

Tenente-coronel engenheiro de transmissões, adido. (40008162) José
Tavares Coutinho que, por te’t deixado de prestar serviço no
Estado-Maior-General das Forças Armadas, se apresentou no
Exército em 4 de Outubro de 1983. desde quando deve ser coisi
derado nesta situação.
(Por portaria de 4 de Outubro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em (7 de Fevereiro cio 984. Não são devidos emolti

mentes.)

Passagem à situação de adido:
Nos termos da Portaria n.° 9476, de 24 de Fevereiro:
Reingressado no quadro permanente da arma de infantaria desde 21
de Junho de 1983, com o posto de capitão, nos termos do n.° 2
do artigo 7.° do Decreto-Lei n.° 210/73, de 9 de Maio, o capitão
miliciano de infantaria João Manuel Reboredo Coutinho Viana,
passando à situação de adido nos termos do n.° 1 da Portaria
n.° 94/76, de 21 de fevereiro, desde a mesma data, em regime
que dispense plena validez. Foi-lhe atribuida urna desvalorização
de 30. Conta a antiguidade no posto de capitão desde 28 de
Agosto de 196% e tem direitos administrativos desde 1 dc Setem
bro de 1975, nos termos do artigo 21.° do Decreto-Lei n.° 43/76.
(Por portaria de 13 de Dezembro de 1983, visada pelo Tribunai de
Contas em 17 de Fevereiro de 1984. Não são devidos emala
mantos.)

Nos crmos do a.” 16 da alínea h) do artigo 44.” do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
ramo manutenção),
Capitão de transmissões (serviços técnicos
supranumerário, (52327511) Albino dos Santos Lopes, do Regi—
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mento de Transmissões, onde continua colocado, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de $ de Dezembro de 1933, visada pelo Tribunal de
Contas em 17 de Fevereiro de 1984. Não são devidos emolu

incritos.)

Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), no
quadro (50466211) Francisco Madeira Ctemente, do Centro de
Instrução de Operações Especiais, onde continua colocado, de
vendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portar a.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 17 de Fevereiro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (50653411)
Heitor Francisco Nunes, do Supreno Tribunal Militar, onde
continua colocado, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente ‘portaria.
Por portaria de 11 de Dezembro de 1983, visada pelo Tribunal de

Contas em 17 de Fevereiro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (50748011)
José Joaquim Dinis, do Estado-Maior do Exército, onde continua
colocado, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de t5 dc Dezembro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas eia 17 de Fevereiro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Capitão ‘do serviço geral do Exército, no quad’ro, (51755611) Fran
cisco Justino de Oliveira, do Estado-Maior do Exército, onde
continua colocado, devendo ser considerado nesta situação desde

a data da presente portaria.

de 17 de Dezembro de 1983. visada pelo Tribunal de
Contas em 17 de fevereiro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

(P’r portaria

Capitão do serviço geral do Exército, supranum.erário (52327011)
Acácio Simões, do Regimento de Cavalaria ‘de Santa Margarida,
onde continua colocado, ‘devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.

(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 17 de Fevereiro de 1984. Não são devidos emolti
mentos,)
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Nos termos do n.° J8 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
CoroneL de infantaria, supranumerário, (50990511) José da Câmara
Vaz Serra, da Direcção da Arma de Infantaria onde continua
colocado, por se encontrar em diligência no ‘Estado-Maior
-General das Forças Armadas, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portarÍa.
(Por portaria de 23 de Novembro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 17 de fevereiro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Coronel de infantaria, no quadro, (50274611) Francisco Granjo de
Matos, da Direcção da Arma de Infantaria, onde continua colo
cado, por se encontrar em diligência no Estado-Maior-General
das Forças Armadas, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 25 de Novembro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 17 de fevereiro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)
Coronel de infantaria, no quadro, (50063311) Luís Fernando de Matos
Marques, da Direcção da Arma de Infantaria, onde’ continua
colocado, por se encontrar em diligência nos Serviços Sociais das
Forças Armadas, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 5 de Dezembro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 17 de Fevereiro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Tenente-coronel de infantaria, no quadro, (51400311) Joaquim Ma
nuel Martins Cavaleiro, da Direcção da Arma de Infantaria, onde
continua colocado, por e encontrar em diligência no Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 3 de Novembro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 17 de Fevereiro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)
Coronel de artilharia, no quadro, (50073411) José Manuel dos Santos
Dias de Carvalho, da Direcção da Arma •de Artilharia, onde
continua coibcado, por se encontrar em diligência no Estado-Maior-General ‘das Forças Armadas, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da preente portaria.
(Por portaria de 28 de Novembro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 17 de Fevereiro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)
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Tenente-coronel engenheiro de transmissões, supranumerário,
(40008162)
José Tavares Coutinho, da Direcção da Arma de Transmissões,
onde continua colocado, por se encontrar em diligên
cia no
Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo ser
consi
derado nesta situação desde a data da presente portari
a.
(Por portaria de 23 de Novembro de 1983, visada pelo Tribun
al de
Contas em 17 de Fevereiro de 1984. Não são devidos ernolu
mentos.)

Capitão engenheiro de transmissões, no quadro, (01820165)
Rui Ma
nuel Dias Pimentel de Figueiredo, da Direcção da
Arma de
Transmissões, onde continua colocado, por se encont
rar em
diligência no Estado-Maior-General das Forças Armadas,
devendo
ser considerado nesta situação desde 22 d’e Outubro de
1981.
(Por portaria de 14 de Dezembro de 1983, visada pelo Tribunal
dc
Contas 17 de Fevereiro de 1984. Não são devidos
emolu
mentos.)

Passagem à situação de reserva:
Tenente-coronel de infantaria (51341511) Vítor Manue
l Rodrigues
Alves, nos termos da condição 4. da alínea e) do
n.° 1 do artigo 1.
do Decreto-Lei n.° 514/79, de 28 de Dezembro,
devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presen
te portaria.
Fica com a pensão mensal de 51 049$00. Conta 33
anos e 2
meses de serviço.
(Por portaria de 30 de Outubro de 1982. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Maor de infantaria (38260152) Albino Pedrosa Viana, nos
termos
da condição 1.’ da alínea b) do n.° 1 do artigo 1.0 do Decret
o-Lei n.° 514/79, de 28 de Dezembro, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
fica com a pensão mensal de 66 080$00. Conta 36 anos de serviço
,
(Por portaria de 13 de Dezembro de 1983. Não carece de visto
do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Major ‘de infantaria (39262552) Adérito Aníbal Barreira, nos
termos
da condição l. da alínea b) do n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto
-Lei n.° 514/79, de 2$ de Dezembro, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 66 000$00. Conta 36 anos de serviço
.
(Por portaria de 31 de Dezembro de 19$3. Não carece de Visto
do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Tenente-coronel de artilharia (51462211) Ernesto Augusto Meio An
da alínea c) do n.” 1 do
tunes, nos termos da condição
2$ de Dezembro, devendo
de
artigo 1.° do Decreto-Lei n.° 514/79,
da presente portaria.
data
desde
a
situação
nesta
ser considerado
Fica com a pensão mensal de 53 142500. Conta 35 anos e 1
4•0

mês de serviço.
(Por portaria de 30 de Outubro de 1982. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto o.0 276-A.’75.)
Coronel de cavalaria (51467511) Henrique Augtisto Teixeira de Sousa
Sanches, nos termos da condição 1.0 da alínea b) do n.° 1 do

artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 514/79, de 28 de Dezembro, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 70 740$00. Conta 44 anos de serviço.
(Por portaria de 29 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75i

Coronel do serviço de administração militar (50636811) Rui Alberto
1.0
Louro Coelho, nos termos da alínea d) do n° 1 do artigo
ser
devendo
Dezembro,
de
28
do Decreto-Lei n.° 514/79, de
considerado nesta situação desde a data da presente portaria
Fica com a pensão mensal de 70 740500. Conta 38 anos de serviço.
(Por portaria de 2 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.1

António José
Coronel engenheiro do serviço de material (50773711)
alínea c do
da
4.’
condição
da
termos
nos
Fonseca,
Marques da
n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 514/79, de 28 de Dezembro,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Fica com a pensão mensal de 38 611$00. Conta 25 anos de serviço.
do
(Por portaria de 30 de Outubro de 1982. Não carece de visto
l’ribunal de Contas, nos termos cio Decreto a.° 276-A/75.
manu
Tenente-coronel do serviço de material (serviços técnicos de
tenção) (51428911) Rui Otelo Garção de Magalhães, nos termos
da condição 1.0 da alínea b) do n.° 1 do artigo l.° do Decreto-Lei n.° 514/79, de 28 de Dezembro, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 59 200$00. Conta 47 anos de serviço.
(Por portaria de 19 de Novembro de 1983. Não carece dc vÍsto do
‘I’ribunal de Contas, nos termos cio Decreto n.° 276-A/75.)

Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção)
1.0 da alínea b)
(50357811) Mário Bastos, nos termos da condição
:de 2$ de
1.0
514/79,
n.0
Decreto-Lei
do
artigo
do n.° 1. do

2.0
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Dezembro, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 51 800$00. Conta 37 anos de serviço.
(Por portaria de 30 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
(‘apitão do serviço geral do Exército (51269211) Amãndio Ferreir
a
Picado, nos termos da alínea d) do n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 5 14/79, de 28 de Dezembro, deveado ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 56 300$00. Conta 36 anos de serviço.
(Por poitaria de 2 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
1’rihunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Capitão do serviço geral do Exército (50325711) António Martin
s
dos Santos, nos termos da alínea d) do n.° 1 do artigo 1.0 do
Decreto-Lei ri.0 514,179, de 2$ de Dezembro, devendo ser consi
derado nesta situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 56 300$00. onta 39 anos de serviço
.
(Por portaria de 15 de Dezembro dc 1983. Não carece de viso do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto 11.’ 276-A/75.)

Capitão do serviço geral do Exércjto (50196011) José Agosti
nho das
Candeias, nos termos da condição 1.0 alínea b) do n.° 1 do artigo 1.0
do Decreto-Lei n.° 514/79, de 28 de Dezembro, devendo ser consi
derado nesta situação desde a da’ta da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 51 800$00. Conta 42 anos de serviço
.
Por portaria de 12 de Dezembro de 1983. Não carece de visto
do

‘tribtinal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Capitão do serviço geral do Exército (51669611) Eduard
o Cabral de
Meio, nos termos da condição 1.0 da alínea b) do n,° do
artigo 1.0
1
cio DecretoLrei o.° 514/79, de 28 de Dezembro, devend
o ser
considerado nesta situação desde a data da presente portari
a.
Fica com a pensão mensal de 56 300$00. Conta 37 anos de serviço
.
Por portaria dc 16 de Dezembro de 1983. Não careee de visto
do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 27b-A/75.)

Capitão do serviço geral do Exército (51669611) José Gornes
Serpa,
nos termos da condição
da ai’nea b) do n.° 1 do artigo 1.0
do Decreto-Lei n.° 514/79, de 28 de Dezembro, devend
o ser
considerado nesta situação desde a data da presente portari
a.
Fica com a pensão mensal ‘de 51 800$00. Conta 39 anos
de serviço.
J•0

(Por portaria de 22 de Dezembro de 1983. Não carece
de visto do

‘I’rihunal

de

Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Passagem à situação de reforma:
Por despacho da Caixa Gera de Depósitos, Crédito e Previdência,
de 20 de Dezembro de 1976, publicado no Diário da Repáblica,
2.0 série, n.° 28, de 23 de Dezembro ‘de 1976:
Capitão de artilharia (04435863) Ruj Manuel Carvalhais de Lemos
Pereira, desde 15 de Maio de 1973.
Baixas de serviço:
Os oficiais ‘do quadro de complemento em seguida mencionados têm
a situação que lhes vai indicada em título, por terem atingido
o limite ‘de idade, nos termos do § 5.° do artigo 61.0 do Decreto
n.° 12017, de 2 de Agosto de 1926:
Infantaria:
Terxrntes milicianos, na situação de reserva, Francisco dos Santos
Pinto, José Vazão de Almeida, Emanuel Lima da Silva, ‘Adelino
da Silva Rodrigues, António Atigusto de Oliveira Moita de
Deus, José Domingos Pinto Ribeiro, Artur Dias da Silva Nogueira,
Rdmulo Stadlim Batista, Fernando Fiúza de Cid Ornelas, Rai
mundo Amigo d’e Figueiredo, Francisco Teixeira Praça Frederique,
Albano Ribeiro, João Delgado Guerra Pinto, Carlos da Costa
Cabral, Luís Miguel da Fonseca Medeiros, RauJ Rosa Porto
Duarte, João Alberto Pulido Garcia, Pedro Soto Maior Negrão
e Fernando Porto Soares Franco, devendo ser considerados nesta
situação desde, respectivamente, 2 de Fevereiro de 1980, 25 de
Junho 26 de Julho, 9 e 18 de Outubro, 3, 3, 4, 9, 20, 22 e 25 de
Novembro, 11, 14, 15, 20, 24, 29 e 31 de Dezembro de 1983.

Alferes milicianos, na situação d’e reserva, Arnaldo César da Cunha
Pinheiro, Armando Moreira Caetano Nunes, Fernando Deodato
da Paz Dias de Andrade, Manuel Pereira de Carvalho, António
Emanuel da Costa Lemos, Artur Durão de Sacadura e Fernando
Branco Gil, devendo ser considerados nesta situação desde, res
pectivamente, 6 e 11 de Outubro, 2 e 2 de Novembro, 6, 8 e 18
de Dezembro de 1983.
Artilharia:
Tenentes milicianos, na situação de reserva, Carlos Cabral de Quadros
Marinho Falcão, António Manuel Correia Botelho, José Manuel
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Leite Ribeiro Liebermeister, Vasco de Araújo Olivei
ra, José
Marques da ‘Ressurreição Nëto, Raul Piá Costa Santos
, Raul Duro
Contreiras, Pedro Rositer Vai Gomes, Pedro Sebastião
de Morais
Sarmento Campilho, Vítor Manuel Rodrigues Catum,
Edgar
Ventura Carvalho dos Santos Guimarães e Adriano
de Morais
Monteiro, devendo ser considerados nesta situação desde,
r.espec
tivamente, 191, 20 e 20 de Outubro, 13, 17 e 22 de
Novembro,
5, 6, 8, 21, 21 :e 27 de Dezembro de 1983.
Alferes milicianos, na situação de reserva, José de
Sousa Simões e
Francisco Vaz Monteiro de Góis ‘du Bocage, devendo
ser consi
derados nesta situação desde, respectivamente, 1
e 10 de Novembro
de 1983.
Cavalaria:
Tenentes milicianos, na situação de reserva, Domin
gos de Morais
Monteiro, Gastão Fernando ferreira das Neves Carnei
ro, José
Freitas Teixeira Spínola Castelo Branco, Eduard
o Borges de
Sousa Arriscado e Francisco Xavier da Gama Sepúlveda,
devendo
ser considerados nesta situação desde, respectivame
nte, 29 de
laneiro de 1979, 1, 10, 11 e 27 de Dez,embro de
1983.
Alferes milicianos, na situação de reserva, Luís
Henriques Ribeiro
Serrano d’Almeida e Eurico Nazaré Ferriandes, devend
o ser
considerados nesta situação desde, respectivamente,
19 de Outubro
e 2 de Dezembro de 1983.
Engenharia:
Tenentes milicianos, na situação de reserva, José
Cabral Marques de
Beja Neves e Nuno Leitão Abrantes, devend
o ser considerados
nesta situação desde, respectivamente, 31 de Outubr
o e 13 de
Novembro de 1983.
Alferes miliciano, na situação de reserva, Luís
Filiie Ranito Nave
Catalão, devendo ser considerado nesta situaçã
o desde 25 de
Outubro de 1983.
Serviço de saúde:
Tenentes milicianos médicos, na situação de reserva
, Eusébio de Sousa
Lopes Soares, José Ribeiro Antunes da Cunha,
Carlos Rodolfo
Xavier da Silva Lopes Veloso, José Augusto Barreir
os da Costa
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Braga, Augusto Cura Resende Elvas e José Macedo de Borja
Araújo, devendo ser considerados nesta situação desde, respec
tivametite. 20 de Outubro. 3, 4. 15 e 22 de Novembro e 4 de
Dezembro de 1983.

Serviço de administração militar:
Tenentes milicianos, na situação de reserva, Carlos dos Santos Gon

çalves Gião e Fernando Rosa Peixoto, devendo ser considerados
nesta situação desde, respectivamente. lÇk de Outubro e 4 de
Novembro de 1983.

Força Aérea:
Tenente miliciano piloto, na situação de reserva, Joaquim Maia
Barros Prata, devendo ser considerado nesta situação desde 19
de Novembro de 1983.

IV

—

PROMOÇÕES

Oficiais do quadro permanente
Armas e serviços:
Direcção da Arma de Cavalaria
Major do serviço geral do Exército, o capitão do serviço geral do
Exército (51528511) Manuel Gaspar, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da
precnte portaria.
(Por portaria de 18 de Outubro de 1983. No carece de visto cio
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Direcção do Serviço de Fortificações e Obras do Exército
Tenente-coronel do serviço geral do Exército, adido, da Direcção do
Serviço de Fortificações e Obras do Exército, o major do ser
viço geral do Exército, no quadro, da referida Direcção, (50420611)
Odorico do Nascimento Nunes, contando a antiguidade para
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todos os ef.itos, incluindo vencimentos, desde
a data da presente
portaria. O referido oficial encontra-se na situaçã
o de adido nos
termos do n.° 18 da alínea b) do artigo 44.°
do Decreto-Lei
n. 176/71, de 30 de Abril, de harmonia com
o Decreto-Lei
n.° 681/76, de 8 de S2tembro, por se encont
rar em diligência no
Estado-Maior-General das Forças Armadas.
(Por portaria dc 18 de Outubro dc 1983. Nao carece
dc visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decret
o a.° 276-A/75.)

Chefia do Serviço Geral do Exército
Tenente-coronel do serviço geral do
Exército, adido, da Chefia do

Serviço Geral do Exército, o major do serviço
geral do Exército,
adido, da mesma Chefia, (51101411) Vitor
Pedro da Conceição
Pereira Reis, contando a antiguidade
para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presen
te portaria. O refe
rido oficial encontra-se na situação de adido,
nos termos do n.° 18
da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei
n.° 176/71, de 30 de
Abril, de harmonia com o Decreto-Lei
n.° 681/76, de 8 de Se
bro, por se encontrar em diligência no
Estado-Maior-General das
Forças Armadas.

(Por portaria de 8 de Outubro de 1983.
Não carece de visto do
‘Iribtinal de Contas, nos termos do
Decreto n.° 276-À/75.)
Major do serviço geral do Exército, adido,
da Chefia do Serviço Geral

do Exército, o capitão do serviço geral do Exérci
to, no quadro,
do 3.° Tribunal Militar Territorial de Lisboa, (52063
811) Joaquim
Estêvão da Conceição Duarte, contando a antiguidade
para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da
presente por
taria, O referido oficial encontra-se na situaçã
o de adido nos
termos do n.° 18 da alínea b) do artigo 44.°
do Decreto-Lei
n.° 176/71, de 30 de Abril, de harmonia
com o Decreto-Lei
n.° 681/76, de 8 de Setembro, por se encontrar
em diligência no
Serviço de Polícia Judiciária Militar.
(Por portaria de IS de Outubro de 1985. Não
carece de sisto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto
a.° 276-A/75.)
Qtiartéis-ge;ierais:

Região Militar do Centro
Major veterinário, o capitão veterinário (00195061)
Armando António
Pires Remondes, contando a antiguidade para todos
os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de Dezembro dc 1983. Não
carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto
n.° 276-A175.)
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Tenente-coronel do serviço geral do Exército, adido, do Quartel-General da Região Militar do Centro, o major do serviço geral
do Exército, adido, do mesmo Quartel-General, (50122311) Mário
Francisco Alv:es, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria. O refe
rido oficial encontra-se na situação de adido nos termos do n.° 18
da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de
Abril, de harmonia com o Decreto-Lei n.° 681/76, de 8 de Se
tembro, por se encontrar em diligência nos Serviços de Coorde
nação e Extinção da NDE/DGS/LP.
(Por portaria de 18 de Outubro de 1983. Não carece dc visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Escolas práticas das armas e serviços centros de instrução
e unidades:

Regimento de Cavalaria de Santa Margarida
Major do serviço geral do Exército, o capitão do serviço geral do
Exército (51347211) José do Nascimento Dias, contando a anti
guidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a
data da presente portariaS
(Por portaria de 18 de Outubro de 1983. Não carece de visto do

Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.

Escola Prática do Serviço Veterinário Militar
Major veterinário, o capitão veterinário (06766668) Joaquim Fran
cisco de Oliveira Salgado, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Diversos:
1’ Brigada Mista Independente

Batalhão de Apoio de Serviços
Tenente-coronel ‘do serviço geral do Exército, o major do serviço geral
‘do Exército (50978711) Ventura Vaz, contando a antiguidade
para ‘todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1$ de Outubro de 1983. Não carece de visto do
Tribtinal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Adidos:
Forças de Segurança de Macau
Major do serviço geral o Exército, adido, nas Forças de Segurança
de Macau, o capitão do serviço geral do Exército, adido, nas
referidas Forças, (50900211) Humberto António dos Reis Catalim,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo venci
mentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 18 de Outubro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

No Ministério das Finanças e do Plano
Guarda Fiscal
Tenente-coronel do serviço geral do Exército, adido, no Ministério das
Finanças e do Plano, na Guarda Fiscal, o major do serviço geral
do Exército, adido, no mesmo Ministério e Guarda, (51304511)
João de Jesus Rodrigues Cabeças, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 18 de Outubro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Oficiais do quadro permanente
Armas e serviços:
Estado-Maior do Exército
Alferes milicianos do serviço de pessoal, os aspirantes a oficial mili
cianos do mesmo serviço (03987579) Augusto Valante da Costa,
(05621680) Nélson Santos Pais, (05014078) Manuel José Motaco
Piteira e (00673977) Jorge Manuel Gouveia Garção Sambado,
todos em disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Direcção da Arma de Engenharia
Alferes milicianos de engenharia, os aspiranIes a oficial milicianos
de engenharia (17631778) António Manuel Nogueira. Lambelho e
(15238777) Carlos Luís Felgueiras Ferreira Leal, ambos em dispo
nibilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Direcção do Serviço de Administração Militar
Alferes milicianos do serviço d. administração militar, os aspirantes
a oficial milicianos do mesmo serviço (00431876) José Miguel
Antunes Fernandes, (0154(478) Manuel Eduardo Henriques de
Andrade Lamego, (02413882) César Luís da Silva Rodrigues e
(07898382) Joaquim Júlio Gomes Pires, todos em disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.t

Direcção do Serviço de Material
Alferes milicianos do serviço de material, os aspirantes a oficial mili
cianos do mesmo serviço (12058577) Edmundo José Ribeiro Bar
hosa, (10127679) Luís Manuel Martins Teixeira Mota, (03738572)
José Júlio Lousada de Meira Ramos, (06911079) Maottel de ]sus
Ribeiro e (05972178) José Pedro Serra Seixas, todos em clisponi
hilidade,
(Por portaria dc (7 de Dezembro de 1983. Não carece dc visto cio
Tribunal de Contas, nos termos do Dercto n.’ 27e-A/75.)

Direcção do Serviço de Fortificações e Obras (lo Exército
Alferes milicianos de engenharia, os aspirantes a oficial
de engenharia (13485179) Paulo Pires Silva da Gama,
Hélder António Ferreira, (04981478) António Augusto
veira Botelho e (12860079) Manuel António Gtierra
todos em disponibilidade.

milicianos
(01873780)
Veiga Sil
Junciueira,

Por portaria de 17 dc Dezembro de 1983. Não carece de visto cio
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.’ 276-Â/75.)

Quartel-general:
Zona Militar dos Açores
Al(eres miliciano de engenharia, o aspirante a oficial miliciano de
engenharia (18638877) Álvaro José Vila Fontes, em disponi
bilidade
(Por portaria dc 17 dc Dezembro de 1983. Não carece dc visto d
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução
e unidades:
Infantaria:
Escola Pntica de Infantaria
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos
de infantaria (12033982) João Carlos Martins Rainha, (11341782)
Duarte Rui Lino Figueira Lopes de Gouveia, (06724178) Francisco
Manuel Branco de Sonsa Dias, (11008682) Carlos Manuel Serra
Camponês, (18002980) João Manuel Marques Custódio, (15961379)
Italo José Ramos Esguita fernandes e (15500279) Afonso Manuel
Trindade Lobinho, todos em disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. N6o carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento dc Infantaria dc Abrantes
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos
de infantaria (14841079) Jorge Manuel Nogueira Frideloux Correia
Guimarães, (08583179) Luís Manuel da Silveira Abrantes tia
Silva, (03829577) José Luís de Carvalho Agostinho, (19428477)
Joaquim Aparício Mendeiro, (10719982) Henrique da Cunha Fer
feira do Rosário, (01605481) Luís António Henriques Lopes,
(03213282) António José Pereira da Silva, (00849181) Artur dos
Santos Dias de Silva, (09150782) Nuno Maria Campelo Ribeiro,
(06085679) Rodrigo Ivens Ferraz Saavedra PortJa e (18445780)
Francisco José Ribeiro Lobo de Moura, todos em disponiblidade.
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de saúde (01473775) João Pedro Pimenta Correia, em
disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro dc 1983. Nüo carece de visto do
Tribcinal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Infantaria de Angra do Heroísmo
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos
de infantaria (03737182) David Korth Ramos, (17859981) Miguel
Bourbon Horta Machado da França, (03271482) Luís Alberto tia
Costa Severo, (15289078) José João Guilherme, (10380081)
António Luís Pedreira Pereira, (03081680) António Manuel Raposo
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Macedo da Silva, (16618980) Jorge Gilberto de Meneses Neves
e (04118681) Rogério Nuno Cam&s Godinho Cayatte, todos
em disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Regimento de Infantaria de Reja
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos
de infantaria (10970682) João Raimundo de Freitas Ferreira,
(01989281) José Alberto Caetano Amaral, (19483079) Jorge Fer
nando Horta Marques, (03423176) Manuel Dinis Gaspar Cardoso
Cortes, (01489482) Pedro Alexandre Dias da Costa Malheiro e
(17155680) Leonel Jorge Susano Pires, todos em disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Infantaria de Castelo Branco
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos
de infantaria (11992682) José António Sequeira da Cruz e
(13256382) José Luís Lopes dos Santos, ambos em disponibilidade.
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de saúde (03300875) Carlos Dias Antunes, em dispo
nibilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Infantaria de Chaves
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria, graduado em alferes, (13822068) César Augusto Pe
drosa da Rocha, em disponibilidade, contando a antiguidade
desde 1 de Novembro de 1970, devendo ser considerado nesta
situação desde 8 de Julho de 1970
Alferes miliciano do serviço de administração militar, o aspirante
a oficial miliciano do mesmo serviço, graduado em alferes,
(18500768) Carlos Alberto Moreira Infante do Carmo, em dis
ponibilidade, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de
1971, devendo ser considerado nesta situação desde 6 de Abril
de l972
(Por portaria de 2 de Janeiro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Regimento de Infantaria dc Elvas
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos de
infantaria (02352680) Jorge Maria Ferreira Canhão, (16156479)
Edgar José Correia Pedro (19285478) António Manuel Lopes
Gomes, (00992479) José Luís Carrilho Agostinho Almeida e
(03684781) António Cunha de Oliveira Marmelada, todos em
disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Infantaria de Faro
Destacamento de Tavira
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos
de infantaria (15730881) José António Silva Teodoro, (13979282)
Silvério Leal Palma, (10139382) Jorge Humberto Cereja da
Conceição, (10590782) José Manuel Valongo do Nascimento Ca
vaco, (08314877) Artur Magalhães Loureiro de Oliveira e
(16842781) José Carlos Magalhães Ribeiro, todos em disponi
bilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Infantaria do Funchal
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos
de infantaria (15062377) José Fernando Costa Meio e Sousa,
(07650882) António Bernardino de Ornelas, (03178282) Vítor
Manuel Pereira •de Pinho e (05313382) Pedro Nuno Montenegro
Guimarães, todos em disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1933. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Infantaria de Ponta Delgada
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos
de infantaria (06303578) Luís Filïpe de Sousa Martins, (10666281)
Manuel Fernando Alves Calçada e (10509082) Domingos Manuel
Fernandes Nogueira, todos em disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Regimento de Infantaria do Porto
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos

de infantaria (19404179) Fernando Jorge Aroso Linhares,
(00682577) Ãlvaro Manuel Jorge Costa, (07501982) Augusto
Emanuel Prazeres Lopes do Pombal, (07817582) Daniel Joaquim
Bento da Silva, (09449279) Rui Manuel Falcão d’Ávila Pereira.
(17499379) João Carlos Semedo iPantoja de Brito, (10032479)
Eduardo Augusto Costa Braga, (01649480) João Matutei Gil
Pires Gameiro, (18439978) José Manul Abrunhosa de Figueiredo
ferreira e (06563382) José João Pinto Galego, todos em dispo
nibilidade.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial
miliciano do mesmo serviço (02060475) Daniel Fernandes de
Almeida, em disponibilidade.
(Por portaria de 17 dc Dezembro de 1983. NIo carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos cio Decreto o.° 276-A/75.

Regimento dc Infantaria dc Quelui

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial miliciano’
de infantaria (18619479) Carlos Manuel Gomes Ribeiro, (07630278)
Paulo Jorge Moreira Fernandes de Castro, (13422280) Luís Manuel
Botelho Moreira Guerra, (14599879) João Paulo Pacheco Ferreira
de Carvalho, (19641882) João Paulo Batalim Nunes, (14473778)
Manuel do Carmo Gomes, (11724782) Manuel Amaro Soeiro
Prates da Silva, (00843578) Rui Fernando Almeida Simões,
(00912882) João Pedro Colaço Duarte, (08066182) Óscar César
Calçada Lopes Soares, (02282982) Luís Filipe félix Teles Var.ela,
(11579782) Fernando Ferreira Van Zelier Pereira Palha e
(17919979) João Paulo Pacheco Abranches Figueiroa. todos em
disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria, graduado em alferes, (04275969) Manuel Ze;ferino da
Silva, em disponibilidade, contando a antiguidade desde 1 de

Novembro de 1970, devendo ser considerado nesta situação desde
14 de Janeiro de 1971.
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria, graduado em alferes, (17810768) João Nuno de Maia
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Abrantes, em disponibilidade, contando a antiguidade desde 1 de
Novembro de 1975, devendo ser considerado nesta situação desde
9 de Abril de 1974.
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria, graduado em alferes, (18886669) Avelar Viegas Hen
rique, em disponibilidade, contando a antiguida& desde 1 de
Novembro de 1975, devendo ser considerado nesta situação desde
22 de Outubro de l975
(Por portaria de 2 de Janeiro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos cio Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Infantaria de Tomar
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos de

infantaria, (11260882) Paulo Jorge de Oliveira Marreiros Neves,
(04675877) Luís Filipe Martins Cardoso, (14672181) Rui Manuel
Amara! de Almeida, (15122879) Francisco Pedro Dias Fernandes
e (00340882) José António Pimentel Neves Pestana Siíva, todos
em disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1963. Não carece de i’isto do
Tribunal de Contas, nos termos cio Decreto n. 276-A/75.)

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria, graduado em alferes, (17700073) Fernando Manuel
Dantas Mendes, em disponibilidade, contando a antiguidade desde
1 de Novembro de 1975, devendo ser considerado nesta situação
desde ‘14 de Janeiro de 1976.
(Por portaria de 2 de Janeiro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do mesmo serviço (02615476) Artur Pereira Santiago Coelho,
em disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 276.A/75.)

Regimento de Infantaria de Víseis
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos
de infantaria (17174682) António Manuel Baptista Rebelo,
(15917880) Artur Francisco Almeida de Oliveira, (18401177)
Américo dos Santos de Almeida, (19368577) Manuel da Silva
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Domingues e (15563378) João Manuel Domingues Moreira Prina,
todos em disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Infantaria de Vila Real
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos
de infantaria (05595182) Armando Pereira Santos Nunes,
(11882282) António Jaime de Freitas Pessoa e (16445482) Álvaro
Amândio Lebres Ferreira, todos em disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos cio Decreto n.° 276-A/75.)

Batalhão de infantaria de Aveiro
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos
de infantaria (01755678) António Apolinário e Silva Carvalho
Saraiva, (17264782) João Manuel Rodrigues de Figueiredo,
(04590282) Jorge Fernando Lopes, (01415678) Fernando Manuel
de Abreu Neto, (03182282) Rui Alberto de Carvalho Diz,
(10781580) José Arlindo da Silva Femandes, (06516680) João
José Flor Pereira, (07252379) Luís ‘Herculano Meio de Carvalho,
(07991182) Luís Atur Carvalho Marques Faria, e (04266881)
Carlos Manuel Lino Tavares da Silva, todos em disponibilidade.
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do mesmo serviço (03356975) António Manuel Tavares Mendes
Patrício, em disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Batalhão de Caçadores n. 5
Alferes milicianos de iafantaria, os aspirantes a oficial milicianos
de infantaria (14590379) José Manuel Curto Longo e (04408682)
Nélson Calvino Dias de Almeida, ambos em disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Artilharia:
Escola Prática de Artilharia
Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial milicianos de
artilharia (11907779) Carlos Henrique Barreto Gonçalves Moreira.
(03520977) Artur Augusto Rodrigues, (09943981) José Carlos dos
Santos Mendes, (10619881) Luís Manuel Grelha dos Santos Meio.
(07972378) Armindo Jorge Dias Fernandes, (09134478) Luís Antó
nio Domingos dos Santos Fernandes e (15596777) Joaquim José da
Conceição Antunes, todos em disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Artilitana dc Costa
Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial milicianos de
artilharia (1182(379) Francisco Manuel Couto Pinto dos Santos,
(05316178) Manuel Borlido de Paula, (11510878) Ruj António
Pires Marques, (09359478) José Pedro Galvão de Figueiredo
Valente, (12748778) Pedro Hugo Mendes Lainho, (01762280)
Francisco Manuel Martin Pereira do Valie, (06573978) António
Corte-Real Ferreira Cabral, (12023577) Luís António Leiria Cor
reia, (04982078) Rui Duarte Vasques Carvalho de Sousa e
(11286881) António José Ribeiro Oliveira Rebordão, todos em
disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria, graduado em alferes, (06112169) Manuel José Marques
de Sequeira Bramão, em disponibilidade, contando a antiguidade
desde 1 de Novembro de 1975, devendo ser considerado nesta
situação desde 22 de Outubro de 1975.
(Por portaria de 2 de Janeiro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Artilharia de Lisboa
Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial milicianos
de artilharia (08841880) Carlos Alberto Fatia Gaspar, (08082981)
João Paulo Ferreira de Sousa Cruz, (08494780) José Daniel
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Pereira Rito Alves, (12752778) Francisco Gerardo Veloso Ro
drigues e (09624877) João Luís Freire Mira, todos em disponi
bilidade,
Alferes miliciano do serviço de transportes, o aspirante a oficial
miliciano do mesmo serviço (09213977) António ‘José Carapito da
Silva Pardal, em disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Nüo carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos cio Decreto no 276-A/75.)

Regimento de Artilharia de Leiria
Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial milicianos
de artilharia (07936279) Mário César Tavares Ferreira Figueiredo.
(00711782) José Carlos Ferreira Vinhas, (13084681) João Manuel
Carvalho da Silva, (04596782) Paulo Jorge Sequeira Alves.
(14182977) Gabriel Simão Freire Batista, (10809682) Joaquim
Alberto Pereira Machado e (02592378) José Carlos Samtmann
Neves, todos em disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro dc 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Grupo de Artilharia de Guarnição n.° 1
Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial milicianos
de artilharia (05268979) Fernando Gabriel Gomes de Almeida,
(12243780) João Paulo da Silva Machado, (00206779) Carlos Ma
nuel Rodrigues Rosa e (05786578) António José Sardinha Saraiva.
todos em disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Grupo de Artilharia de Guarnição n.° 2
Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial milicianos de
artilharia (05264079) Ricardo ‘Jorge Oliveira da Silva, ‘(11474781)
Francisco José Pinto Marinho da Silva, (10695478) João Francisco
Martins Vieira Serrano, (08042476) Carlos José Andrade Vaz
e (16095677) Carlos Manuel Lopes Quintas, todos em. disponi
bilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)
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Centro de Instrução de Artilharia Antiaérea de Cascais
Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial milicianos de
artilharia (08637778) Manuel Simões Lourenço, (1297437$) João
Augusto Candeias Marques, (12294378) João André Esteves Mar
tins Margalho, (15313977) José António Cortez Lencastre,
(05431278) António Miguel Cruzeiro Esteves, (12181180) João
Miguel Nunes Ribeiro Cruieiro, (18703978) José António Mendes
Neto, (10830578) Armando Manuel Vivas Torres Paulo, (1630197$)
Jerónimo João Pires, (10338278) Carlos Alberto Gonçalves da
Silva e (11091379) Luis António Cramaxo Ruivo, todos em
disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Cavalaria:
Escola Prática de Cavalaria
Alferes milicianos de cavalaria, os aspirantes a oficial milicianos
de cavalaria (13995277) José Carlos Martíns Alves, (01205881)
Carlos Manuel dos Reis Anacleto, (09708177) Fernando António
Monteiro de Azevedo, (04457279) António Serra Cardoso,
(04351777) Hermínio João Gameiro, ((1088279) Francisco José
Serafim de Paulos, (18891278) Abílio José Tavares Ribeiro,
(01939778) José Manuel da Rocha Rodrigues e (01346779) Luís
Manuel Godei Valentim, todos em disponibilidade.
Alferes milicianos do serviço de saúde, os aspirantes a oficial milicianos
do mesmo serviço (04541175) Rui Manuel Taxa da Silva Araújo
e (02946977) Alberto Jaime Marques ‘Midões, ambos em dispo
nibilidade
Alferes miliciano do serviço de pessoal, o aspirante a oficial wiliciano
do mesmo serviço (03611677) Valdemar Correia Ribeiro, em
disponibilidade.
(Por portaria de 17 dc Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n,° 276-A/75.)

Regimento de Cavalaria de Braga
Alferes milicianos de cavalaria, os aspirantes a oficial milicianos
de cavaLaria (03529877) Simão Agostinho Machado Garcês,
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(0840037$) Ernesto Mendes Granja e (17497079) José Alberto
Vieira Gonçalves, todos em disponibilidade.
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do mesmo serviço (02583774) Joaquim António da Silva Carneiro
Leal, em disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Cavalaria de Estremoz
Alferes milicianos de cavalaria, os aspirantes a oficial milicianos de
cavalaria (12135977) António José Pontes Câmara e (08267181)
António Joaquim da Costa Miranda, ambos tm disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribtmal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Cavalaria de Santa Margarida
Alferes milicianos de cavalaria, os aspirantes a oficial milicianos de
cavalaria (19551782) António Braga (03292377) Jorge Manuel
Mendes da Cruz Filipe, (07040882) Henrique Pinhão Martins.
(192821&2) Jorge Manuel ‘Nunes Oliveira, (17183179) Alfredo
José Gomes de Lacerda Pereira, (11249681) Fernando Manuel
Pereira Pires, (10103182) António Jorge Neves Ribeiro e
(06916182) Luís António Gonçalves Ricardo, todos em dispo
nibiliidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Alferes miliciano de cavalaria, o aspirante a oficial miliciano de
cavalaria, graduado em alferes, (15161970) Américo Fernando
da Costa e Silva, em disponibilidade, contando a antiguidade
desde 1 de Nóvembro de 1974, devendo ser considerado nesta
situação desde 17 de Janeiro de 1975.
(Por portaria de 2 de Janeiro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Lanceiros de Lisboa
Alferes milicianos de cavalaria, os aspirantes a oficial milicianos de
cavalaria (02340678) Vítor Manuel Costa Campos Sousa Menezes,
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(17010177) Fernando Jorge Gonçalves Pais e (18873678) Luís
Filipe Ferreira Alçada Sutre, todos em disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n,° 276-A/75.)

Esquadrulo de lanceiros de Ponta Delgada
Alferes milicianos de cavalaria, os aspirantes a oficial milicianos
de cavalaria (11016478) Pedro Renato Correia de Almeida Mar
ques e (08793681) Paulo Jorge de Morais Salvador, ambos em
disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Engenharia:
Regimento de Engenharia de Espinho

Aiferets milicianos de engenharia, os aspirantes a oficial milicianos
de engenharia (10919072) José Manuel Sousa Costa, (14396972)
Carlos Alberto Espírito Santo Delfim, (16651078) Carlos Alberto
Vaz Pinto Garcês, (11102072) Celso Manuel Relva Martins de
Lima. (14964078) Carlos Augusto Moita e (09312377) José António
Rangel Rodrigues, todos em disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribtinal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)

Regimento de Engenharia n.° 1
Alferes miliciano de engenharia, o aspirante a oficial miliciano de
engenharia, graduado em alferes, (71070667) Fernando Alberto
Jardim de Almeida, em disponibilidade, contando a antiguidade
desde 1 de Novembro de 1974, devendo ser considerado nesta
situaçEo desde 5 de Fevereiro de 1975.
(Por portaria dc 2 de Janeiro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Transmissões:
Escola Prática de Transmissões
Alferes milicianos de transmissões, os aspirantes a oficial milicianos
de transmissões (00964178) Carlos Narciso de Almeida Aguiar,
(15003880) Joaquim Gomes Martinez Santos Fernandez, (04840478)
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José Pedro de Moura Alves Grifo, (145411.77) Carlos António
de Sousa Pessoa de Amorim, (15103282) José Alberto Peixoto
d’e Castro e (00336279) Luís da Costa Lima, todos em ‘disponibi
lidade•
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Aspirantes a oficial milicianos de transmissões, os soldados cadetes,
graduados em aspirantes, (17623380) Agostinho Nunes Amaro
Monteiro e (15420584) Alberto Correia Palhau, contando ambos
a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 27 de Agosto de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Graduados no posto de aspirante a oficial miliciano de ‘transmissões
os soldados cadetes (17623380) Agostinho Nunes Amaro Monteiro
e (15420584) Alberto Correia Palhau, devendo ser considerados
nesta situação desde 23 de Julho de ‘1983.
(Por portaria de 20 dc Fevereiro de 1984.)
Alferes miliciano do serviço de saúde, o spirante a oficial miliciano do
mesmo serviço ‘(04348276) José Pedro Marques Couto Soares,
em disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Transmissões
Alferes de transmissões, os aspirantes .a oficial milicianos do mesmo
serviço, (00934777) Mário Rui Cação Ferreira, (00979478) Carlos
Luís Marques Pereira e (15688877) José Manuel da Conceição
Gonçalves, todos em disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal dc Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Serviço de reconhecimento de transmissões:
Batalhão de Informações e Reconhecimento das Transmissões
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (10637781) Custódio da Conceição Guerreiro Gravata,
em disponibilidade.
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Alferes miliciano do serviço de reconhecimento das transmissões, o
aspirante a oficial miliciano do mesmo serviço (17501582) Fernando
Rui Santos Lança, em disponbilidade.
Alferes miliciano do serviço de pessoal, o aspirante a oficial miliciano
do mesmo serviço (11620078) José António Ferreira da Silva
em disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. No carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Serviço de saúde:
Batalhão do Serviço de Saúde
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (12535377) Fernando Manuel Figueiredo Pereira, em
disponibilidade.
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do mesmo serviço (03944875) Emanuel João Gomes e Ascensão
Esteves, em disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.’ 276-A/75.)

Serviço de adusinistração militar:
Escola Prática de Administração Militar
Alferes milicianos do serviço de administração militar, os aspirantes
a oficial milicianos do mesmo serviço (07152677) Fernando
Ribeiro dos Santos Cardoso, (10648482) Adriano José de Brito
Ferreira, (10996382) João Paiva Pereira, (10373382) Carlos Jorge
de Figueiredo Polido, (05300382) Carlos Manuel Dias da Silva,
(07915377) Ludgero Augusto Pestana Cabaceira Malveiro e
(07030482) Manuel Jorge Ferreira Quelhas, todos em disponi
bilidade,
Alferes miliciano do serviço de pessoal, o aspirante a oficial miliciano
do mesmo serviço (04175478) Jorge Manuel Batista Magalhães
Correia, em disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75)
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Batalhão de Administração Militar
Alferes miliciano ‘do serviço de administração militar, o aspirante a
oficial miliciano ‘do mesmo serviço (01495;168) Manuel Víeitas,
em disponibilidade, contando a antiguidade desde 24 de Janeiro
de 1972, desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 2 de Janeiro de 1984. No carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75j

Serviço de material:
Escola Prática do Serviço de Material
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (10996877) José Luís de Sousa Dinis Esteves em
disponibilidade.
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do mesmo serviço (02985475) Albano Barbosa Ferreira Cardoso,
em disponibilidade.
Alferes milicianos do serviço de material, os aspirantes a oficial
milicianos do mesmo serviço (01439977) Alfredo Condeço Amante,
(02201578) Paulo Manuel Rosa Loja, (06745679) Luís Eugénio
Pinto Teixeira Lemos, (07147379) Jorge Fernando Santos Pereira,
(19728780) Francisco Rodrigo Grummer Duarte, (00339477)
Nélson Martins Carreto, (08385178) António Manuel Magalhães
Teixeira, (01095078) Orlando de Oliveira Neto, (03356178) Vítor
Manuel Lisboa Padrão e (01411480) Fernando José Rodrigues
Rolo Duarte, em disponbilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. No carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Batalhão do Serviço de Material
Alferes milicianos do serviço de material, os aspirantes a oficial
milicianos do mesmo serviço (16569682) António José Miranda
Lopes Coutinho, (04446482) Jacinto Roberto Pacheco Pereira,
(02416478) Avelino Lopes da Silva e (00549982) António José
Engrácia Monteiro Sim&s, todos em disponibilidade.
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Alferes miliciano de educação física, o aspirante a oficial miliciano de
educação física (10541282) Rui Manuel de Azevedo Santos Abran
tes, em disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 276-A/75.)

Serviço dc transportes:
Escola Prática do Serviço de Transportes
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos
de infantaria (19241181) João Manuel Monteiro de Almeida e
(15761882) Manuel António Moimenta Salselas, ambos em dis
ponibilidade.

Alferes miliciano do serviço de transportes, o aspirante a oficial
miliciano do mesmo serviço (13212677) Jorge Manuel Marquês
Serrazina, em disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Serviço geral do Exército:
Bataltiíio do Serviço Geral do Exército
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (1425587$) José Almeida de Frias Pinto, em dispo
nibilidade.
Alferes miliciano do serviço de sa’de, o aspirante a oficial miliciano
do mesmo serviço (03675376) Francisco Manuel da Costa Domin
gues. em disponibilidade.
Alferes miliciano do serviço de administração militar, o aspirante
a oficial miliciano do mesmo serviço (01439779) Jorge Manuel
Marques Mogo, em disponibilidade.
Afferes milicianos do serviço de pessoal, os aspirantes a oficiaL
milicianos do mesmo serviço (03968477) Jacinto António Franco
Leandro e (05331978) Luís Manuel Nunes Martins, ambos em
disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-À/75.)
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Ôrgãos de execução dos serviços e outros elementos:
Estabelecimentos militares
Estabelecimentos de instrução
Instituto de Altos Estudos Militares
Alferes miliciano do serviço de pessoal, o aspirante a oficial miliciano
do mesmo serviço (01033280) Luis Marques Pestana, em disponi
bilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. No carece dc Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Escola Militar de Electromecânica
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos
de infantaria (10723381) António Carlos Dias de Jesus P.edro e
(06159878) José António de Jesus Fidalgo, em disponibilidade.
Alferes miliciano de transmiss&es, o aspirante a oficial miliciano de
transmissões (11309076) Paulo Cândido Cabrita da Silva, em
disponibilidade.
Alferes milicianos do serviço de material, os aspirant.s a oficial
milicianos do mesmo serviço (01848378) Fernando Jorge Ferreira
Fonseca, (01192482) José Maria Ribeiro Lopes e (02735178)
Manuel Augusto Alves Santiago, em disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro dc 1983. N$o carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Centro Militar de Educação física, Equitação e Desportos
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos de
infantaria (07873578) Arménio Matias Fernandes, (03911077) AI
cidio Sérgio Lopes e (12715282) José Manuel dos Prazeres Faria
Luciano, em disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Nio carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos

do Decreto n.° 276.A/75.)

Escola de Sargentos do Exército
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria, graduado em alferes, (13665973) António Neto Mor
gado, em disponibilidade, contando a antiguidade desde 1 de No-
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vembro de 1974, devendo ser considerado nesta situação desde
22 do Julho de 1974
(Por portaria de 2 de Janeiro de 1984. Não carece de visto do

Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Hospitais militares
Hospital Militar Principal
Alferes milicianos do serviço de saúde, os aspirantes a oficial milicianos
do mesmo serviço (10442977) Mário Jorge Rebolho Fernandes
da Silva, (14370177) José António Gavina Torrão, (10722770)
Jacinto Manuel de Meio Oliveira Monteiro e (18136976) Martinho
Luís Ramos Moreno Pinheiro, todos em disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro dc 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Hospital Militar Regional

1

n.°

Alferes milicianos do serviço de saúde, os aspirantes a oficial milicianos
do mesmo serviço (02305476) Pedro ‘José Sampaio Lima de
Araújo e (02267475) Azemiro José da Silva Faria, ambos em
disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Hospital Militar Regional n.° 3
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do mesmo serviço (04319577) Tosé Pedro Ferreira Águeda de
Azevedo, em disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)

Hospital Militar Regional

•0

4

Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial milicíano
do mesmo serviço (03236176) Raul Manuel de Castro Freitas,
em disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

500

ORDEM DO EXÉRCITO N.° 6

2. Série

Hospital Militar de Doenças Infecto-Contagiosas
Alferes milicianos do serviço de saúde, os aspirantes a oficial milicianos
do mesmo serviço (09923669) Manuel Basílío Teixeira Batista e
(19671469) Jorge Roldão Alves Vieira, ambos em disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.

Estabelecimentos penais
Casa de Reclusão de Região Militar de Lisboa
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (15066481) António Augusto Castro Soares de Sousa
Macedo, em disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Diversos:
Centro de Estudos Psicotécnicos do Exército

Alferes milicianos do serviço de pessoal, os aspirantes a oficial
milicianos do mesmo serviço (12316579) António Alberto Leite
de Abreu, (:08595678) José Luís de Almeida André, (15136778)
Jorge Manuel Gomes Fernandes, (16456478) Humberto Nélson de
Jesus Ferrão, (17981279) Rui José Basto Fernandes Moreira,
(11448179) António Manuel Luz Pego, (07202478) Mário Francisco
Ribeiro Raposo, (05255579) Pedro José dos Santos Croce Rivera,
(05308778) Alberto Tavares da Silva Roque e (15798677) Luis
Maria Dourado Barroso dos Santos, todos em disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Centro de Selecção de Coimbra
Alf:eres miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (08896582) António Manuel Ferreira Soares Machado,
em disponibilidade.
Alferes milicianos do serviço de saúde, os aspirantes a oficial milicianos
do mesmo serviço <02536274) Diogo Manuel Saies Bettencourt
Barcelos e (02174375) Rui Augusto Dias da Silva Pinto, ambos em
disponibilidade.
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Alferes miliciano do serviço de pessoal, o aspirante a oficial miliciano
do mesmo serviço (01543180) José Manuel Ribeiro João, em
dis;ponibilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Centro de Gestão Financeira da Região Militar de Lisboa
Alferes miliciano do serviço de administração militar, o aspirante
a oficial miliciano do mesmo serviço (09817881) Luís Filipe
Mourinha da Silva Rapoula, em disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto ti.0 276-A/75.)

Centro de Gestão Financeira da Região Militar do Centro
Alferes miliciano do serviço de administração militar, o aspirante
a oficial miliciano do mesmo serviço (10945075) António Manuel
Gaveta de Oliveira, em disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Centro de Gestão financeira da Região Militar do Norte
Alferes miliciano ‘do serviço de administração militar, o aspirante a
oficial miliciano do mesmo serviço (03715679) Luís Alberto
Ferreira da Cunha, em disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Centro de Gestão Financeira de Santa Margarida
Alferes miliciano do serviço de administração militar, o aspirante
a oficial miliciano do mesmo serviço (07341782) José Manuel
da Graça Martins, em disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Serviço Cartográfico do Exército
Alferes miliciano do serviço cartográfico do Exército, o aspirante a
oficial miliciano do mesmo serviço (17147878) José Carlos de
Sousa Semião, em disponibilidade.
(Por portaria

de 17 de Dezembro de 1983. Não carece de

visto

do

Tribunal dc Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.

1

.

Brigada Mista Independente

Batalhão de Infantaria Mecanizado
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos
de infantaria (04716678) Carlos Almeida Ramos, (00124080) Arttir
Manuel Pires, (00869182) Raul Alberto Fernandes Ferreirinha e
(08657482) Mário Guerreiro Xavier Silva, todos em disponibilidade.
de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.

(Por portaria de 17

.“

Brigada Mista Independente

Batalhão de Apoio de Serviços
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (11790182) Sérgio Amadeu Teixeira Penetra, em dis
ponibilidack.
Alferes miliciano do serviço de administração militar, o aspirante a
oficial miliciano do mesmo serviço (06590482) Jorge Manuel
Serrão dos Santos Januário, em disponibilidade.
(Por portaria de 17 dc Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

1.’ Brigada Mista Independente
Companhia de Comando e Serviços
Alferes miliciano de cavalaria, o aspirante a oficial miliciano de
cavalaria (07895277) Luis Manuel Passos Sequeira, em disponi
bilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Depósito Geral de Material de Guerra
Alferes milicianos do serviço de material, os aspirantes a oficial
milicianos do mesmo serviço (01235382) José Carlos São Bento
Pereira e (01129882) Jorge Emiliano Lopes Vieira, ambos em
disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)

I)epósito Geral de Material (le Aquartelamento
Alferes miliciano do serviço de administração militar, o aspirante a
oficial miliciano do mesmo serviço (14775082) Luís Manuel
Ramos ardoso, em disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-4/75.)

V

—

COLOcAÇÕES, EXONERAÇÔES E TRANSFERÊNCIAS
Oficiais do quadro permanente
Armas e serviços:
Estado-Maior do Exército

Adjunto do Estado-Maior Pessoal do Chefe do Estado-Maior do
Exército, o tenente-coronel do serviço de administração militar,
do Instituto de Altos Estudos Militares, (50747011) Rogério
Casimiro Pires Fangueiro.
(Por portaria de 10 de Janeiro de 1984.)
Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
do Batalhão de Infantaria Mecanizado da 1. Brigada Mista
Independente (Agrupamento Base de Santa Margarida), (50196411)
Zacarias António da Silva.
(Por portaria de 26 de Dezembro de 1983.)

Direcçüo da Arma de Infantaria
Coronel de infantaria, da Escola de Sargentos do Exército, (50990511)
Jósé da Câmara Vaz Serra.
(Por portaria de 23 de Novembro de 1983.)
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Coronel de infantaria, do Regimento de Infantaria de Vila Real,
(50274611) Francisco Granjo de Matos.
(Por portaria de 24 de Novembro de 1983.)

Coronel de infantaria, do Quartel-General da Região Militar do Centro,
(50063321) Luís Fernando de Matos Marques.
(Por portaria de 5 de Dezembro de 1983.)

Major de infantaria, supranumerário, (31232962) Firmino Luís Fer
reira Augusto.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1983.)

Major de infantaria, supranumerário permanente, (08737065) José
Luís da Costa Sousa.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1983.)

Direcção da Arma de Transmissões
Tenente-coronel engenheiro de transmissões, supranumerário, (40008162)
José Tavares Coutinho.
(Por portaria de 4 de Outubro de 1983.)

Capitão engenheiro de transmissões, do Regimento de iransmissões,
(01820165) Rui Manuel Dias Pimentel de Figueiredo, devendo
ser considerado nesta situação desde 22 de Outubro de 1981.
(Por portaria de 14 de Dezembro de 1983.)

Direcção do Serviço de Material
Major do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), do
Bata]hão do Serviço de Material, (50531$11) Lino Leitão da
Costa.
(Por portaria de 14 de Dezembro de 1983.)

Direcção do Serviço de Educação Fisica do Exército
Coronel de cavalaria, da Direcção da Arma de Cavalaria, (50508911)
Rui dos Santos Ferreira Fernandes
(Por portaria de 10 de Outubro de 1983.)
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Capitão engenheiro de transmissões, da Escola Prática de Transmissões,
(84082674) Joaquim Humberto Arriaga da Câmara Stone.
(Por portaria de 30 de Janeiro de

1984.)

Chefia do Serviço Gemi do Exército
Tenente-coronel do serviço geral do Exército, do Instituto Superior
Militar, (50282011) Américo Alves Martíns.
(Por portaria de 9 de fevereiro de 1984.)
Quartéis-generais:
Região Militar do Centro
Tenente de transmissões (serviços técnicos
ramo exploração),
da Escola Prática de Transmissões, (51113411) Manuel Martins
Vieira.
—

(Por portaria de 6 de Dezembro de 1983.)

Região Militar de Lisboa
Capitão de transmissões (serviços técnicos
ramo manutenção), dc)
Depósito Geral de Material de Transmissões, (51125611) Joaquim
Alberto da Silva Alpaffião.
—

(Por portaria de 24 de janeiro de 1984.)

Região Militar d0 Norte
Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), do
Regimento de Infantaria de Vila Real, (50131211) Raul Maria
Touro Pereira.
(Por portaria de 9 de Dezembro de 1983.)

Região Militar do Sul
Tenente-coronel de artilharia, do Estado-Maior do Exército, (51463911)
Alberto Ribeiro Soares.
(Por portaria de 14 de Dezembro de 1983.)

Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
da Escola Prática do Serviço de Material, (51527711) Vítor Ma
nuei Fernandes Murta.
(Por portaria de 27 de Dezembro de 1983.)
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Zona Militar dos Açores
Chefe do Estado-Maior, o tenent.e-coronel de artilharia, do Grupo
de Artilharia de Guarnição n.° 1, (51291111) Carlos Manuel de
Sousa Paz.
(Por portaria de 26 de Janeiro dc 1984.)

Escolas práticas das armas e serviços, centros de instmçiio
e unidades:
Infantaria:
Regimento de Infantaria de Ponta Delgada
Major de infantaria, da Academia Militar, (31627662) Esmeraldo
Rosa Monteiro de Azevedo.
(Por portaria de 3 de Janeiro de 1984.)

It

Regimento de Infantaria do Porto
Tenen:tecorone1 de infantaria, do Quartel-General da Região Militar

do Norte, (51407111) António Fernando Soares Barbosa.
(Por portaria dc 1 de fevereiro dc l984.
Regimento de Infantaria de Viseu
Capitão do serviço geral do Exército, do Distrito de Recrutamento
e Mobilização de Viseu, (50832711) José A’fonso Veloso.
(Por portaria de 6 de fevereiro de 1984.)

Artilharia:
Escola Prática de Artilharia
Major de artjlharia, da Academia Militar, (50448911) Eduardo Barati

das Neves.
(Por portaria de 17 de Outubro de 1983.)

Regimento de Artilharia da Serra d0 Pilar
Major de artilharia, supranumerário, (03396063) Luís Manuel Ferraz
Pinto de Oliveira.
(Por portaria de 30 de Otitubro de 195.)
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Transmissões:
Escola Prática de Transmissões
Major engenheiro de transmissões, do Quartel-General da Zona Mi

litar dos Açores, (04426667) Dário Fernandes de Morais Carreira.
(Por portaria de 15 de Janeiro de 1984.)
Regimento de Transmissões
Capitão engenheiro de transmissões, da Direcção da Arma de Trans
missões, (01820165) Rui Manuel Dias Pimentel de Figueiredo,
devendo ser considerado nesta situação desde 5 de Fevereiro
de 1981.
(Por portaria de 5 de Dezembro de 1983.)
Serviço de material:
Escola Prática do Serviço de Material
Tenente do serviço de material (serviços técnicos de manutenção) do
Batalhão de Infantaria Mecanizado da 1 Brigada Mista Indepen
dente (Agrupamento Base de Santa Margarida), (44387162)
Álvaro Dório Correia Tavares.
.

(Por portaria dc 19 dc Dezembro de 1983.)

Tenente do serviço de naterial (serviços técnicos de manutenção),
do Depósito Geral de Material de Guerra, (50363211) Manuel

de Jesus Basso Costa.
(Por portaria de 30 de Janeiro de 1984.)
órgãos de execução dos serviços e outros elementos:
Estabelecimentos militares
Instituto Superior Militar
Major do serviço geral do Exército, do Batalhão de Infantaria de
Aveiro, (50026111) David de Almeida e Sousa.
(Por portaria de 23 de janeiro de 1984.)

Escola de Sargentos do Exército
1 enente ‘do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), do
Batalhão de Apoio de Serviços da 1. Briagada Mista Indepen
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dente (Agrupamento Base de Santa Margarida). (06499272) José
Pereira da Palma.
(Por portaria de 15 de Dezembro de 1984.)

Diversos:
Centro de Gestão financeira Geral
Major do serviço de administração militar, da Direcção do Serviço de
de Administração Militar, (46163(61) António José Calvo de
Almeida Pereira.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984.)

Centro de Gestão Financeira de Santa Margarida
Major do serviço de administração militar, da Direcção do Serviço de
Finanças, (05140764) Leopoldo Lopes de Almeida Amaral.
(Por portaria de 21 de Dezembro de 1983.)

Agrupamento Base de Santa Margarida
Tenente do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
do Batalhão do Serviço de Material, (32255760) António Barreto
Martins.
(Por portaria de 14 de Dezembro de 1983.)

Agrupamento Base de Santa Margarida
1.

Brigada Mista Independente

Companhia de Comando e Serviços
Major de infantaria, do Batalhão de Infantaria de Aveiro. (04975065)
Adelino Nunes de Matos.
(Por portaria de 9 de Dezembro de 1983.)

Agrupamento Base de Santa Margarida
1.’ Brigada Mista Independente
Companhia de Transmissões
Capitão de transmissões (serviços técnicos—ramo exploração), da
Iscola Prática de Transmissões, (50556011) Manuel Marques
Mendes.
(Por portaria de 15 de Agosto de 1983.)
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Tenente de transmissões (serviços técnicos
ramo exploração), da
Escola Prática de Transmissões, (52681911) Zeferino Ribeiro
Martins.
—

(Por portaria de 12 de Dezembro de 1983.)

Agrupamento Base de Santa Margarida
1

.

Brigada Mista Independente

Batalhão de Infantaria Mecanizado
Capitão do serviço dc material (serviços técnicos de manutenção), do
Grupo de Carros de Combate da 1. Brigada Mista Independente,
(50979411) Manuel Luís Pimenta.
(Por portaria de 15 de Dezembro de 1983.)

Depósito Geral de Material de Engenharia
Tenente-coronel do serviço geral do Exército, do Batalhão de Apoio de
Serviço da 1. Brigada Mista Independente (Agrupamento Base
dè Santa Margarida), (50978711) Ventura Va7.
(Por portaria de 30 de Janeiro de 1984.)

Depósito Geral de Material de Guerra
Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), da
Escola Prática do Serviço de Material, (50573911) Manuel da
Costa Louro.
(Por portaria de 30 de Janeiro de 1984.)

Oficiais do quadro de complemento
Armas e serviços:
Estado-Maior do Exército
Aspirante a oficial miliciano médico, do Batalhão do Serviço de Saúde,
(06698476) José Antunes dos Reis.
(Por portaria de 22 de Novembro

de 1983.)
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Direcção do Serviço de Justiça e Disciplina
Repartição de Justiça e Disciplina
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, do Agrupamento
Base de Santa Margarida, (03172979) José Luís Eugénio Lopes
Cruz.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983.)

Quartéis-generais:
Região Militar de Lisboa
Aspirante a ofictal miliciano médico, do Regimento de Cavalaria de
Estremoz, (01653175) Luís Fernando da Conceição Santos.
Aspirante a oficial miliciano médico, do Hospital Militar Regional
n.° 3, (00640277) Fernando José Guerra Guerreiro.
(Por portaria de 21 de Novembro de 1983.)

Aspirante a oficial miliciano médico, da Escola Prática de Engenharia,
(01262077) Joaquim AnMnio Toscano Ferreira Monteiro.
(Por portaria de 24 de Novembro de 1983.)

Região Militar do Norte
Aspirante a oficial miliciano médico, do Quartel-General da Zona
Militar da Madeira, (16441577) Domingos José Capas Barbosa

Pereira,
(Por portaria dea 28 de Novembro de 1983.)

Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução
e unidades:
Infantaria:
Regimento de Infantaria de Angra do Heroismo
Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, do Esquadrão de Lanceiros
de Ponta Delgada, (08793681) Paulo Jorge de Morais Salvador,
em disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983.)

2.

Série

ORDEM DO EXËRCITO N.° 6

511

Regimento de Infantaria de Beja

Aspirante a oficial miliciano médico, do HospitaL Militar Regional
n.° 4, (02114574) José Belamiino Costa de Sousa.
(Por portaria de 29 de Novembro de 1983.)

Regimento de Infantaria de Castelo Branco
Aspirante a oficial miliciano médico, do Regimento de Infantaria de
Elvas, (02421475) Victor Manuel Grade Martins Sobral.
(Por portaria de 9

de Dezembro de 1983.)

Regimento de Infantaria de Elvas
Aspirante a oficial miliciano médico, do Quartel-General da Zona
Militar dos Açores, (01481776) Acácio Augusto Miranda Gouveia.
(Por portaria

de 30 de Novembro de 1983.)

Regimento de Infantaria de Faro
Aspirante a oficial miliciano de educação física, do Centro Militas de
Educação Física, Equitação e Desportos, (07873578) Arménio
Matias Fernandes, em disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro

de 1983.)

Regimento de Infantaria do Funchal
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, do
QuarteL-General da Zona Militar da Madeira. (07539177) Miguel
Jorge França Dória, em disponibilidade.
Por portaria de 17 de Dezembm de 1983.)

Regimento de Infantaria do Porto
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria do
Funchal, (16600480) José Carlos Azevedo Gomes Amorim, em
disponibilidade.
(Por portaria de 14

de Outubro dc 1983.)
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Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Centro de Instrução de
Operações Especiais, (13513578) Henrique Gonçalves da Silva,
em disponibilidae.
Aspirantes a oficial milicianos de educação física, do Centro Militar
d Educação Física, Equitação e Desportos, (1l7l522) José
Manuel dos Prazeres Faria Luciano e (03911077) Alcídio Sérgio
Lopes, ambos em disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983.)

Regimento de Infantaria de Queluz
Tenente miliciano de infantaria, do Depósito Geral de Material de
Guerra, (10814277) Joaquim Raimundo Nunes Marques, em dis
ponibilidade.
(Por portaria de 31 de Dezembro de 1983.)

Alferes miliciano de infantaria, da Direcção do Serviço Histórico
Militar do Estado-Maior do Exército, (1001327$) Carlos Alberto
Leitão Bernardo, em disponibilidade.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1983.)

Alferes miliciano de infantaria, da Escola Prática de Infantaria,
(13080281) Nuno de Carvalho Morais, em disponibilidade.
(Por portaria de 8 de Dezembro de 1983.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, da Escola Prática de Infan
tarja, (16683l9) José Luís Dias da Cruz Sobral, em disponibili

dade.
(Por portaria de 16 de Junho de 1983.)
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, da Escola Prática de
Infantaria, (15961379) Italo José Ramos Mesquita Fernandes,
(15500279) Afonso Manuel Trindade Lobinho, (11341782) Duarte
Rui Luis Figueira Lopes de Gouveia, (12033982) João Carlos

Martins Rainha, (18002980) João Manuel Marques Custódio,
(11008682) Carlos Manuel Serra Camponês e (0672417$) Francisco
Manuel Branco de Sousa Dias, todos em disponibilidade.
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, da Escola Militar de
Electromecânica, (10723381) António Carlos Dias Jesus Pedro
e (06159$78) José António de Jesus Fidalgo, ambos em dispo
nibilidade.
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Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Centro Militar de
Educação Física, Equitação e Desportos, (15075281) Henrique
João Clatidmo Maxieira, em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Batalhão do Serviço

Geral do Exército, (14255878) José Almeida de Frias Pinto, em
disponibilidade,
Aspirante a oficia[ miliciano de educação física, do Batalhão do Serviço
de Material, (10541282) Rui Manuel de Azevedo Santos Abrantes,
em disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Decetnbro de 1983.)

Regimento de Infantaria de Tomar
Aspirante a oficial miliciano médico, da l. Brigada Mista Indepen
dente do Batalhão de Apoio e Serviços, (00261875) carlos Alberto
Batista Correia Tavares.
(Por portaria de 28 de Novembro de 1983.)

Batalhão dc Infantaria de Aveiro
Tenente miliciano de infantaria, do Quartel-General da Região Militar
do Centro, (04140778) Fernando Resende de Amorim, em dis
ponibilidade,
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984.)
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, da Escola Prática do
Serviço de Transportes, (19241181) João Manuel Monteiro Al
meida, em disponibilidade.
(Por panaria de 17 de Dezembro de 1983.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, da Escola Prática do
Serviço de Transportes, (10393879) Rogério Alves de Oliveira

Santos, em disponibilidade.
(Por portaria de 1$ de

Dezembro dc 1983.)

Artilharia:
Regimento de Artilharia de Leiria
Aspirante a oficial miliciano de artilharia, do Centro de Instrução de
Artilharia Antiaérea de Oascais, (18703978) José António Mendes
Neto, em disponibilidade.
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Aspirante a oficial miliciano de artilharia, da Escola Prática do
Serviço de Transportes, (13017979) João Albano de Moura Meio
Romãozinho, em disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983.)

Aspirante a oficia.l miliciano médico, da Escola Prática do Serviço
de Material, (03729576) José Carlos Serrano Heleno.
(Por portaria dc 30 de Novembro de 1983.)
Regimento de Artilharia de Lisboa
Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, do Centro de Instrução
de Artilharia Antiaérea de C’ascais, (12294378) João André Esteves
Martins Margaho, (15313977) João António Cortez Lencastre,
(05432178) António Miguel Cruzeiro Esteves, (10830578) Arman
do Manuel Vivas Torres Paulo, (12974378) João Augusto Can
deias Marques, (11091379) Luís António Gramaxo Ruivo,
(08637778) Manuel Simões Lourenço, (16301978) Jerónimo João
Pires, (10338278) Carlos Alberto Gonçalves da Silva e (12181180)

João Miguel Nunes Ribeiro Cruzeiro, todos em disponibilidade.
Por

portaria

dc

7 dc Dezembro de 1983.)

Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, dc) Grupo
Artilharia de
d Guarnição n.° 1, (12243780) João Paulo da Silva Machado,
(05786578) António José Sardinha Saraiva, (13151280) Abílio
Pires Zacarias e (00206779) Carlos Manuel Rodrigues Rosa, todos
em disponibilidade.
(Por portaria de 16 de Janeiro de 1984.)
Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, do Grupo

Guarnição

n.°

2,

(10695478)

João Francisco

dc Artilharia de
Martins

Vieira

Serrano, (11474781) Francisco José Pinto M:arinho da Silva,
(08042478) Carlos José Andrade Vaz e (16095677) Carlos Manuel
Lopes Quintas, todos em disponibilidade.
(Por portaria de 19 de Janeiro de 1984.)

Regimento de Artilharia da Serra do Pilar
Aspirante a oficial miliciano de artilharia, do Estado-Maior do
Exército, 039$7579) Augusto Valente ‘da Costa, em disponi
bilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983.)

2. Série

ORDEM DO EXIiRCITO N.° 6

513

Aspirante a oficial miliciano de artilharia, do Grupo de Artilharia
de Guarnição n. 1, (05268979) Fernando Gabriel Gomes de
Almeida, em disponibilidade.
(Por portaria de 16 de laneiro de 1984.)

Aspirante a oficial miliciano de artilharia, do Grupo de Artilharia de
GuarniçÃo n.° 2, (05264079) Ricardo Jorge Oliveira da Silva, em
disponibilidade,
tPor portaria de 19 dc laneiro de 1984.)

Cavalaria:
Escola Prática de Cavalaria
Aspirante a oficial miliciano rndico, do Regimento de Infantaria de
Abrantes. (0319:9677) Carlos Alberto de Jesus Nunes.
(Por portaria dc 2! dc Novembro de 1983.)

Regimento de Cavalaria de Braga
Aspirante a oficia[ miliciano de cavalaria, do Quartel-General da
Zona Militar da Madeira, (14200082) Manuel António de Bessa
Vieira, em disponibilidade.
(Por portaria de 17 de De’emlwo de 1983.)

Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, da Escola Prática de Cava
laria, (03579578) Domingos Augusto Gonçalves Terra, em dís
ponibilidade.
(Por portaria de 22 de Dezembro de 1983.)

Aspirante a oficial miliciano médico, do Quartel-General Zona Militar
da Madeira. (04881776) José Vieira da Silva.
(Por portaria dc 25 de Novembro de 1983.)

Regimento de Cavalaria de Estremoz
Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, do Quartel-General da
Zona Militar da Madeira, (17100$82) João Carlos Freixial Araújo,
em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano de educação física, da Escola Prática de
Cavalaria, (11088279) Francisco José Serafim de Paulos, em
disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983.)
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Regimento de Cavalaria de Santa Margarida

l’enente miliciano de cavalaria, da Escola Prática de Cavalaria,
(19169577) José Carlos da Silva Correia Bernardo, em disponi
bilidade.

(Por portaria de 31 de Dezembro de 1983.)
Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, da Escola Prática de Cava
laria, (04351777) Hermmnio João Gameiro, em disponibilidade.
(Por portaria

de

17 de Dezembro de 1g83.)

Regimento de Lanceiros de Lisboa
Tenente miliciano de cavalaria, da Escola Militar de Electromecânica.

(18508078) José dos Reis Amam, em disponibilidade.
(Por portaria dc 3

dc Dezembro de 1983.)

Aspirantes a oficial milicianos de cavalaria, da Escola Prática de
Cavalaria, (04457279) António Serra Cardoso, (l889i1278) Abílio

José Tavares Ribeiro. (13995277) José Carlos Martins Alves e
(09708177) Fernando António Monteiro Azevedo, todos em
disponibilidade.
Aspirante a oficiaL miliciano de cavalaria, do Esquadrão de Lanceiros
de Ponta Delgada, (11016478) Pedro Renato Correia Almeida
Marques, em disponibilidade.
(Por

portaria

de li

de

Dezembro de lO8.)

Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, do Centro de Instrução da
Policia do Exército, (l8286778i José Miguel Hopffer Navarro,

em disponibilidade.
(Por portaria de 19 de Janeiro de (984.)

Engenharia:
Escola Prática de Engenharia
Aspirante a oficial miliciano médico, do Regimento de Infantaria do
Funchal, (03898277) Francisci, José Albernaz Carvalho Santos.
(Por portaria de 21 de Novembro de 1983.)
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Regimento de Engenharia n.° 1
Aspirantes a oficial milicianos d’e engenharia, da Direcção da Arma
‘de Engenharia, (15238777) Carlos Luis Felgueiras Ferreira Leal
e (17631778) António Manuel Nogueira Lambelho, ambos em
disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano de engenharia, da Escola Militar de
Electromecânica, (11309076) Paulo Cândido Cabrita da Silva,
em disponibilidade.
Aspirantes a oficial milicianos de engenharia, do Serviço de For
ficações e Obras do Exército, (13485179) Paulo Pires Silva Gama,
(04981478) António Augusto Veiga Silveira Botelho e (01873780)
Hélder António Ferreira, todos em disponibilidade.
Aspirantes a oficial milicianos de engenharia. ‘do Serviço Cartográ
fico do Exército, (17147878) José Carlos de Sousa Semião e
(04303872) Fernando Manuel Moreira Serra, ambos em dispom
bilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 163.)

Regimento de Engenharia de Espinho
Aspirante a oficial miliciano de engenharia, do Serviço de Fortifi
cações e Obras do Exército, (12860079) Manuel António Guerra,
em disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro dc

Iransmissões

,

Regimento de Transmissões

‘S

‘

Alferes miliciano de transmissões, do Regimento de Artilharia de
Costa, (01850579) Luís Pereira Alves da Silva, em disponibilidade.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 183.)

Serviço de reconhecimento das transmissões:
Batalhõo de Informações e Reconhecimento das Transmissões
Àspirante a oficial miliciano de infantaria, da Escola Prática de
Infantaria, (16678180) Vitor Carreiros Pedroso.

518

ORDEM DO EXËRCITO N.° 6

2. Série

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Comandos,
(11838680) Rogério Meio C’outinho.
(Por portaria de 17 cio Dezembro de 1983.)

Serviço de saúde:
Batalhilo do Serviço de Saúde
Alferes miliciano médico, do Centro de Selecção de Coimbra, (16334977)
Raul José Piedade Batista Garcia. em disponibilidade.
(Por portaria de 13 dc Agosto de 1983.)

Alferes miliciano médico, do Estado-Maior do Exército, (00877376)
Jorge Manuel Godinho Serra Martins, em disponibilidade.
(Por pOrtaria de 18 de Dezembro de 1983.1
Aspirante a oticiaL miliciano médico, do Quartel-General da Zona
Militar da Madeira, (10764777) Manuel Pereira Martíns das
Neves, em disponibilidade.
Aspirantes a oficial milicianos médicos, do Hospital Militar Principal,
(14370177) José António Gavina Torrão, (18136976) Martinho
Luís Ramos Moreno Pinheiro, (10722770) Jacinto Manuel de
Meio Oliveira e (10442977) Mário Jorge Rebolho Fernandes da
Silva, todos em disponibilidade.
Aspirantes a oficial milicianos médicos, do Hospital Militar Regional
n. 1, (02267475) Azemiro José da Silva Faria e (02305476) Pedro
José Sampaio Lima Ãraújo, ambos em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano médico, do Hospital Militar Regional
n.° 3, (04319577) José Pedro Ferreira Águeda de Azevedo, em
em disponibilidade.
Aspirantes a oficia milicianos médicos, do Hospital Militar de
Doenças Infecto-Contagiosas, (19671469) Jorge Roldão Alves
Vieira e (09923669) Mamiei Basílio Teixeira Batista, ambos em
disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano médico, da Escola Prática de Cavalaria,
(04541175) Rtii Manuel Taxa da Silva Araújo. em disponibili
dade.
Aspirante a oficial miliciano médico, da Escola Prática do Serviço de
Material, (02985475) Albano Barbosa Ferreira Cardoso, em dis
ponibilidade.
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Aspirante a oficial miliciano médico, do Batalhão cio Serviço Geral do
Exército, (C3673576) Francisco Manuel da Costa Domingos, em
d ispnnibilidade.
Aspirante a oficial miliciano médico, do Centro de instrução de
Operações Especiais, (04067677) Cristiano Manuel Soares Ribeiro.
em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano médico, da Escola de Sargentos do
Exército. (03470977) Álvaro Manuel de Nogueira Barba de
Meneses.

em disponibilidade.

Aspirante a oficial miliciano veterinário, do Colégio Militar, (03397178)
Joaquim José Fernandes Vieira l.opes, em disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983.)

Serviço de administração militar:
Batalhão de Administração Militar
Alferes miliciano do serviço de administração militar, do Depósito
Geral de Material de Aquartelamento, (11645682) David José
Garcia Rodrigues. em disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983.)

Alferes miliciano do serviço de administração militar, do Quartel
Gerseral da Região Militar de Lisboa, (07161982) Ricardo Jorge
Borges Santos, em disponibilidade.
(Por portaria de 31 de Dezembro de 1983.)

Aspirante a oficial miliciano do erviço de administração militar, da
Escola Prática de Administração Militar. (00290182) Carlos Manuel
da Cruz lves, em disponibilidade.
(Por portaria de

13 dc Agosto de 1983.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, da
Direcção do Serviço de Material, (00431878) José Miguel Antunes
Fernandes, em disponibilidade.
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de administração militar, da
Direcção do Serviço de Administração Militar, (02441382) César
Luís da Silva Rodrigues. (01540478) Manuel Eduardo Henrique
de Andrade Lamego e (01898362) Joaquim Júlio Gomes Pires,
todos em disponibilidade.
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Aspirante a oficial milioiano do serviço de administração militar, do
Batalhão do Serviço Geral do Erército, (01439779) Jorge Manuel
Marques Mogo, em disponibilidade.
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de administração militar, da
Escola Prática de Administração Militar. (07915377) Ludgeto
Augusto Pestana Cabaceira Malveiro e (07030482) Samuel Jorge
Ferreira Quelhas, ambos em disponibilidade.
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de administração militar,
do Centro de Gestão Financeira (Departamento de Logística),
(00166372) Manuel Guilherme O1ivira da Costa, (03928281)
Júlio Henrique Botelho ‘Teixeira de Meio Koch, ambos em disponi
bilidade.
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de administração militar.
do Centro de Gestão Financeira da Região Militar do Centro.
(10945075) António Manuel Gaveta de Oliveira, em disponi
bilidade.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, do
Centro de Gestão Financeira da Região Militar do Norte.
(03715679) Luis Alberto Ferreira Cunha, em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, do
Centro de Gestão Financeira de Santa Margarida, (07341782)
José Manuel Graça Martins, em disponibilidade.
Aspirante a oficial miticiano do serviço de administração militar, do
Depósito G.ral de Material de Aquartelamento, (14775082) Luís
Marniel Ramos Cardoso, em disponibiiidade.
Aspirante a oficial miliciano do aerviço de administração militar, do
Centro de Estudos Psicotécnicos do Exército, (11448179) António
Manuel Luz Pêgo, em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, da
Escola de Sargentos do Exército, (04305077) António José de
Aguiar Pedro, em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, do Estado-Maior
do Exército, (05621680) Nélson Santos Pais, em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, do Estado-Maior
do Exército, (05014078) Manuel José Motaco Piteira, em dispo
nibiiidade.
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Aspirantes a oficial milicianos do serviço de pessoal, da Reipartição
de Justiça e Disciplina (Direcção do Serviço de Justiça e Disciplina),
(12216077) Manuel costa Martins e (01544077) José Jtilio Gaspar
Duarte. ambos em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, do Quartel-General
da Região Militar do Centro, (04828379) António Fernando
Barateiro Dias Martins, em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal. do Quartel-General
da Região Militar de Lisboa, (04409177) Fernando correia
Estrela, em disponibilidade.

Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, do Quartel-General
da Região Militar do Norte, (04436677) Manuel José da Costa
Araújo, em disponibilidade.
Aspirante a oficiaL miliciano do serviço de pessoal, da Escota Prática de
Cavalaria, (036] 1677) Valdemar Correia Ribeiro, em disponibili
dade.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, da Escola Prática
de Administração Militar, (04175478) Jorge Manuel Batista
Magalhães Correia, em disponibilidade.
Aspirantes a oficial miliianos do serviço de pessoal, do Batalhão
do Serviço Geral do Exército, (03968477) Jacinto António Franco
Leandro e (0533197$) Luís Manuel Nunes Martins, ambos em
disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, do Instituto de
Altos Estudos Militares, (01033280) Luís Marques Pestana, em
disponibilidade.
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de pessoal, do Centro de
Estudos Psicotécnicos do Exército, (17981279) Rui Jorge Bastos
Fernandes Moreira, (15798677) Luís Maria Dourado Barroso dos
Santos, (12316579) António Alberto Leite de Abreu, (15136778)
Jorge Manuel Gomes Fernandes, (05255579) Pedro José Santos
Croce Rivera, (08595678) José Luís de Almeida André, (05308778)
Alberto lavares da Silva Roque, (16456478) Humberto Nélscn
de Jesus Ferrão e (0720247$) Mário Francisco Ribeiro Raposo.
todos em disponibilidade.
(Por portaria de 17 d Dczcmlro de 1963.)
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Aspirante a ofiiat miliciano do serviço d pessoal, do Estado-Maior

do Exército, (02775276) José Bernardo de Almeida Marujo, em
disponibilidade.
(or portaria de

de laneiro dc 1 984 .)

Serviço de material:
Escola Pratica do Serviço de Material
Aspirante a oficial miliciano médico, do Regimento ‘de infantaria de
Tomar. (14$03773) Alberto Filipe Pais Costa e Curto.
(Por portaria de 21 de Novembro de 1983.)
Aspirante a oficial miliciano do serviço de material, do Batalhão do
Serviço de Material, (05582581) José Vítor dos Santos Peseiro.
(Por portar:a de 24 de Setembro do

q82 1

Batalhíïo do Serviço de Material
Aspirante a oficial miliciano do serviço de material, da Escola Prática
do Serviço de Material, (00517682) Carlos Manuel Gomes da
Silva Nicolau.
(Por portaria de 23 dc Setembro dc 1982.)
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de material da Direcção do
Serviço de Material, (10127679) Luís Manuel Martins Teixeira
Mota, (12058577) ‘Edmundo José Ribeiro Barbosa, (06911079)
Manuel de Jesus Ribeiro, (03738572) José Júlio Lousada de Meira
Ramos, (O5972lj8) José Pedro Serra Sixas e (10060277) António
Costa Marques de Pinho, todos em ‘disponibilidade.
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de material, da Escola
Prática do Serviço de Material, (02631970) Abílio de Jesus de

Monteiro Almeida, t02201 578) Paulo Manuel Rosa Loja. (08385178)
António Manuel Magalhães Teixeira, (02798172) José Fernando
Pinto dos Santos, (01411480) Fernando José Rodrigues Rolo
Duarte, (03356178) Vítor Manuel Lisboa Pedrão, (19728780)
Francisco Rodrigo Grimer Duarte, (07147379) Jorge Fernando
Santos Ferreira, (01439977) Alfredo Gonçalves Amante, (01095078)
Orlando de Oliveira Neto, (0671ó579) Luís Eugénio Pinto Teixeira
Lemos e (00339477) Nélson Martins Carreto, todos em disponi
bilidade.

2. Série

ORDEM DO EXERCITO N.° 6

523

Aspirantes a oficial milicianos do serviço de material, da Escola
Militar de Electromecânica, (01848378) Fernando Jorge Ferreira
Fenseca e (01192482) José Matiia Ribeiro Lopes, ambos em
disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de material, do Depósito Geral
de Material de Transmissões, (00999272) João Emidio da Silva
Costa Pessoa, em disponibilidade.
Alferes milicianos cio serviço de material, do Depósito Geral de
Material de Guerra. (01235382) José Carlos São Bento Pereira
e (01129882) Jorge Emiliano Lopes Vieira, ambos em disponibili
dade.
Aspirante a oficial miliëiano do serviço de material, do Colégio Militar,
(19571580) António Manuel Moreira Freire Morais Barroco, em
disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de ]983.)

Serviço de transportes:
Bataililio do Serviço de Transportes
Aspirante a oficial miliciano médico, do Regimento •de Infantaria de
Chaves. O4237l 74) António Joaquim Ribeiro Felisberto.
(Por portaria de 23 de Novembro de 1983.)
Aspirante a oficial miliciano do serviço de transportes, da Escola
Prática do Serviço de Transportes, (13212677) Jorge Manuel
Marques Serrazina, em disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983.)

Distritos de recrutamento e mobilização:
l)islrjto de Recrutamento e Mobilizaçio de Abrantes
Alferes milicianos de artilharia, do Grupo de Artilharia de Guarnição
n.° 2, (15420269) Francisco de Matos Hilário e (l961F669) Nuno
Serras Pita, ambos licenciados.
Alferes miliciano de serviço de material, do Batalhão do Serviço de
Material, (06568869) José Carlos Pereira Duarte da Costa, licen
ciado.
(Por portaria dc 1 de Janeiro de 1934.)

524

ORDEM DO EXI1RCITO N.° 6

2. Série

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Angra do Heroísmo
Alferes miliciano de infantaria, do Distrito de Recrutamento e Mobi

l’ização de Lisboa, t06269469) Carlos Virgílio da Costa Lima,
licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984.)
Alferes miliciano de artilharia, do Distrito de Recrutamento e Mobili
zação de Angra do Heroísmo, (08471363) António Pedro de
Meneses Simões, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 197$.)

Tenentes milicianos do serviço de administração militar, do Regimento

de infantaria de Angra dc) Heroísmo, (18184469) Francisco Lu
ciano Alves e (10458069) José Lúcio Aguiar Sampaio. ambos
licenciados.
Alferes miliciano do serviço de pessoal, do Distrito de Recrutamento
e Mobilização de Angra do Heroísmo. (18278669) Francisco
Humberto Dias Ribeiro, licenciado.
Alferes miliciano do serviço de material, dc) Batalhão do Serviço de
Material, (15667269) Jorge Manuel da Rocha Viceto, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Aveiro
Tenentes milicianos de infantaria, do Batalhão de infantaria de Aveiro,
(06570969) Artur Gamelas de Andrade Cadete, (11451769)
Américo Pinto de Oliveira, (15842069) Adalberto da Silva Car
valho, (18988g69) José da Silva Carvalho, (01677469) João Evan
gelista de Jesus, (01266169) Paulo José Abrantes Santiago,
(05027969) Viadmiro Neves Rodrigues da Silva, (06015069) Emi

dio Brandão Gomes Soares. (09724669) Manuel Domingos da
Costa Tavares, (09724669) Fernando José Guimarães Cardoso
Teixeira, (19786269) Avelino Santiago Almeida e t.03225669) Ma
nuel Fernando lavares de Almeida, todos licenciados.
Alferes milicianos de infantaria, do Batalhão de infantaria de Aveiro,
(04401669) lorge Manuel Anjos Oliveira, (60130369) Mário de
Jesus Belém. (06885469) Augusto José Batista Mar, (78024169)
Hernàn de Lemos Domiingos, (61876269) Carlos Alberto Mar
tins Pires. (19233369) Alberto Bessa Rib&iro, (19662569) Pedro
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Manuel de Lemos Barr.eto, (07291169) Adelino Heenriques da Silva,
(06984069) José António Resende de Oliveira, (704l6669 Jorge
Bcrnardino dos Santos e (01857569) Fernando Manuel Heleno
Soares, todos licenciados.
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, do Batalhãj de infan
taria de Aveiro, (10364569) David Salvador Domingues, (13672569)
Alexandre Oliveira da Fonseca, (06174669) Mário Machado de
Pinho Garcia, (13198869) Alberto Manuel Coutinho Henriques,
(19997269) António do Rêgo Martins e (61517469) José Lopes de
Matos, todos licenciados,
Alferes miliciano de cavalaria, do Batalhão de Infantaria de Aveiro,
(04639769) Amilcar Dias Neves, licenciado
Alferes milicianos de cavalaria, do Regimento de Cavalaría de Braga,
(10523$69) Manuel Augusto Pereira Grângea e (028885:69) loa
quim Sérgio Gomes Magalhães, ambos licenciados.
Aspirante a oficial miliciano médico, cio Batalhão do Serviço de Saúde,
(02551569) José Domingos da Cruz Gamelas da Maia, licenciado,
Alferes milicianos do serviço de administração militar, do Batalhão
de Infantaria de Aveiro, (19581569) Manuel Dorningues Novo e
(60176469) Fernando Manuel dos Santos Rosete, ambos licen
ciados,
Alferes miliciano do serviço de administração militar, do Regimento
de Infantaria de Vila Real. (00901669) Luís Ricardo Martins
dos Santos Leite, licenciado.
Alferes miliciano do serviço de pessoal, do Batalhão de Infantaria de
Aveiro, (07164169) António Rodrigues de Oliveira, licenciado.
Alferes milicianos do serviço de material, do Batalhão do Serviço de
Material, (15783669) Carlos Alberto Diogo Soares Borrego e
(f)53 1 6369) António Maria da Costa Martins, ambos licenciados.
Alteres milicianos médicos, do Batalhão do Serviço de Saúde,
(07327069) João Júlio da Cruz Serros e (02013769) Lauro Ferreira
Pinto Ramos, ambos licenciados.
Tenente miliciano cio serviço de transportes, do Regimento de Cava
laria de Braga, (0653746:9) Sebastião da Silva Fernande:s de Al
meida, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro dc 19$4.
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Distrito de Recrutamento e Mohilizaçiío de Braga
lenente miliciano de infantaria, do Batalhão de Infantaria de Aveiro,
(06224469) José Manuel Carvalho Melim, licenciado.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, colocado no Distrito de
Recrutamento e Mobilização de Braga, como consta na O. E.,
2. Série, n.° 20, de 1983, e não no Distrito ‘de Recrutamento
e Mobilização de Casteto Branco, como consta na O. E., 2. Série.
n. 17, de 1983, (06707068) Amilcar António Fernandes Braga
Osório.
Tenente miliciano de infantaria, colocado
e Mohiliz.ação de Braga, desde 1 de
de licenciado, e não no Distrito de
de Lisboa, como consta na O. E.,
(04427968) Avelino Fernandes Pires,
de Lisboa.

no Distrito de Recrutamento
Janeiro de 1983, na situação
Recrutamento e Mobilização
2. Série, n.° 12, de 1983,
do Regimento de Lanceiros

Alferes miliciano de infantaria, do Batalhão de Infantaria de Aveiro,
(04342369) António Joaquim Tavares Fidalgo, licenciado.
(Por portari

de 1 dc Janeio dc 1984.)

Alferes miliciano de artilharia, do Regimento de Artilharia da Serra
do PiLar, (05166664) Francisco Lciís de Sá Malheiro, licenciado.
(P.ir portaria de 1 de Janeiro de

979.)

Alferes miliciano de artilharia, do Grupo de Artilharia de Guarnição
n.° 2, (10008069) José Maria Ribeiro da Cunha, licenciado.
Tenentes milicianos de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de Braga,
(06697469) Manuel Marques da Silva. (01865569’) Jorge Manuel
Saleiro Ferreira, (12725669’) José Manuel Morais de Carvalho,
(01652769) Henrique Félix Macedo Ribeiro e (02753169) Francisco
António Vasconcelos Pimenta do Vale, todos licenciados,
Aspirante a oficial miliciano médico, do Batalhão do Serviço de Saúde.
‘(08265369) Fernando Gonçalves Branco, licenciado.
Alferes miliciano ‘d’o serviço de material, do Batalhão do Serviço de
Material, (11715169) Rogério Alberto Ferreira Esteves, licen
ciado.
(Por portaria de

1

de Janeiro de 1984.)
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Distrito dc Recrutamento e Mobilização de Castelo Branco
A]feres miliciano de infantaria, do Batalhão de Infantaria de Aveiro.
(19674469) António Botão Geraldes. licenciado.
Alferes milicianos médicos, do Batalhão do Serviço de Saúde, (03644669)
Manuel Augusto Santos Coelho e (06551469) João Lúcio Ribeiro
Folgado Frade, ambos licenciados.
Alferes miliciano do serviço de material, do Batalhão do Serviço de
Material, (0t766$69) Manuel Brandão Figueiredo Pimentel, licen
ciado.
(Poi’ portaria de 1 dc aneii’o de 1984.)
Distrito tte Recrutamento e Mobilização de Coimbra
‘lenente miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria das
Caldas da Rainha, (60214066) Norberto Jorge Silvano Simões,
licenciado
Por pooariu de

1

cio laneiro do 1 )8O.)

l’enente miliciano de infantaria, do Regimento de infantaria das
Caldas da Rainha, (18755$68) Eduardo Dias Correia Teles Mor
gado, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1982.)
Tenentes milicianos de infantaria, cio Batalhão de Infantaria de Aveiro,
(03303269) Mário António dos Santos Ferreira, (16024269) Vítor
Gonçalo Veneza Gomes Artur, (14642169) Fernando Simões
Duarte e (11675469) Miguel Manuel Botelho Serra, todos licen
ciados.

Alferes milicianos de infantaria, do Batalhão de Infantaria de Aveiro,
(16085769) Ã]varo António Fernandes de Oliveira Mendes,
(09078269) Agostinho de Almeida, (15061069) Manuel Lourenço
Borges. (60202669) Carlos Manuel Medeiros Caetano, (12914569)
José António M.isJes e Silva I3orges, (14996069) António Lopes
de Campos, (17005969) José Manuel da Silva Marques Caeiro,
(60979869) Vasco Manuel Nóbrega da Costa, (03626969) Francisco
Teodósio J:acinto e (61925569) António Manuel Pinto Nunes
Jaqueta, todos licenciados.
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de infantaria de Vila
Real, (11666669) José Augusto Moreira Marfins, licenciado,
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Aspirante a oficial miliciano ide infantaiia, do Batalhão de Infantaria
de Aveiro, (61757769) Jorge Manuel Fernandes Tomé, ]ice:ciado.
Alferes miliciano de artilharia, do Grupo de Artilharia de Guarnição
n.° 2, (12050668) Humberto Mendes da Silva, licenciado.
Tenente miliciano de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de Braga,
(19812369) João António Claro Fidalgo de Oliveira, licenciado.
Tenente miliciano médico, do Batalhão do Serviço de Saúde. (06611869)
Rtii Baptista da Silva Afonso, licenciado,
(Por portaria de 1 de janeiro de 1984.)
Alferes miliciano médico, do Regimento de Infantaria das Caldas
da Rainha, (11901067) Jaime Manuel Martins Correia, licenciado.
(Por

portaria

de 1 dc Janeiro de 1981.)

Alferes milicianos médicos, do BataLhão do Serviço de Saúde.
(03027169) José de Almeida Tomé, (14540869) Jorge Manuel
Pericão da Costa Pimentel, (04251769) João Manuel de Serpa
Olívia, (03440269) José Júlio Albuquerque Alves de Moura,
(00130869) João Maria Pimenta Nogueira Lopes, (19288569)
Fernando José dos Santos Girão, (01032069) Fernando José
Sampaio de Meio (‘abral, (00048969) José Manuel Eufrásio
Antunes, (10248169) Carlos David Santos de Almeida, (06679569)
António Alberto Martinho de Almeida e (t)193$269) Serafim
Rodrigues Abreu, todos licenciados.

Aspirante a oficial miliciano médico, do Batalhão do Serviço de
Saúde, (03429269) Carlos Alberto de Oliveira Maricato. licen
ciado.
Aspirante a oficial miliciano médico, do Batalhão do Serviço de Saúde,
(0772t1369) Fernando Monteiro Marques Antunes, licenciado,
Tenente miliciano do serviço de administração militar, do Regimento
de Cavalaria de Braga, (60583869) Francisco António Tavares
Gomes, licenciado,

‘

Alferes milicianos do serviço de material, do Batalhão do Serviço
de Material, (07458569) José Augusto Moura Dias Braga e
(09208$69) Luís António Batista Simões Serra, ambos licen
ciados.
(Por

portaria

de 1 de 1 an2ii o de 1
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Distrito de Recrutamento e Mobilização de Évorn
Alferes miliciano de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de Estremoz,
(17812369) António Maria Barata Vila Lobos, licenciado.
Alferes miliciano médico, do Batalhão do Serviço de Saúde, (12796669)
Luís Manuel Teixeira Goulart Bettencou:rt, licenciado.
Alteres milicianos veterinários, do Batalhão do Serviço de Saúde,
(13704169) José Luis Verdasca fernandes e (11937769) Orlando
Ferreira Reis, ambos licenciados.
Alferes miliciano do serviço de material, do Batalhão do Serviço de
Materi:al. (00397469) Francisco Ramos Teles Varela, licenciado.
(Por portaria de 1 de janeiro de 1984.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Faro
Alferes miliciano do serviço de administração militar, do Grupo de
Artilharia de Guarnição n.° 2, (03252069) António José Andrade
Boronha, licenciado.
Alferes milicianos do serviço de material, do Batalhão do Serviço de
Material, (15650669) 1-lorácio Jorge Melo Proença Leonardo,
(07943069) João Manuel Costa Peres e (61500869) José Carlos
de Abreu Saiago. todos licenciados
(Por portaria de

1

de Janeiro de

1984.1

1)istrito de Recrutamento e Mobilização do Funchal
Alferes miliciano de infantaria, do Grupo de Artilharia de Guarnição
n.° 2, (14710068) José Alberto Freitas Gonçalves, licenciado.
Alferes milicianos de artilharia, do Grupo de Artilharia de Guarnição
n,° 2, (07605369) João Maria Miranda Mendanha, (12590868)
João Isaque Gomes de Abreu Ladeira, (00197268) António Manuel
da Silva Gumes, (02940968) Agostinho Luís de Nóbrega Rodri
gues, (09173768) Carlos José Dória Franco Castro, (04546169)
Edgar Tertuliano Nóbrega e (13585168) Ernesto Duarte Pereira
Marques,

todos licenciados.
(Por portaria de

1 de Janeiro de

1984.)
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Distrito de Recrutamento e Mobilização de Lamego

Tenentes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Vila Real, (00368869) André Tavares Duarte, (04937069) Fortu
nato Vaz Fernandes, (06221169) Álvaro José Lopes e (05251969)
Carlos Alberto Pires Mosca, todos licenciados.
(Por portaria de 1

dc laneiro de

1q84.)

Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de Vila
Real, (17520069) António José Lopes Carrapatoso, em disponi
billdade.
(Por portaria do

1

do Janeiro de 1 983.

Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de Vila
Real, (60984369) António Baptista Carapito, (02072369) laulo
das Graças Esteves Bernardino, (61181469) José Maria de Araújo,
(16904769) Adriano Martins Aires, (18192669) Nuno Augusto
Aires, (10357769) Manuel Ámílcar Lourenço Martins. (7065469)
José Igreja Martins, (61095069) António Praça Madureira,
(11093669) António Francisco Soares Calejo Pires, (18898769)
João Duarte Rebelo, (04492569) Afonso José Castro Videira.
(08450669) Manuel José das Neves Taborda e (86019269) Francisco
dos Santos Rito, todos licenciados.
Alferes miliciano de infantaria, do Grupo de Artilharia de Guarnição
n.° 2, (01082369) Mário Martins, licenciado.
Tenentes milicianos de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de
Braga, (13040069) José Luís Viana Quintas Guerra, (15365569)
José António Fernandes e (11934969) Virgílio da Conceição
Lopes. todõs 1iceniados.
Tenente miliciano do serviço de administração militar, do Regimento
de Infantaria de Vila Real, (04058369) Álvaro Júlio da Silva
Correia, licenciado.
Alferes miliciano do serviço ‘de administração militar, do Regimento
de infantaria de Vila Real, (12551769) António José da Veiga
Marcelino, licenciado.
Aspimnte a oficial miliciano do serviço de pessoal, do Regimento
de Infantaria de Vila Real, (6023486%) Adérito Belmiro Correia,
licenciado.

2.

ORI)EPvt DC) EXËRCITO N.° 6

Sric

531

Alferes miliciano do serviço de transportes, do Regimento de Infan
taria de Vila Real, (61101369) Virgulio Alfino da Costa, licen
iado.
(Por portaria de 1

de Janeiro dc 19$t.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Leiria

Tenente miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria das Caldas
da Rainha, (60586366) Amilcar Durate Fernandes de Almeida,
licenciado.
(Por

poliana

do 1 de Janeiro

de

1980.)

Alferes miliciano de infantatia, do Batalhão de Infantaria de Aveiro,
(70841369) Virgílio Nunes Go’dinho de Sã, licenciado.
Alferes miliciano de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de Braga,
(16910069) José Pedro de Oliveira Guarino, licenciado.
(Por portaria dc 1 dc Janeiro de 198fl

Alferes miliciano de transmissões, do Regimento de Transmissões,
(05243267) João Manuel Gemes de Vasconcelos, licenciado.
(Por portaria de 1

de Janeiro de

1981.)

Aspirante a oficial miliciano médico, do Batalhão d.o Serviço de
Saúde, (08439569) Carlos António de Sousa Marques, licenciado.
Alferes miliciano do serviço de material, do Batalhão do Serviço de
Material, (18867669) José Pires de Sonsa, licenciado.
(Por portaria de 1 dc Janeiro cio 1Qd
I)istrito de Recrutamento e Mobilizaçõo de Lisboa

Tenente miliciano de infantaria, do Regimento de tnfantaria das
Caldas da Rainha, (04262966) João Lourenço Leitão Vinagre,
licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de

1980.)

Tenentes :miliciaiios de infantaria, do Regimento de Infantaria das
Caldas da Rainha, (03609267) Celestino José Delgado Dias Car
doso, (08616667) Artur Manuel Pereira, (00559767) Fernando
Jorge de Matos Lopes e (19069568) José Luís Ferreira de Almeida,
todos licenciados.
(Por portaria dc 1 de Janeiro dc 1981.)
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Tenentes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria das
Caldas da Rainha, (14223$68) Luís Manuel Batista Gonçalves e
(1525186$) Luís Manuel Cecílio Gonçalves, ambos licenciados.
(Por portaria clë 1 de Janeiro de 1982.)
Tenentes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de Beja,
(0057576$) Fernando Manuel Ferreira Hayomone, (06169168)
José Albino de Silva Ribeiro, (0680206$) Jorge Luís Ferrão de
Mascarenhas toureiro, (84000168) Henrique Francisco Teles Me
neses Nolasco da Silva, (19270568) António Carlos Monteiro
Martins, (06043168) José Manuel Martins Monteiro, (11180568)
Fernando José Pereira Pacheco, (12255768) Rogério Tito Trindade
Pedroso, (06746468) António Manuel Jerónimo Rodrigues,
(1 2430668) Henrique dos Santos da Silva. (l22256$) Joaquim João
do Nascimento Silva, (15148268) António Correia Canas Simeão.
(1076716$) Manuel Bernardo Torres, (17920068) Fernando Dias
Vaz. (03556168) Vasco Manuel Valente Ceitil, (08454368) Álv.aro
Pequito de Almeida, (11534268) João Maria Vadre Castelino e
Alvenir, (1314456$) Clorêncio Neves Batista, (1564676$) Manuel
Levi Braga de Carvalho e (069954.6$) Celso João Mendonça
Almeida Correia, todos licenciados.
(Por portaria de

1

de laneiro do 1983.)

Tenente miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de Beja,
(08903468) António José dos Santos Assunção Delicado, licen
ciado.
Tenente miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de Vila

Real, (08358369) Jorge dos Santos Farelo Quint.is, licenciado.
(Por portaria dc 1 de Janeiro de 1984.)

Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria das Caldas
da Rainha, (17045368) Manuel da Silva Ribeiro, licenciado.
(Por

portaria dc 1 dc laneiro de 1982.)

Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de Vila
Real. (60080469) Carlos José Carpinteiro, licenciado.
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria das Caldas
da Rainha, (1)2000268) Jorge Manuel Rodrigues Cunha, licen
ciado.
Alferes milicianos de infantaria, do Batalhão de Infantaria de Aveiro,
(12640069) João Luís Mendes Leite de Almeida, (70607669) Jorge
Manuel Mendes de Oliveira Esteves e (17926469) Manuel Fer
naides dos Santos, todos licenciados.
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Tenentes milicianos de cavalaria, do Regimento de Casalaria de Braga,
(13554169) Vasco Manuel Dias Lourenço de Almeida e (t2121569)
Carlos Eduardo Godinhe Correia de Meto, ambos licenciados.
Alferes miliciano de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de Braga,
(60737569) Armando da Conceição Almeida, licenciado.
(Por portaria de 1 de laneiro de 1964.)
Alferes miliciano de transmissões, do Regimento de Transmissões,
(09961765) Jorge Alberto Antunes Cavaleiro, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1979.)
Alferes miliciano fie transmissões, do Regimento de Transmissões,
(05970966) Fernando Lopes de Abreu, licenciado.
Por portan O de 1 de J ane o de (980.)
Alferes milicianos de transmissões, do Regimento de Transmissões,
(09300469) José Luís Lobo Almeida Garrett, (70102969) Adriano
Vieira Pereira e (19598469) António José Fc-rreira dos Santos.
todos licenciados.
(Por portaria de 1 de laneiro de 1984.)
Alferes miliciano médico, do Regimento de Infantaria das Caldas da
Rainha, (09334067) José Guilhermino de Sousa Filipe, licenciado.
(Por portaria de 1 de J aneiro de 1961 .1
Alferes miliciano médico, do Regimento de’ Infantaria de Beja,
(06646568) Fernando José Carrilho Ribeiro Leitão, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1983.)
Alferes milicianos médicos, do Batalhão do Serviço de Saúde,
(07466969) Hélder Ribeiro Gomes Monteiro, (16030669) Luis José
Teixeira Bigotte de Almeída, (01474$69) Vítor Manuel de Sã
Vieira. (00573369) José Manuel de Sousa Bivar Weinholtz.
(18782069) António Alberto Monteiro Trindade, (18774669) An
tónio José Correia Botelho de Sousa, (10946169) António Manuel
Tavares de Figueiredo Silva, (11702369) Manuel Marçal Fontes
Mendes da Silva, (13518469) Mário Pinto Simões, (18961269)
José de Freitas Formosinho Sanches, (14585269) Rui Manuel
Fialho Rosado, (02222769) António Manuel Serrano Duarte
Rosa, (09548269) Luís Espírito Santo Silva Ricciardi, (60489869)
José Manuel Guimares Jacques Pena, (11444669) António
Braz da Silva Parreira, (14126869) João Alberto Ramalho Men
donça de Oliveira, (04071469) António Manuel da Silveira Bar-
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bosa Neves, (10159969) António Artur Ferreira de Mira, (01544469)
José Alberto da Silva Meio, (09616269) João Manuel Andrade de
França Gouveia, (05652269) Bernardo Marques Gomes, (051668269)
Henrique Sacarrão Galvão, (l4.98766) Carlos Alberto Fernandes
da Fonseca, (18525569) António Manuel Freite Cardoso ferreira,
(11098169) Manuel Antiánio Seixas Esteves, (09344969) João Ma
nuel Oliveira Carvalho de Almeida, (09791569) Álvaro Andrade
de Carvalho, (09642569) Luís Manuel Carreiro, (18379769) Ale
xandre Lemos de Castro Caldas, (60203969) Fernando Martins
Areal, (05845467) José Manuel Ramos Espanca, (12644269) An
tónio Manuel Bettencourt Trigo Pereira, (1)4868269) Vítor Manuel
Cammes Ferreira. (10390569) José Alberto dos Santos Fernandes
Pereira, (04300167) António Vasco Mendia do Carmo Noronha.
(71021269) Albano António da Silveira Cortez, (08430669) Luís
Manuel Salgueiro Tavares Saleiro e (04104969) António Jorge
Varela Simões Monteiro, todos licenciados.
Aspirantes a oficias milicianos médicos, do Batalhão do Serviço de
Saúde, (149136069) João Abel Amaro, (01694969) Fernando Manuel
Esteves dos Reis. (19421269) João Machado de Magalhães Piedade,
(01948569) Carlos Manuel Lopes Vieira Martins, (61364969)
Delfim Manuel da Graça Guerreiro, (08187069) José António
Pereira Ferreira e (03018869) Aires Henriques Fernandes, todos
licenciados.
Por porte ri a

dc

de laneiro

de

Tenente miliciano do serviço de administração militar, do Regimento
de Infantaria de Bela, (06471068) Manuel Pires Pereira, licen
ciado.
(Por portaria de 1 dc Janeiro de 1983.)
1 enente miliciano do serviço de administração militar, do Regimento
de Cavalaria de Braga, (06350769) Carlos Alberto Cirne Deslan
des Heitor, licenciado.
Tenente miliciano do serviço de administração militar, do Regimento
de Infantaria de Angra do Heroísmo, (02292769) Hélder Gonçalo
‘Pires da Conceição, licenciado.
Alferes miliciano do serviço de administração militar, do Grupo de
Artilharia de Guarnição n.° 2, (02776669) Joaquim Aníbal Lopes
Costa, licenciado.
Tenente miliciano do serviço de material, do Batalhão do Serviço de
Material, (80056869) João Claudemiro Vicente de Brito Tristão,
licenciado.
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Alferes milicianos do serviço de material, cio Batalhão do Serviço de
Material, (11634769) Andreu Peter de Lencastre, (10948469) José
Cardoso Lameíras, (15563069) David Manuel Batista Gouvein,
(15070369) Francisco Dinis Meio Vasconcelos, (05768469) Manuel
António Barata Vasco, (06557768) Vítor Manuel Marcelo Serra,
(05551t)69) José Alberto Correia da Cunha Seixas, (15873669)
Acácio Augusto Ribeiro, (04801969) João Manuel das Neves
Pinto, (04749869) Augusto Borges Sette Pimenta, (18701769) An
tónio Manuel Mora Ibérico Nogueira, (13539769) Henrique Luís
Barata Mota, (18096869) Joaquim Manuel lorga Azeedo Mendes,
(15870269) Julião Pereira Guimarã.s de Meio, (70530469) João
Carlos de Freitas de $enna Martinez, (13144769) Avelino de
Jesus Amador Manteigas, (01918769) Armando Manuel Cabral
Lourenço, (02940169) Eduardo Augusto Garcia Gonçalves,
(17758269) Alfredo Cândido Gonçalves Ferreira, (11875669) João
Vila Fernandes, (02188169) Vítor Manuel ‘Ribeiro Dias, (16332969)
João Ãngelo Santos Delgado, (14262269’) Fernando Vasconcelos
de Sousa d’Andrade, (09937469) Fernando Alberto d’e Macedo
Ferreira da Cunha, (19776269’) Joaquim Filipe Fernandes Cosme,
(01277269) Joaquim António da Silva Colaço, (00349669) Luís
João de Sousa Cardoso, (01609569) Fernando José Moura Martins
de Brito, (16777669) Carlos Manuel Arrobas da Silva Bran:dão,
(12079068) Carlos Alberto de Oliveira Baptista, (10813269) David
José Rosa Antunes, (13026169) Francisco José Campos Moreira
de Almeida, (15499869) Manuel Leonardo Coutinho Pereira dos
Santos, (18781769) Eugénio António de Avilez Ogando dos Santos,
(05131469) Vítor ‘José Sequeira Roldão e (19573469) Leonel
Horta Duarte Ribeiro, todos licenciados.
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de material, do Batalhão do
Serviço de Material, (6t596169) Luís Fernando Campo Pinto
Mourão e (61149069) Mário Manuel Franco Ornelas, ambos licen
ciados.
(Por portaria de 1 de J ne i o de 1
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Ponta Delgada
Alferes miliciano de infantaria, da Região Militar de Moçambique,
(09255$69) Gil Elói Ftirtado ‘de Paiva.
Por portaria dc

5 dc Novembro de 1974.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização do Porto
Tenentes

Vila

milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Real, (15996169) Aucíndio de Castro Ferreira Rocha,
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(108$769) Júlio Manuel Veloso Cardoso, (07834669) Domingos
Cardoso Ferreira e (15594469) Fernando Mourao Vieira, todos
licenciados.
Tenente miliciano de infantaria, do Batalhao de Infantaria de Aveiro,
(0319;6769) Serafim Ricardo Correia de Sá, licenciado.
Tenentes miliicanos de infantaria, do Regimento de Cavalaria de
Braga, (11191069) José António Peres Sottomayor, (10185769)
Fernando Maria Dias SalgLleiro e (07833969) António Manuel
Teixeira Lopes Cruz, todos licenciados.
Alferes milicianos de infantaria, do Batalhao de Infantaria de Aveiro,
(19495369) Manuel Joaquim Baptista Cardoso, (60946069) Fran
cisco Neves de Magalhães, (l7324569) Artur Figueiredo Mendes,
(C553 1869) Álvaro da Costa Mota, (04546669) Joaquim Manuel
Mendes Moreira, (09916469) Alírio Ferreira dos Santos e
(00749169) António Henrique Oliveira Campos Teixeira, todos
licenciados.
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de Vila
Real, (60394769) Duarte Moisés Lopes ‘Pires e (11264569) Joaquim
Mendes Meio Cunha, ambos licenciados.
Alferes miliciano de infantaria, do Batalhao do Serviço de Material,
(14724769) Óscar Castro de Oliveira Esteves, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984.)

Alferes miliciano de artilharia, do Regimento de Artilharia da Serra
do Pilar, (10717667) António Joaquim Lopes Seixas, licenciado.
(Por portaria de

t dc

Janeiro

de

1982.)

Tenente miliciano de cav tarja, do Regimento de Cavalaria de Braga,
(1265426$) Manuel José Guedes Patrício, licenciado.
(l’or portaria de 1

de

Janeiro dc 1913)

Tenentes milicianos de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de Braga,
(14077069) Carlos José Bento de Sá Marques, (11657869) Manuel
de Jesus Martins Borge.s, (10838069) Rogério Correia de Castro,
(07879569) Vítor Manuel de Araújo de Sousa Cruz, (194159691
António Martins Magalhaes Lopes, (61327769) António José
Bastes Guimaràes Tavares, (07208369) Luís Ferreira Meireles,
(02565669) Humberto Manuel Ferreira Fernandes Pente, (03562869)
Jaime Silva Rocha, (16290269) Joaquim Jorge Maia da Silva
Sousa e (11218669) Luís Albano Freitas Pereira, todos licenciados.
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Tenente miliciano de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de Estre
moi, (17364569) Anibal José Ferreira de Bragança, licenciado.
Alferes milicianos de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de Braga.
(09936769) Virgílio Alfredo lavares Ferreira, (15441169) Jose
Fernando dos Santos Trindade, ambos licenciados
Alferes milicianos médicos, do Batalhão do Serviço de Saúde.
(16575269) Manuel Domingos Ramos Bertão, (16005169) Carlos
Alberto Ramos Sobral, (09.936969) António Alberto Cadillou
Marques Rornão, (17135769) Vasco Rui da Gama Ribeiro,
(16636569) José António da Costa Ribeiro, (05831969) Alberto
Manuel da Costa Pereira, (02344669) Venâncio António Ribeiro
Mendes, (03418069.) João Manuel Ramalho Batista Ferreira,
(t)1402l69) José Couto de Castro, (00215369) António Francisco
Lopes Teixeira de Carvalho, (01180869) António Manuel de
Almeida Araújo, (10995669) José Manuel Lopes Teixeira Ama
rante. (01217369) Joaquim José Aguiar de Andrade, (07182769)
António Carlos Armando Guedes Bianchi de Aguiar e (19648269)
Manuel Eduardo de Azevedo Pizarto Portocarrero, todos licen
ciados.
Aspirantes a oficial milicianos médicos, do Batalhão do Serviço de
Saúde, (06293769) José Monteiro Marques, (06982969) João Ma
nuel Ferreira Guimarães, (09196769) Arlindo Mário Almeida
Ferreira de Azevedo e (19907369) Rui Vieira dê rastro Polido
Almeida, todos licenciados.
Alferes miliciano veterinário, do Batalhão do Serviço de Saúde,
(12374169) António de Almeida Marques Nogueira Fernandes.
licenciado.
Tenente miliciano do serviço de administração militar, do Regimento
de Cavalaria de Braga, (10460669) Manuel Rôlo Pontele, licen
ciado.
‘Tenente miliciano do serviço de administração militar, do Regimento
de Infantaria de Vila Real, (05236469) José Maria Moreira. licen
cia’do.
l’enente miliciano do serviço de administração militar, do Batalhão
de Infantaria de Aveiro, (16697269) Manuel Augusto da Silva
Couto, licenciado.
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Alferes miliciano do serviço de administração militar, do Regimento
de Cavalaria de Braga, (12758169) Adão José Moreira Carvalho,
licenciado.
Alferes miliciano do serviço de administração militar, do Regimento
de Infantaria de Vila Real, (14989269) Rufino Jorge Rodrigues
da Cunha, licenciado.
Alferes miliciano do serviço de administração militar, do Batalhão do
Serviço de Saúde, (08671669) Mário Custódio Mesquita de Sousa,
licenciado.
Alferes milicianos do serviço de material, do Batalhão do Serviço de
Material, (06613569) Aníbal Manuel Duarte Barbosa, (13869869)
José Eduardo Pinto de! Azevedo Caramalho, (09070469) João
fernando Queiroz Vasconcelo, (08376269) Alexandre Herculano
Vieira Soeiro, (07804869) Rui Sequeira Lemos Pereira, (09618169)
Vítor Manuel Silva M:endonça, (12837669) Álvaro de Sousa
Martins, (12641669) João José Gramaxo de Sampaio Maia,
(12969$69) Augusto da Silva Gomes I)ias, (01995469) Carlos
lbino Veiga da Costa, (17460968) José Manuel Maia Bastos
Carvalhosa, (07155169) Artur Pimentel Guimarães, (06113769)
Manuel José Alves Carvalho. (00736769) José Manuel Couto
Carneiro e (11169569) Manuel Augusto Bandeira Cardoso, todos
licenciados.
de laneiro de 1984.)

(Por portaria de

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Santarém
Tenente miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria das Caldas
da Rainha, (03195$66) Sérgio Augusto Nunes Simões, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1980.)
Tenente miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria das
Caldas da Rainha, (09636767) Luís António Madeira Rodrigues,
licenciado.
(Por portaria dc

1

de Janeiro

de 1981.)

Tenentes milicianos de infantaria, do Regimento dc Infantaria daç
Caldas da Rainha, (0763106$) Francisco Cruz Ferreira, (09765068)
Manuel José Jareco Camões, (05891167) Carlos Manuel Oliveira
Santos Serra, (00141067) Deodato Santos de Carvalho Gomes,
(01499667) Maurício José Martins Faria, (09166967) Augusto
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Miguel Ribeiro Germano, (06098767) José António de Campos
Simées ‘e (04688$67) Luís Filipe Nunes de Oliveira Rodrigues,
todos licenciados.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1982.)
Tenente miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria das Caldas
da Rainha, (11040768) António Agostinho Alves Miranda, licen
ciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1983.)
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria das Caldas
da Rainha, (06469563) Joaquim António Roque Vale, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1977.)

Alferes miliciano médico, do Batalhão do Serviço de Saúde, (15046569)
António Manuel Pessoa Costa, licenciado.
(Por portaria de 1 dc Janeiro de 1984.)

Tenente miliciano do serviço de pessoa], do Regimento de Infantaria
das Caldas da Rainha. (06588267) António Pina Freire Aguiar,
licenciado.
(Por

porO:ria

dc 1 de Janeiro de t92.(

A]feres milicianos do serviço de material, do Batalhão do Serviço
de Material, (04968869) José Cordeiro Carvalho e (00627369)
Ãlvaro Manuel Rodrigues Pires, ambos licenciados.
(Por

portaria

de 1 de Janeiro dc

1 Yí4.)

Distrito de Recrutamento e MobWzação de Seíúbal
Tenente miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria das
Caldas da Rainha, (04785068) Hélder Francisco Gomes Horta,
licenciado.
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria das Caldas
da Rainha, (16593868) António Manuel Alfacinha da Silva, licen
ciado.
(Por portaria de 1 dc laneiro de 1982.)

Alteres miliciano de artilharia, da Região Militar de Moçambique,
(08260066) Fernando Jorge Monteiro Gregório, licenciado.
(Por portaria de 20 de Janeiro de 1984.)
Tenente miliciano de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de
Braga,
(00569569) Augusto Lino Fernandes Almor, licenciado.
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Aspirantes a oficial milicianos médicos, do Batalhão do Serviço d
Saúde, (00608669) Carlos Alberto Mogo Reis e (19678269) Orlando
Caetano Cordeiro, ambos licenciados.
Alferes milicianos do serviço de material, do Batalhão do Serviço de
Material, (14059569) Virgilio florfncio dos Santos César,
(15882369) José António de Pinho Fonseca, (04067769) Paulo
Vicente Correia Gardete e (08818569) Afonso Manuel Aju Soares,
todos licenciados.
(Por

portaria

de 1

dc

laneiro

de

1984.)

Distrito de Recrutamento e MobiIizaço de Vila Real

Tenente miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de Vila
Real, (08251269) António Luís Gonçalves do Nascimento, licen
ciado.
(Por

portaria de 1 de [aneiro de 1985,)

Tenentes milicianos de infantaria, d0 Regimento de Infantaria de Vila
Real, (11971669) Manuel Teixeira Varejau, (60060568) José Er
nesto Ferreira Pinto, (15117769) José Jorge Castro fontes,
(11858769) Eliseu Gonçalves Dias, (04834169) Fernando do fundo
Ferreira. (17867669) Paulo Maria Mourão Puliclo de Almeida e
(03271969) Ernesto Albino Vaz, todos licenciados.
Tenente miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de Abran
tes. (07128669) João José Andrade ferreira, licenciado.
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de Vila
Real, (61296669) António Pereira do Souto, (06218269) António
Diamantino Barreiro Pinto, (04957669) izalino Salgado do Fundo,
(71177967) Manuel Artur Vilela Ferr;eira, (063 t6869) Virgílio
António Morais Chaves, (13338669) Ovidio Almeida André,
(17445969) José Maria da Costa Teixeira e (60570669) Eduardo
Guedes Lopes Pombal, todos licenciados.
Alferes miliciano do serviço de administração militar, do Batalhão de
Infantaria de Aveiro. (16492569) Arcanjo Nunes Luis, licenciado.
Alferes milicianos do serviço de administração militar, do Regimento
d Infantaria de Vila Real, (70186669) Augusto Brás Soares e
(16182769) Leonel Alberto Furtado, ambos licenciados.
(Por

portaria

de 1 de

Janeiro

ciC

1)84,)

2.’ Série

ORDEM DO EXÉRCITO N.° 6

541

Distrito de Recrutamento e Mobilízação de Viseu

Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de Vila
Real, (00991869) Albino António de Almeida Matos e (60285069)
Fernando Augusto Figueiredo, ambos licenciados.
Tenentes milicianos de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de Braga,
(61107169) Pedro Óscar Beco Pestana, (13210869) Joaquim Manuel
Monteiro Pereira e (02213969) António João Pimentel, todos
licenciados.
Alferes miliciano do serviço de saúde, do Batalhão do Serviço de
Saúde (05054669) Ilídjo José Albuquerque Beirão, licenciado.
Alferes miliciano do serviço de administração militar, do Batalhão
de Infantaria de Aveiro, (01219469) José Marques Bernardo,
licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984.)
Órgãos de execUção dos serviços e outros elementos:
Es(abelechnento militares
Estabelecimentos de instrução
Escola de Sargejitos do Exército

Aspirante a oficial miliciano médico, do Grupo de Artilharia de
Campanha da
Brigada Mista Independente (Regimento de
Artilharia de Leiria), (05183576) Luís Filipe de Oliveira Faus
tino.
)fl

(Por portaria de 5 de Dezembro dc 1983.)

Instituto Militar dos Pupilos do Exército

Aspirante a oficial miliciano de artilharia, do Regimento de Artilharia
de Costa, (00200982) Raul Manuel Leão Baptista.
(Por portaria de li de Dezembro de 1982.)

Manutenção Militar

Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, da
Escola Prática de Administração Militar, (03038280) António
Manuel Gama Adão.
tPor portaria de 17 de Dezembro de 1983.)
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Centro Militar de Fducaçiío física, Equitação e Desportos
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Co
mandos, (12715282) José Manuel dos Prazeres Faria Luciano.
(Por portaria de 3 de Janeiro de 1983.)

Hospitais militares
Hospital Militar de Doenças Infecto-contagiosas
Aspirante a oficial miliciano médico, da Escola Prática de Artilharia,
(03984877) José Alberto de Barros Lopes Casquilho.
(Por portaria de 21 de Novembro de 983.)
\spirante oficial miliciano médico, da Escola Prática de Infantaria,
(01442577) José Ângelo Afonso Leon Bernando.
(Por portaria de 25 de Novembro de 1983.)

Diversos:
Centro de Selecçílo de Coimbra
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Agrupamento
Base de Santa Margarida. (02163077) Jorge Manuel Paixão
Correia Cardoso.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Batalhão de
Infantaria Mecanizado da l. Brigada Mista Independente,
(01736074) Luís Manuel Lebre de Albuquerque.
(Por portaria de 2$ de Novembro de 1983.)
Centro de Sclecçiío de Setúbal
Aspirante a oficial miliciano médico, da Escola Prática de Artilharia.
(02916075) José Francisco Ramos Cabaço.
(Por portaria de 21 de Novembro de 1983.)

Aspirante a oficial miliciano médico, ria Companhia de Comando e
Serviços da 1. Brigada Mista Independente (Agrupamento
Base de Santa Margarida), (03680577) Francisco José Baptista
Ferro.
(Por portaria de 28 de Novembro

de

1983.)
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Aspirante a oficial miliciano médico, do Centro de Selecção de
Coimbra, (03462875) Vítor João Rodrigues de Sousa Gabriel.
(Por

portaria

de 5 de Dezembro de 1983.)

VI— PENSÕES DE RESERVA
O valor da rectificação da pensão de reserva do major de infantaria,
adido, no Ministério da Administração Interna, na Guarda Na
cional Republicana, (44283451) Eduardo Moreira Soeiro Marinho,
fixado na portaria publicada na Ord’m do Evército, 2.0 Séri,
n.° 21, de 1 de Novembro de 1981, página 1434, foi alterado para
37611$00, desde 3 de Agosto de 1981. Conta 33 anos de serviço.
(Por portaria de 28 de Fevereiro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/IS.)

VII— AcÓRDÃOS
Acordam no Supremo Tribunal Militar:
Manuel João Beichiorinho Baptista, capitão do quadro especial
de oficiais, n.” mec. 46209762, prestando serviço no Regimento de
Infantaria de Elvas vem recorrer para este Supremo Tribunal Militar
peticionando a anulação do despacho de 12 de Julho de 1983, do
Ex.tm° General Ajudante-General do Exército, proferido por delega
çãõ do Chefe do Estado-Maior do Exército, transcrito no ofício
de folhas 7, e do qual foi dado conhecimento ao recorrente em 3
de Agosto de 1983.
O despacho recorrido constituiu decisão final hierárquica sobre
o objecto de uma reclamação, onde o ora recorrente solicitava a
sua promoção ao posto de major com a antiguidade referida a 1 de
Outubro de 1982, data a partir da qual, em seu critério, se verifi
caram as condições exigidas no artigo 110, n.° 5, do Decreto-Lei
n.° 302/78, de 11 de Outubro.
Tendo a petição dado entrada em 30 de Setembro de 1983, como
se comprova através do carimbo nela aposto, e tendo sido levantada
pelo digno Promotor de Justiça a tempestividade do recurso, importa
conhecer previamente desta questão que, ao proceder, implicará que
todas as demais fiquem prejudicadas, excepto a competência do Tri
bunal, que não suscita dúvidas.
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Como já se aludiu, o recorrente tomou conhecimento do acto
recorrido em 3 de Agosto de 1983, e interpôs o recurso em 30 de
Setembro seguinte.
A questão de saber se o prazo para interposição dos recursos
cont2nciosos administrativos corre em férias e em dias feriados ou
equiparados não é nova, pois tem sido objecto de vários arestos, quer do
Supremo Tribunal Administrativo, quer d.ste Supremo Tribtinal Militar
A questão é delicada e controversa. Enquanto o Supremo Tri
bunal Administrativo, por maioria, tem entendido que o prazo é de
natureza adjectiva ou processual, pelo que lhe é aplicável o regime
do artigo 144.° do Código do Processo Civil (n.° 3), este Supremo
Tribunal Militar tem entendido uniformemente e por unanimidade
que tal prazo é de natureza substantiva e que assim, no seu cômputo,
não deve observar-se o disposto no referido artigo 144°, do Código
de Processo Civil, mas antes o que se contém nos artigos 279°, 296.°
e 329.° do Código Civil. Podem apontar-se neste sentido em acórdãos
de 10 de Março de 1983, Proc. 186/P/6$/E/82; 13 de Abril do
mesmo ano, Proc. 10/P/3/FA/83; e de 7 de Dezembro, ainda de
1983, Proc. 55/P/22/M/83.
Não há razão plausível para alterar esta orientação, que é,
aliás, também a de alguns dos juízes do Supremo Tribunal Adminis
trativo.
É que a mencionada disposição do Código de Processo Civil alude
só a prazos judiciais, ou seja aos prazos que distanciam os actos
processuais em juízo, portanto já depois de a acção estar proposta.
Os prazos de propositura das acções não assumem essa característica,
mas antes a de prazos de caducidade, de natureza substantiva.
Como se tem ponderado em anteriores acórdãos deste Supremo
Tribunal, designadamente no já apontado de 7 de Dezembro de 1983,
a função do prazo judicial consiste em regular a distância entre os
actos do processo, pressupondo portanto que a acção já está proposta,
e destina-se a marcar o período de tempo durante o qual há-de prati
car-se determinado acto processual (prazo peremptório) ou a fixar
a duração duma certa pausa, que o processo tem de sofrer (prazo dila
tório). E não está nestas condições o prazo legal de propositura
duma acção.
Mas quando se pede a revogação dum acto da Administração
interpõe-se verdadeiramente um recurso ou instaura-se uma acção?
A questão foi analisada e decidida pelos acórdãos deste Supremo
Tribunal de 24 de Março de 1982. 24/P/ll/M/6l e de 7 de Dezembro
de 1983, este já referido, nos seguintes termos:
«A definição dos direitos e ohrgações dos sujeitos da relação
jurídico-administrativa pode atravessar duas fases: a primeira, graciosa,
na qual um órgão activo da Administração declara autoritariamente
o que considera o direito, e a segunda, contenciosa, prolongamento

2. Série

ORDEM DO EXERCITO N.° 6

545

natural da primeira no caso de o sujeito da relação reportar ilegal o
acto administrativo e o impugnar jurisdicionalmente.
O recurso conteficioso administrativo destina-se, por conseguinte,
a obter um novo exame de uma situação já decidida, a revisão
da legalidade de um acto que definiu ou declarou um direito.
Mas noutros casos a autoridade administrativa não declarou por
acto dDfinitivo e exutório as situações jurídicas, por não ter podido ou
não ter querido fazê-lo, e torna-se necessário pôr termo a um con
flito acerca da existência e conteúdo de uma ralação jurídica.
Os dois meios contenciosos de carácter administrativo são, assim,
o recurso e a acção, o primeiro consistente na impugnação da lega
lidade de um acto administrativo definitivo e executório perante um
órgão jurisdicional, tendo a acção por objecto obter do órgão juris
dicional uma primeira definição da certeza da existência e conteúdo
de uma relação jurídica controvertida.
A lei qualifica aquela impugnação como recurso, mas é duvidoso
que seja exacta a qualificação legal. Ë que o conceito técnico de
recurso é o de um meio específico de impugnar uma decisão judicial
(artigo 667.° do Código de Processo Civil) e o acto da Administra
ção contra o qual se reage não tem carácter jurisdicional, não cons
titiii uma decisão judicial.

O recurso contencioso é assim uma espécie de acção, pelo que
o prazo para o interpor é de natureza substantiva; o processo só se
inicia com a formulação de pedido dirigido ao Tribunal.
Os prazos de prupositura de acções são anteriores a essa for
mulação, e por isso não são processuais.
Poderá dizer-se que existe uma verdadeira sequência entre o
processo gracioso e o contencioso, pelo que o prazo de recurso con
tencioso seria de natureza processual, como os prazos judiciais de re
curso em processo comum, estabelecendo a transição da fase autori
tária para a jurisdicional do processo administrativo.
Só que assim se ilude a questão, relevando a aparência em prejuízo
dn realidade.
As duas fases são completamente distintas, porque iio processo
gracioso a autoridade administrativa desempenha o papel de julgador,
e é parte no processo contencioso.
Assim, o prazo para interpor recurso contencioso administrativo
é de caducidadea.
Como também tem sido ponderado em anteriores arestos deste
Supremo Tribunal, estão em confronto duas teses que colocam a
questão no mesmo campo, inclinando-se seguidamente cada uma delas
para decisões que se opõem, mas a que se acolhe tem o mérito
dc não considerar como judicial um prazo para a prática de um
acto que não é judicial e perante autoridade não jurisdicionalizada.
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A questão tem interesse, porque a lei civil formula uma regra de
contagem diversa da exarada na lei de processo.
Segundo aquela, na contagem de qualquer prazo não se inclui
o dia em que ocorreu o evento a partir do qual o prazo começa a
correr, e se este terminar em domingo ou dia feriado transfere-se
para o primeiro dia útil.
Aos domingos e feriados são equiparadas as férias judiciais, mas

só se o acto sujeito a prazo tiver que ser praticado em juízo (arti
go 279.°, alínea b) e e); 296.° e 329 do Código Civil).
Quer por força do artigo 3.° do Decreto n.° 35 953, de 18 dc
Novembro de 1946, quer pelo artigo 2.°, n.° 1, do Decreto-Lei n,° 256-A/77, de 17 de Junho, a petição de recurso nao é apresentada em
juízo.
Por isso, o recorrente excedeu o prazo d trinta dias que a lei
confere para impugnar contenciosamente o acto.
Por estes fundamentos, acordam no Supremo Tribunal Militar
em não tomar conhecimento do recurso, por ter sido interposto
extemporaneamente.
Esta decisão foi tomada por unanimidade.
Lisboa, 16 de Fevereiro de 1984.
Henrique de Oliveira Rodrigues, general;

António de Oliveira Costa Maia, general da força Aérea;
Mári o Esteves Brinca, vice-almirante;
Frnesto António Luís Ferreira de Macedo, general;
Alfredo Teixeira Telio, general;
Mário Eduardo de Meio Wilton Pereira, general da força Aérea;
Alfredo Ramos Rocha, vice-almirante;
Manuel Lopes Maia Gonçalves, juiz;
Manuel Lopes, juiz.

Acordam no Supremo Tribunal Militar:
Augusto Veríssimo, tenente do serviço geral do Exército, n.° mec.
51717311, em serviço no Regimento de Infantaria de Abrantes, residente
na Ladeira do Srninário, Bloco e, rés-:do-chão, esquerdo, em Coimbra,
interpôs recurso contencioso relativo a promoções, nos termos do
artigo 14l.° do EOE, do despacho do Ex.’”” Comandante do Regimento
de Infantaria ‘de Abrantes, de 2 de Setembro d2 1983, que impediu
a sua promoção a capitão em 10 de Agosto do mesmo ano.
Ãpkís expor os fundamcntos dc recurso, o recorrente sintetizou-os
e concluiu dizendo que nos termos do dispostio no EOFA adquiriu
o direito ‘de ser promovido ao posto de capitão, por diuturnidade, em
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10 de Agosto de 1983, sendo certo, no entanto, que tal promoção se

não verificou por via do acto recorrido, tendo este, assim, violado
o disposto nos artigos 70.0, alínea b) e 71.0, ambos do FOFA, e nos
artigos 277.0, n.° 1 e 13.°, ambos da constituição da República; e.
ainda que o acto deve ser anulado, com consequente reconhecimento
do direito de o recorrente ser promovido, por diuturnidade, ao posto

de capitão. em 10 de Agosto de 1983, com as demais consequências
legais.
A petição deu entrada na. Repartição de Oficiais da Direcção do
Serviço de Pessoal do FME cm 23 de Setembro de 1983.
O Comandante do Regimento de Infantaria de Abrantes, que o
recorrente apontou como autor do despacho recorrido, não foi ouvido
sobre a petição. Respondeu-lhe porém o General Chefe do Estado-Maior do Exército. dizendo, fundamentalmente, o seguinte:
A petição de recurso é manifestamente inepta, por inexistência
de acto contenciosamente recorrível, pois que o despacho impugnado
é meramente interlocutório; não constitui acto definitivo e executório
e não foi praticado por entid.a& do topo da hierarquia militar, donde
a sua irrecorribilidade (arts. 15.° do Regulamento do Supremo Tribunal
Administrtivo e 59°, n.° 2, da Lei n.° 29/82, de 11 de Dezembro):
O recorrente não dcii cumprimento ao disposto na Lei fiscal
sobre a slagem da petição de recurso e documentos que a acompa
nham, pelo que nos termos do disposto nos artigos 467.°. n.° 2, e 282.°
do Código de Processo Civil a petição não devia ter sido recebida e
não pode ter andamento enquanto se não mostrarem satisfeitas as
exigências da Lei fiscal;
Também no tocante à questão de fundo não assistiria razão
ao recorrente, pois nos termos das disposições legais em vigor no
Exército (redacção do Decreto-Lei n.° 385-B/77, de 13 de Setembro),
a promoção a capitão, para todos os quadros, processa-se por antigui
dade
artigo 94.° do EOE, não colhendo argumentar a descon
formidade desta solução legal com o estabelecido no FOFA (artigo 70°),
j que o preceituado neste diploma, na parte que para cada ramo das
forças armadas constitua matéria nova, só entra em vigor quando
regulamentado no respectivo Estatuto (artigo 120,° do FOFA), e
—

—

-

—

atento ainda a que o EOE constitui legislação especial, que se man

tém plenamente em vigor e que há que respeitar.
Neste Supremo Tribunal, o recorrente alegou o recurso, rematando
com as seguintes conclusões:
1
O presente recurso é relativo à promoção e foi interposto
ao abrigo do disposto no artigo 14l.° do EOE, de um despacho do
senhor Comandante do Regimento de Infantaria de Abrantes que
indeferiu a exposição do ora recorrente, mandando-a arquivar, nos
termos do n.° 2 do artigo 98.° do RGSE;
—
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II
Tal despacho constitui acto definitivo e executório, com
eficácia externa na esfera jurídica do recorrente, sendo susceptível de
recurso contencioso, uma vez que a concomitante reclamação hierár
quica é meramente facultativa, e não suspende nem interrompe o
decurso do prazo para a interposição do recurso (EOE, artigos 141.
e 134°, a));
III
A resposta junta aos autos com a petição de recurso pro
vém de entidade sem legitimidade para intervir no processo;
1V -—Em processo militar administrativo, tal como em processo
militar criminal OLI disciplinar, a gratuitidade da justiça implica a
isenção de imposto de seio;
V
O ‘despacho recorrido, ao basear-se no artigo 20.° do EOE,
fez aplicação de uma disposição ilegal, por violadora d’o disposto nos
artigos 70.°, alínea b) e 71.° do EOFA, e inconstitucional, por des
conformidade com os princípios constitucionais da unidade nacional
das Forças Armadas (CRP, artigos 277°, n.’ 1, e 275.°, n.° 2) e da
igualdade (idem, artigo 13°);
Donde a ilegalidade e a inconstitucionalidade do acto
VI
recorrido, por violação dos preceitos legais indicados nestas conclu
sões;
Termos em que se deve dar provimento ao recurso anulando-se
o acto recorrido, com o consequente reconhecimento do direito do
recorrente a ser promovido, por diuturnidade, ao posto de capitão,
com efeitos a partir de 10 de Agosto d:e 1983, e com as demais con
sequências legais.
O Fx.’°° Defensor oficioso apôs o seu visto no processo.
O digno Promotor de Justiça emitiu parecer no sentido de que
o despacho recorrido não constitui acto definitivo e executório, pelo
que é irrecorrível contenciosamente e, em consequência, não se deve
tomar conhecimento do recurso.
Corridos os vistos dos juizes vogais deste Supremo Tribunal,
cumpre decidir:
O recorrente dirigiu em 11 de Agosto de 1983 uma exposição ao
Chefe do Estado-Maior ‘do ‘Exército, requerendo a sua promoção
ao posto de capitão, referida a 10 de Agosto desse ano. Essa exposição
encontra-se junta, em fotocópia, a folhas 10. No verso da exposição
foi lavrado, pelo Comandante da Unidade (RIA), um parecer (sic)
em que se ponderou que a pretensão não podia ser deferida, por con
trariar a legislação em vigor e o Despacho do General QEME, de 5
de Maio de 1983. O parecer rematou, no seu n.° 4, nos seguintes
termos: «Nesta conformidade a exposição apresentada deve ser
arquivada liminarmente, por falta de suporte legal».
Por força do artigo 15.°, n.° 1, da Lei Orgânica do Supremo
Tribunal Administrativo, aplicável ao Supremo Tribunal Militar con
forme o artigo 10.° do Decreto n.° 35953, de’ 18 de Novembro de
—

—

—

2. Série

ORDEvI DO EX1RC1IO N.° 6

549

1946, só cabe recurso contencioso das decisões e deliberações defini
tivas e executórias de membros do Govrno ou tomadas por sua dele

gacão. Na área militar, cabe recurso contencioso para o Supremo Tri
bunal das decisões definitivas e executórias dos Chefes de Estado-Maior. Esta asserção foi recentemente reafirmada pelo artigo 59°,
n.° 4, da Lei de Defesa Nacional.
O recurso contencioso pressupõe urna prévia definição de direi
tos pela entidade administrativa sittiada no topo da hierarquia. En
quanto esta definição não existir, não está esgotada a possibilidade de
a Administração efectciar a composição dos interesses em Jogo, e não
há lugar a recurso contencíoso.
Para que o Supremo Tribunal se pronuncie nos casos em que,
como no presente, funciona como tribunal de recurso, é necessário

que exista um acto definitivo e executório, do qual tenha sido inter
postor recurso coutencioso n.os termos legais.
No caso presente incumbia para o efeito ao interessado provocar,
pelos meios adequados, que a Administração se pronunciasse sobre a
sua pretensão e, esgotada a via hierárquica até ao seu topo, recorrer
contenciosamente para o Supremo Tribunal, no caso de se sentir
prejudicado p.io acto definitivo da Administração.
Como se intui do que ficou relatado, não existe qualquer acto
administrativo definitivo e executório sobre a pretensão que o ora
recorrente formulou, praticado pelo topo da hierarquia militar, ou
seja pelo Chefe do Estado-Maior do Exército ott por outrem, mas
por sua delegação.
O acto administrativo impugnado pelo recorrente foi praticado
pelo Comandante da Unidade em que presta seniço, pelo que, em
face do exposto, não é passível de ser directamente impugnado pela
via contenciosa. Não se desconheoe que o recorrente solicitou o topo
da hierarquia militar para que fosse satisfeita a sua pretensão de ser
promovido ao posto de capitão a partir de 10 de Agosto de 1983,
não tendo o seu requerimento subido ao Chefe do Estado-Maior do
Exército, a quem se dirigira no requerimento, por a decisão do Coman
dante da Unidade ter considerado a pretensão inviável. Esta decisão
do Comandante da Unidade, porém, era passível de recurso hierárquico
até à entidade de cuja decisão fosse possível o recurso contencioso:
e esse recurso hierárquico era necessário para possibilitar interposi
ção do recurso contencioso.
Pelos fundamentos expostos, não se toma conhecimento do
recurso.
Esta decisão foi tomada por unanimidade.
Lisboa, 22 de Fevereiro de 1984.
Henrique de Oliveira Rodrigues, general;
António de Oliveira Costa Maia, general da Força Aérea;
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Mário Esteves Brinca, vice-almirante;
Ernesto Antcinio Luís Ferreíra de Maceclo, general;
Alfredo Teixeira Teilo, general;
Mário Eduardo de Meio Wilton Pereira, general da Força Aérea;
Alfredo Ramos Rocha, vice-almirante;
Manuel Lopes Maia Gonçalves, juiz;
Manuel Lopes, juiz.
Acordam no Supremo Tribunal Militar:
l.°—Aníbal José Rocha Ferreira da Silva, major de artilharia.
mec, 09493365, do RAL •em diligência no 1AEM (no processo
principal, n.° 106/P/43/E/$3):
2.°
António Alberto de Palma, major de cavalaria, n.° 01614165.
em diligência no IAEM (no processo apenso n.° l03/P/42/E/$3:
António Manuel de Jesus Rosado da Luz, major de artilharia.
n.° mec. 00025966, colocado no CIAAC e em diligência fl: IAEN1
(no processo n.° 105 /P/44 ‘E,’ 83).
Vieram perante este Supremo Tribunal Militar e nos termos dos
artigos 134.° e seguintes do Estatuto do Oficial do Exército, interpor
recurso contencioso em matéria de promoção e posicionamento na
escala de antiguidades das portarias do Chefe do Estado-Maior do
Exército que adiante se indicam:
O 1.0 da portaria de 9 de Outubro de 1 982, pttblicada na O. S.
n.° 58, d 24 de Março de 1983;
O 2.° da portaria de 9 de Outubro de 1982, publicada na O. S.
n.° 58, de 24 de Março ‘d’e 1983;
o 3.° da portaria de 25 de Outubro de 1982, publicada na O. S.
n.° 58, de 24 de Março de 1983.
‘Os recorrentes dizem que no dia imediatamente anterior ao das
portarias que os ‘promoveram ao posto que actualmente ocupam
tinha’m na escala d antiguidades um lugar à direita dos oficiais que
indicam (o capitão de infantaria Alfredo Manuel da Costa Horta
o:; 1.0 e 2.° recorrentes ‘e o mesmo oficial e António Alberto da Palma,
capitão de ‘cavalaria; Américo Pinto da Cunha Iopes, capitão de
infantaria; José Carlos da Assunção Teixeira, capitão do servic’o
de administração militar e Fernando Pereira dos Santos Aguda,
recorrente);
capitão ‘de infantaria, o
Que entretanto, sem que OS recorrentes o fossem, foram promo
vidos ao posto de major os mencionados oficiais, passando os ora
recorrentes a ocupar na escala de antiguidades um lugar que se situa
à ‘esquerda dos mesmos;
Que os recorrentes, através das portarias ora r.ecorridas, foram
ultrapassados na escala de antiguidades, contra o preceituado no arti
go 9’5.° do EOE. onde se preceitua, no n.° 1, que a promoção aos postos
n.°

—

3,0_

—

3,0
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de major, tenente-coronel e coronel é por escolha e por antiguidade,
e no n.° 2 que nenhum oficial que haja adquirido por antecipação quais
quer condições de promoção poderá ser promovido por antiguidade
enquanto não forem promovidos os oficiais que o antecedem na escala
e não estejam preteridos;
Que assim, as portarias recorridas violaram o artigo 95.° do EOE;
Que esta violação não é contrariada nem colmatada pelo âmbito
do denominado Quadro Comum, criado pelo Decreto-Lei n.° 911/76
,
de 31 de Dezembro, e cujos quantitativos foram depois fixados
pelo
Decreto-Lei n.° 557-A/80, de 20 de Dezembro;
Que é possível harmonizar o artigo 95.° do EOE com o preenchi
mento das vagas do Quadro Comum.
Os recorrentes concluíram pedindo a anulação das portarias recor
ridas e que se lhes atribua uma posição na escala de antiguidades
de
modo a manterem a posição relativa que tinham antes das promo
ções
dos oficiais que indicaram.
A entidade recorrida ofereceu o merecimento dos autos.
O agora major Alfredo Manuel da Costa Horta contestou, dizen
do fundamentalmente que entre oficiais de diferentes armas
ou ser
viços não é necessário respeitar a antiguidade relativa pata efeito
de
promoção, pois o artigo 92.° do EOE não impõe tal preced
ência, nem
ela tem sido seguida na prática, e concluiu pela carência de base
legal
dos recursos.
Neste Supremo Tribunal, o Ex.’° Defensor oficioso sustentou
que
os actos administrativos recorridos, praticados pelo CEME, no
exer
cício de poderes discricionários conferidos pelo artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 911/76, e pelo n.° 1, alínea b) da portaria n.° 576/77
, foram
usados pelo órgão competente para fins diferentes daquel
es para que
a Lei lhos concedeu, pois, em vez de «Harmonização e equilíb
rio»
nas promoções nas diversas armas e serviços, só provocaram
«lesarmonja e desequilíbrio» nas mesmas promoções o que manife
stamente
denota a existência ido vício de desvio de poder. Concluiu,
assim,
que os recursos merecem provimento.
Contrariamente, o digno Promotor de Justiça entend
eu que os
recursos não merecem provimento, pois os actos impug
nados não
violam nem o Decreto-Lei n.° 811/76, de 31 de Dezem
bro, nem o
artigo 95.°, n. 2, do EQE. É no que respeita à violação
do Decret;o
-Lei n. 911/76, os recorrentes nem sequer dizem em
que consiste.
F. quanto ao artigo 95.°, n.° 2, do EOE, conforme resulta
claramente do
seu teor, só se aplica aos oficiais que tenham adquirido
por antecipação
quaisquer condições de promoção, dispondo que não
poderão ser
promovidos por antiguidade enquanto não forem
promovidos os
oficiais que os antecedem na escala e que não estejam
preteridos. E
como isto nada tem a ver com o caso sub judice,
nem sequer
poderia haver violação de tal preceito.
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Correram os vistos dos juízes vogais deste Supremo Tribunal.
Cumpre decídir:
O Tribunal é competente para conhecer dos recursos, e estes
foram interpostos em tempo.
1 que a promoção aos
O artigo 95.° do EOE estabelece no
postos de major, tenente-coronel e coronel é por escolha e por anti
guidade, e no n.° 2 que nenhum oficial qu.e haja adquirido por ante
cipação quaisquer condições de promoção poderá ser promovido por
antiguidade enquanto não forem promovidos nos mesmos termos os
oficiais que o antecedem na escala e não estejam preteridos.
No caso de promoção por antiguidade, que particularmente inte
fessa no caso vertente, estabelece o artigo 92.°, alírica b), do EOE,
que ela consiste no acesso ao posto imediato pela ordem de antigui
dade no respectivo quadro, satisfeitas as condições de promoção e sal
vo o caso de preterição.
Resulta daqui que a lei só impõe que se respeite a antiguidade
relativa, para efeitos de promoção, dentro dos quadros de armas ou
serviços, isto é, que nenhum oficial que reúna as condições para ser
promovido o seja antes de um seu camarada mais antigo que esteja
nas mesmas condições e pertença ao mesmo quadro de arma ou serviço.
Os ofici:ais no activo distribuem-se por diversos quadros de armas
e serviços, e é nestas armas e nestes serviços que são inscritos, não
só por postos mas também por ordem de antiguidade; isto resulta, além
de outras disposições legais. do artigo 20.°, n.° 1, do EOE.
É certo, como acentuam os recorrentes nas suas petições, que o
artigo 95.° do EOE, já mencionado e com a redacção introduzida
pelo Decreto-Lei n.0 385-B/77, de 13 de Setembro, não distingue
entre promoções dentro e fora do mesmo quadro ou serviço, Porém
tal disposição não esgota toda a problemática e toda a regulamen
tação das promoções, e não pode ser interpretada isoladamente
e abstraindo de outros preceitos do EOE e da demais legislação.
E assim a promoção por antiguidade é mais pormenorizadamente
regulada em outros preceitos do mesmo diploma, onde a distinção
entre quadros de armas e serviços já aparece nítida.
Na constituição dos quadros das armas e dos serviços tem-se
patenteado o intuito de assegurar um desejável equilíbrio no acesso
aos mesmos postos. i afloramento deste desiderato a disposição do
a.° 4 do artigo 29° do EOE. Tal intuito normalmente norteador do
pensamento legislativo e este preceito legal confirmam, por forma
implícita mas inequívoca, que as promoções de oficiais pertencentes
a diferentes armas ou serviços não têm que respeitar a sua antiguidade
relativa; de outro modo o preceito seria desnecessário e o intuito
poderia quedar-se sem reflexo na regulamentação legal.
Os oficiais cuja promoção e colocação na escala de antigui
dades vem contestada pertencem a armas diferentes das dos recorrentes
•0
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pelo que, em face do exposto, as portarias recorridas não violaram os
comandos do artigo 95.° do EOE.
Importa porém ainda considerar ‘o seguinte, na sequência do ale
gado pelos recorrentes e pelo Ex.tm° Defensor oficioso:
As vagas que permitiram as promoç&s contestadas ocorreram
no âmbito do designado quadro comum, criado pelo Decreto-Lei
n.° 911/76, de 31 de Dezembro, e cujos quantitativos foram depois
fixados pelo Decreto-Lei ri.0 557-A/80, de 20 de Dezembro.
Com o fim expresso d,e equilibrar as oportunidades de promo
ção no conjunto de todas as armas e serviços (artigo 3.°), o Decreto-Lei ri.° 911/7.6, reduziu globalmente os quadros de oficiais das
armas de Infantaria, Artilharia e Cavalaria (artigo l.°) e aumentou
globalmente os quadros de oficiais com acesso a oficial general
(artigo 2.°). Este aumento global foi feito à custa daquela redução
e do extinto Corpo do Estado-Maior.
Tratou-se tão-somente do um conjunto de vagas globais para
acesso a oficial general, por vezes impropriamente designado de
quadro comum, já que os oficiais continuaram nos seus quadros de
origem e esse conjunto de vagas não correspondeu a um quadro
em sentido técnico das leis militares.
No relaíriio do Decreto-Lei n.° 911/76 significa-se a conveniência
de equilibrar as oportunidades de promoção no conjunto das armas
e dos serviços, isto na linha de orientação do pensamento legislativo
que já foi posto em relevo, e no seu artigo 3.° preceitua-se que a dis
tribuição pelas armas e pelos serviços que dão acesso a oficial general
dos quantitativos resultantes •do aumento referido n.o artigo 2.° é
determinada, para cada caso, por despacho do cEME, tendo em vista
as necessidades do serviço e a conveniência de harmonizar, dentro do
possível, as promoções daquelas armas e serviços.
Significa isto que o preenchimento das vagas criadas pelo Decreto-Lei n.° 911/76 é efectuado pelo CEME que, pata o efeito e no
tocante a oficiais que não pertencem ao mesmo quadro de arma ou
serviço, dispõe de poderes discricionários, já que deve distribuir os
quantitativos de oficiais a promover pelas armas e pelos serviços com
o fim de satisfazer as respectivas necessidades e de harmonizar, na
medida do possível, as promoções nas armas e nos serviços.
Procedendo o CEME, neste domínio, no exercício de poderes discri
cionários que a lei lhe conferiu tendo em vista a satisfação dos aludidos
fins, o exercício de tais poderes só pode ser atacado contenciosamente
com o fundamento em desvio de poder, conforme resulta dos arti
gos 15.°, n.° 1, e 19.° da Lei Orgânica do Supremo Tribunal Administra
tivo, aplicável a este Supremo Tribunal Militar por força do artigo 10°
do Decreto ri.0 35953, de 1$ de Novembro de 1946.
Para a verificação do desvio de poder, e consequente anulação do
acto administrativo que enferme de tal vício, é necessário que da prova
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exibida resulte para o Tribunal a convicção de que o motivo principal
mente determinante da prática do acto :flãO condiz com o fim visado

pela ei ao conceder os poderes discricionários.
O desvio de poder não se presume, sendo necessário prova convi
cente da sua verificação, e em Difeito Administrativo os actos pra
ticados pela Administração gozam da presunção de legalidade.
No caso em apreço, os recorrentes invocaram, como fundamento
principal dos recursos, a violação de lei, artigo 95.° do EOE, aparecendo
o desvio de poder referido secundariamente, e não foi feita prova
coilsistente da sua existência. Cabe aqui referir, a este respeito, que
a verificação do desvio de poder ter-se-á que verificar no momento
da prática do acto. Se este, afinal, acabou ou não por preencher o
fim para que a lei concedeu os poderes à Administração é coisa

irrelevante. Daqui se intui que: não tem interesse, para a solução
do caso sub judic’ibus, indagar se o critério seguido pelo (‘hefe do
Estado-Maior do Exército foi ou não o melhor, e se haveria outros
critérios mais adequados.
Estas asserções correspondem aos ensinamentos da doutrina mais
autorizada e actualizada. No recente Direito Administrativo, por
Mário Esteves de Oliveira, vol. 1, pág. 581, tecem-se as seguintes
considerações: «. Pelo que atrás se disse, sabe-se já que o fundamento
da anulação por desvio de poder tem de reportar-se sempre e só à inten
ção do agente (por isso se diz que ele é um vício subjectivo do a. a.).
É por isso que o recorrente (ou o Tribunal) devem dispensar-se de
provar (ou averiguar) que a medida ou comportamento escolhido é
bom ou mau, melhor ou pior que os outros, sendo até irrelevante
que demonstre (ou averigue) afinal que é, até, a medida que, objectiva
mente, mais vai prejudicar o interesse público legal..».
Assim, e no que concerne ao vício do desvio de poder, para que os
recursos pudessem obter provimento, seria necessário provar que
aquando das portarias recorridas o CEME estava agindo para realizar
outros fins, que não aqueles para cuja realização a lei lhe concedeu
poderes discricionários e que já foram indicados. Ora é manifesto
que se não fez qualquer prova minimamente aceitável em tal sentido.
Pelo exposto, e ainda porque no âmbito da violação da lei, o
artigo 95.°, n.° 2, do EOE só será de considerar nos casos já referidos
e para os oficiais que adquiriram por anteeipaçao as condições de
promoção, nega-se provimento aos recursos
Esta decisão foi tomada por unanimidade.
Lisboa, 22 de fevereiro de 1984.
Henrique de Oliveira Rodrigues, general;
António de Oliveira Costa Maia, general da Força Aérea;
Mário Esteves Brinca, vice-almirante;
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Ernesto António Luís Ferreira de Macedo, general;
Mário Eduardo de MeIo Wilton Pereira, general da força Aérea;
Alfredo Ramos Rocha, vice-almirante;
Manuel Lopes Maia Gonçalves, juiz;
Manuel Lopes, juiz.

Acotdatn no Supremo Tribunal Militar;
1
Valdemar José de Oliveira Patrício, capitão de artilharia,
n.° mec. 07249966, colocado no Regimento de Artilharia de Costa e
eu diligência no Instituto de Altos Estudos Militares (no processo
principal);
2.°
António Raul da Purificação Morgado, capitão de cava
laria, n.° mcc. 07205166, colocado no Estado-Maior do Exército e em
diligência no Instituto de Altos Estudos Militares (no processo apenso
n.° 100/P/39’/E/83);
3.°—João António Heitor Alves, capitão de artilharia,
n.° mec. 00l671C65, colocado no Regimento d Artilha
ria de Lisboa
e em diligência no Instituto de Altos Estudos Militares (no processo
apenso n.° 99/P/38/E!83);
40
José Henrique Duarte Mendes, capitão de artilharia,
n.° mcc. 07267466. colocado na Escola Prática de Artilharia
e em
diligência no Instituto de Altos Estudos Militares (no processo apenso
com o mi.0 101 /P/40/E/83);
5°— António ,José Guerreiro Júdjce, capitão de cavalaria,
n.° mcc. 0896(X)66, colocado no Centro Militar de Educaç
ão Física,
Equitação e Desportos e em diligência no Instituto de Altos Estudos
Militares (no processo apenso n.° 98/P/37/E/83); e
6.°
Jorge Manuel Palma Mira Monteiro, capitão de artilharia,
n.0 mcc. 33248656, colocado na Escola Prática de Artilharia e
em
diligência no fnstituto •de Altos Istudos Militares (no processo
apenso
com o n.° 97!P/36!E183).
Interpuseram para este Supremo Tribunal recurso contencioso;
O 1 das portarias do CEME de 1 e de 30 de Novembro de
lc)82, publicadas na OS. n.° 58. de 24 de Março de
1963, do Insti
tuto de Altos Estudos Militares, que promoveram ao posto de
major
os capitães de infantaria José Luís de Vale Mesqu
ita e Virgílio Canísio
Vieira da Luz Varela, contando-se as suas antiguidades, rcsp.ctivamcn
tc,
.ia data daquelas portarias;
—O 2.° das portarias do CEME de 14 de Outubro, 1 e 30
de
Noembro de 1952, publicadas na referida O. S., que promo
veram
ao posto de major os capitães de infantaria
Fernando Pereira dos
Santos Aguda, José Luís do Vale Mesquita e Virgílio (‘anísio Vieira
.° —-

—

—
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da Luz Vare, contando-se a sua antiguidade, respectivamente, da
data daquelas portarias;
—O 3.° das portarias mencionadas quanto ao 1.”. e nos termo,
aí referidos;
O 4.° das portarias do CEME de 11 e 14 de Outubro
de 1982 e de 1 e 30 de Novembro do mesmo ano, publicadas na O. S.
já referida, que promoveram ao posto de major os capitães de infan
taria Américo Pinto da Cunha Lopes, Fernando lereira dos Santos
Aguda, José Luís do Vale Mesquita e Virgilio Canísio Vieira da Luz
Varela, contando-se a antiguidade dos mesmos ia partir da data da
quelas portarias;
O 5. das portarias mencionadas quanto ao 2.°. e nos termos
aí referidos;
—O 6.° das portarias do CEME de 1. 9, 11, 14 e 29 de Outubro
de 1982 e de 1 e 30 de Novembro e 22 de Dezembro do mesmo ano,
publicadas na já referida. O. S. mediante as quais foram promovidos
ao posto de major os capitães: d infantaria Alfredo Manuel da
Costa Horta, de cavalaria António Alberto da Palma, de infantaria
Américo Pinto da Cunha Lopes, do SAM José Carlos da Assunção
Teixeira, de infantaria Fernando Pereira dos Santos Aguda, de
engenharia Carlos Alberto de Carvalho Reis, de infantaria José
Luís do Vaiej Mesquita e Virgílio Canísio Vieira da Luz Varela e de
cavalaria António José Nunes de Meio, contando-se as suas antigui
dades, respectivamente, da data daquelas portarias.
Os recorrentes alegaram, em síntese, que antes das portarias que
foram referidas eram eles mais antigos que os oficiais promovidos, pois
quie na escala de antiguidades ocupavam um lugar à dineita deles e que,
mercê idas promoções, se viram ultrapassados, não só na promoção mas
também na antiguidade, e isto sem que jamais tenham estado pre
teridos,
Que o EOE, no seu artigo 95.°, n.° 2, estipula que nenhum oficial
poderá ser promovido por antiguidade enquanto não forem promovidos
os oficiais que o antecedem na escala e não estejam preteridos,
devendo concluir-se que tal preceito, embora não distinga, tem carácter
genérico, valendo portanto a proibição para todas as armas e serviços.
Que, assim, foi violado o artigo 95.°, o.° 2, do EOE;
Que contra isto não pode valer a invocação de que as promoções
foram efectuadas ao abrigo e para prenchimento das vagas criadas
no quadro comum instituído pelo Decreto-Lei n.’ 911/76, de 31 de
Dezembro, pois que a harmonização pretendida por este diploma é fácil
de alcançar e alcançar-se-á dentro do respeito pela lei quando, num
primeiro momento, se contarem quantos e quais são, globalmente,
os oficiais mais antigos na escala de antiguidades e que, de acordo
com as vagas do quadro comum, podem ser promovidos, para depois,
num segundo momento em que se atentará no quadro de origem de
—

—
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cada um desses oficiais, se fazer a distribuição do total das vagas por

cada um desses quadros das armas ou serviços.
Os recorrentes concluíram as petições dizendo que as portarias
impugnadas violaram, além das disposições já referidas, o disposto
no Decreto-Lei n.° 91 U/76, e pedem que se lhes atribua, após a pro
moção, uma posição na escala de antiguidades de modo a manterem
a posição respectiva que tinham do antecedente quanto aos oficiais
promovídas, que individualizaram.
Foram ouvidos os oficiais mencionados pelos recorrentes nas
respectivas petições, respondendo os majores Fernando Pereira dos
Santos Aguda, Américo Pinto da Cunha Lopes. António José Nunes
Meio. Carlos Alberto Carvalho Reis, Alfredo Manuel da Costa Horta
e José Carlos da Assunção Teiaira pela forma constante das res
pectivas contestações juntas ao processo.
A entidade recorrida ofereceu o merecimento dos autos.
Neste Supremo Tribunal, o Exm.° l)efensor oficioso sustentou que
não existem questões prévias que obstem ao conhecimento do mérito,
designadamente que os recorrentes não carecem ‘de legitimidade, e que
os recursos merecem provimento, Para tanto, diz que as portarias re
corridas foram actos administrativos praticados pelo CEME no
execício de um poder discricionário conferido pelo artigo 3.° do
Decreto-Lei n.° 91176 e pelo n° 1, alínea b) da Portaria n.° 576/77,
poder que foi usado pelo órgão competente para fias diferentes
daqueles para que a lei lhos concedeu, sofrendo vício do desvio do
poder. E sendo assim, conclui, deve conceder-se provimento aos
recursos e determinar-se a promoção dos recorrentes ao posto de
major e a sua colocação na ‘escala de antiguidades à direita dos
oficiais que mencionaram.
O Exm.° Promotor de: Justiça emitiu parecer no sentido de que
este Supremo Tribunal é competente para decidir o recurso mas, como
se tem vindo a decidir em vários acórdãos anteriores, os recorrentes
careoem de legitimidade, por falta de interesse directo, para impugnar
actos por força dos quais foram promovidos camaradas seus mais
modernos. Em tais termos não é de conhecer dos recursos, por
carência de legitimidade dos recorrentes para os ‘interpor.
Correram os vistos legais dos juízes deste Supremo Tribunal.
Cumpre decidir:
O Tribunal é competente, e os recursos foram interpostos tem
pestivamente.
Como resulta do que ficou relatado, as portarias recorridas
promoveram ao posto de major oficiais mais modernos que os
recorrentes, mas pertencentes a armas ou serviços diferentes dos seus.
Importa decidir sobre a contestada legitimidade d’os recorrentes
i,ara impugnarem as portarias recorridas, pois trata-se de questão
prévia que pode prejudicar o conhecimento ‘da questão de fundo,
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Só tem legitimidade para demandar quem tiver interesse directo
para o fazer, exprimindo-se tal interesse pela utilidade derivada da
procedência da acção. Esta noção de legitimidade processual, que é
dada pelo artigo 26.° do Código de Processo Civil, é extensiva a
todos os ramos do Direito, embora em alguns destes apresente par
ticularidades específicas:
Em Direito Administrativo tem-se entendido que há interesse
directo ‘e pessoal quando o acto impugnado é causa imediata e
efectiva de prejuízos que afectam a esfera jurídica do recorrente, ou
emane de uma relação jurídico-administrativa de que o recorrente
se diz sujeito. Como no contencioso administrativo, com a estrutura e
a competência existentes à data da propositura da acção, a tutela é
indirecta, actuando por meio de anulação do acto ilegal, não é
necessário que o interesse, para que seja legítimo, apresente as carac
terísticas de um direito subjectivo, bastando que não colida com o
ioteresse público e com a ordem jurídica. A natureza desta tutela
faz que o interesse na anulação do acto se caracterize como instrumental
à actuação da Administração, decorrendo desta actuação, uma vez
anulído o ‘acto ilegal, a realização (eventual) da pretensão do
recorrente.
Dentro desta orientação se tem mantido a jurisprudência deste
de Abril e de
Supilemo Tribunal, como se deduz dos acórdãos de
7 de Dezembro de 1983, proferidos nos processos n.° 109/’P/25/M/82
e 132/P/63/E/83, o último dos quais proferido em caso paralelo ao
agora versado, e que por isso se acompanha •de perto :e também a
jurisprudência do Supremo Tribunal Administratiu, apontando-se
neste sentido, entre otitros, os acórdãos de 17 de Abril de 1980, pro
ferido no recurso n.° 13 491, Acs. Douir., 224. 225 e de 20 de
Novembro do mesmo ano, Aes. Doutr., 232, 407, o primeiro do quais
anotado concordantemente pelo Prof• Afonso Queiró na Revivia
de Legistaçíío e de Jurisprudência, ano 114°, n.° 3684, pág, 89,
O acto susceptível de prejudicar o recorrente, para que este possa
legitimamente recorrer, é o próprio acto recorrido, ë não qualquer
eventual e futuro acto resultante da execução desse acto recorrido.
Por isso se deve entender que carece de legitimidade para impugnar o
acto quem ainda por ele se não considera abrangido, mas sim por seus
eventuais e futuros actos de execução. Veja-se, neste preciso sentido,
o adárdão do Supremo Tribunal Administrativo de 10 de Maio de
1979, recurso n.° 11 757, Boletim cio Ministério da Justiç-u n.° 287.
pág. 358.
No caso em apreciação, os recorrentes impugnaram portarias que
promoveram ao posto de major camaradas seus, mais modernos e
pertencentes •a armas diferentes.
Em virtude da estrutura do processo. que é de contencioso
administrativo de anulação, de nada lhes aproveitaria uma eventual
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anulação das portarias que promoveram os seus camaradas, pois daí

não resultaria, directa ou indirectamente, a sua própria promoção.
A isto pode acrescentar-se que não seria lícito obter a realização

da pretensão dos recorrentes através da anulação das portarias re
corridas, pois que assim se obteria «despromoção» de oficiais do
Quadro Permanente, que não é prevista por lei em qualquer dos
domínios criminal, disciplinar e estatutário.
Só em processo para provocar acto definitivo e executório sobre
a promoção de cada um dos recorrentes, por estes instaurado para o
efeito, e em que fosse também estabelecida a colocação na escala
de antiguidades, os ora recorrentes estariam dotados da necessária
legitimidade.
Pelo exposto, concorda-se não tomar conhecimento dos recursos.
Esta decisão foi tomada por unanimidade.
Lisboa. 29 de Fevereiro de 1984.

-

Henrique de Oliveira Rodriues. general:
António de Oliveira Cosia Maia, general da Força Aérea;
Mário Esteves Brinca, vice-almirante;
Frnesto António Luís Ferreira de Macedo, general;
Mário Eduardo de Meio Wilton Pereira, general da força Aérea;
Alfredo Ramos Rocha, vice-almirante;
Manuel Lopes Maia Gonçalves, juiz;
Manuel 1..opes, juiz.
Acordam no Supremo Tribunal Militar:
1°—Manuel Ribeiro Gomes, tenente do SGE, n.° mec. 51277411,
morador em Vendas Novas e prestando serviço na Chefia do Serviço
de Material de instrução (no processo principal n.° 140/P/71 /E/83);
2.°—Manuel Joaquim Folgoa, tenente cio SGE, n.° mec, 51039211,
morador na Prace.ta D. Maria Amélia de Sousa n.° 2, 3.° direito,
Queluz, e prestando serviço na Repartição de Recrutamento (no
processo apenso n.° f47/P)78JE!83);
3°
José Olimpo Carriço, tenente do SUE, a.° mec 50455911,
morador em Vendas Novas e prestando serviço na Repartição de
Recrutamento da Dirccção do Serviço de Pessoal do Estado-Maior do
Exército (no processo apenso n.° l42/P/73/E/83;
4.°
Jacinto António Rodrigues, tenente do SOE, n.° 71Q45555,
morador na praceta Projectada à Rua dos Bombeiros Voluntários,
Lote M, 4.° esquerdo Amadora, prestando serviço no Quartel-General
da Região Militar de Lisboa (no processo apenso n.° 139/P/70/E/83);
5.°—Gil Infante Arronches, tenente do SGE, n.° mec• 51342511,
moradór na Rua Adriano de Oliveira, Lote $3, Quinta Marques da
—

—
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Costa, Santo André, Barreiro, prestando serviço no Batalhão do
Serviço Geral do Exército (no processo apenso n.° 146/P,’77/E’83);
Domingos Francisco Galhanas Adagas, tenente do SM,
6.°
morador na Estrada Nacional n.° 10, Lote 13,
51089811’,
n.° mec.
2.° esq., Cruz de Pau, Amora, prestando serviço no Batalhão do
Serviço de Saúde (no processo apenso n° 127/P/58/E/83);
7.°—Antánio Nunes Nogueira, tenente trms., n.” mec. 50673911,
morador na Praceta D. Carlos 1, n.° 5, 2.° esq.., Barreiro e prestando
serviço no Estado-Maior do Exército (no processo apenso n.° 128/’P!
/59/E! 83);
8.°—António Joaquim Eufémio, tenente trms., n.° mec. 34177060,
morador na Quinta da Vinha PequJena, Lote 12, 3.” esq. Paio Pires,
Seixal, prestando serviço no Regimento de Transmissões (no processo
apenso n.° 137/P/6$/E/$3);
9.°—Aleixo Mendes Sobreiro, tenente SOE, n.° mec, 50789511,
morador na Rua dos Combatentes da Grande Guerra, Lote 2, 4.” drt.°.
Agualva. Cacém, prestando serviço no Estado-Maior do Exército (no
processo apenso n.° 136 /Pf69’/E183);
10.0
Manuel Jesus Guedes, tenente do SGE, n.” mec, 51005$11
residente na Rua da Junta de Freguesia, Mafra, prestando serviço na
Escola Prática de Infantaria, em Mafra (no processo apenso n.° 129’!
/ P / 60/E / p3);
11°—Manuel da Costa Gaspar, tenente do SGF, n. mcc.
51043211, morador na Rua dos Prazeres n.° 3-A, Ericeira, prestando
serviço na Escola Prática de Infantaria, em Mafra (no processo apenso
n” 131/:P/’62/E/83);
12°—José Luís Dias Merca, tenente do SOE, n.° mec. 50138911,
residente na Avenida General Humberto Delgado, n.° 148, 1.0 dir.,
Amadora, prestando serviço na Direcção do Serviço de Pessoal do
Estado-Maior do Exército (no processo apenso n.° 141/P/72/EJ83);
13.—Mário da Silva Fortuna, tenente do SGE, n.° mec, 52169$11.
morador na Rua infante D. Augusto •n.° 67, 2.° dir., Cruz de ‘Pau,
Amora, Seixal, prestando serviço no Batalhão do Serviço Geral do
Exército (no processo apenso 11° 130/:P/61/’E/83);
14.”— Mário Mendes Teodoro, tenente do SGE, n.° mec, 50366211,
morador na Rua dos Combatentes da ‘Grande Guerra, Lo’te 2, 4.° esq.,
Agualva, (‘-acém, prestando serviço no ‘Regimento de ‘Transmissões
(no processo apenso n.° 124!P/55/E/83):
15.°—Manuel da Silva Lopes, tenente do SM, n.° mec. 51333411,
morador na Rua António Feliciano Castilho, Lote 18, 1.0 esq., Pata
meiras, Odivelas, prestando serviço no Hospital Militar Principal (no
processo apenso n.° 126/P /57/E/83);
Vieram perante este’ Supremo Tribunal interpor recurso conten
cioso do despacho do Exm.° Ch:efe do Estado-Maior do Exército de
5 de Maio de 1983, que impediu a promoção a capitão dos recorren
—

—
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tes em 10 de Agosto de 1983, pelas razões que especificaram desen
volvidamente nas petições, que concluíram dizendo, em síntese;
Nos termos do dísposto no FOFA, os recorrentes adquiriram o
direito de serem promovidos ao posto de capitão, por diuturnidade,
em 10 de Agosto de 1983. sendo certo, no entanto, que tal promoção
não se verificou, por via do acto recorrido;
O acto recorrido, que se tornoti definitivo e executório com a
sua divulgação através de documento junto ao processo, violou o
disposto nos artigos 70.. alínea h) e 71 ambos do FOFA e nos
artigos 277.°, n.° 1 e 13°, da Constituição da República, pelo que:
Deve dar-se provimento aos recursos, anulando-se o acto
recorrido, com o consequente reconhecimento do direito dos recor
ientes a serem promovidos, por diuturnidade. ao posto de capitão
em 10 de Agosto de 1983.
A entidade recorrida sustentou que o despacho recorrido é uma
norma interna, um despacho genérico, opinativo, de carácter técnico,
que não pode constituir por si só deliberação definitiva e executória
com eficácia externa directa na esfera jurídica dos recorrentes, sendo
por isso contenciosamentie insindicável, conforme o artigo 13.° da
Lei Orgânica do Supremo Tribunal Administrativo, Mais sustentou a
mesma entidade que o recurso improcederia de fundo, pois que nos ter
mos das disposições legais em vigor no Exército (redacção do Decreto-Lei n.° 385-B/77, de 13 de Setembro) a promoção a capitão, para
todos os quadros, processa-se por antigttidade (artigo 94.’ do EOE),
não colhendo argumentar a desconformidade da solução legal com
o estabelecido no EOFA (artigo 70.), já que «o preceituado neste
diploma, na parte que, para cada ramo das forças armadas constitua
matéria nova, só entra em vigor quando regulamentado no respec
tivo estatuto>). (Artigo 120.° do EOFA). O EOE constitui assim,
segundo concluiu a entidade recorrida, legislação especial que há que
respeitar e que se mantém plenamente em vigor.
Os recursos foram ategados pelos recorrentes, que concluíram as
alegações formulando as scguintes conclusões:
O despacho recorrido, do Exm.° (‘EME, negou o direito
dos recorrentes à sua promoção a capitão, por diuturnidad’e, em 10 de
Agosto de l63;
II
Esse acto é definitivo, executório, e produz efuítos externos,
na esfera jurídica do recorrente, que tem um interesse pessoal, definitivo
e directo na anulação do mesmo.
Iii
O despacho recorrido baseou-se no artigo 94.” do EOE,
disposição ilegal, por violadora do disposto no artigo 70.°, alínea b)
e 71°, do EOFA, e inconstitucional, por desconformidade com os
princípios constitucionais da unidade nacional das Forças Armadas
(CRP, artigo 277, n.° e 275°, n.° 2, e da igualdade (idem, artigo 13.°j.
—

.°

—

-—

—

-—

,

562

ORDEM 1)0 EXÉRCITO N.° 6

2. Sríe

1V
Donde a ilegalidade e a inconstitucionalidade do acto recor
rido, por violação dos preceitos legais indicados na conclusão anterior.
Neste Supremo Tribunal, o Exm.° Defensor Oficioso apôs o
et visto no processo, e o digno Promotor de Justiça entendeu que o
acto recorriido não constitui um acto administrativo definitivo e
executório pelo que é irrecorrível contenciosamente não se devendo,
consequentemente, conhecer dos recursos,
Correram os vistos dos juizes vogais deste Supremo Tribunal.
Cumpre decidir:
O acto recorrido, cuja anulação se pede, é o Despacho do
Chefe do Estado-Maior do Exército de 5 de Maio de 1983, sobre a
problemática das promoções por antiguidade !diuturniclade a capitão
cio quadro do SGE.
Esse despacho, que se encontra junto ‘em fotocópia a folhas 39
do processo principal, foi ‘exarado mediante informação do General
Ajudante-General e nesta mesma informação, tem o seguinte texto,
na part’e que interessa: «Concordo. Mantém-se a legislação vigente».
Perante dúvidas que se vinham suscitando sobre se continuavam
ou não em vigor as disposições do EOE sobre o sistema de promoção
a capitão destes oficiais, o General Ajudante-General debruçou-se
sobre esta problemática, e emitiu parecer que concluiu nos seguintes
termos «Sou de parecer que não é oportuno alterar-se a legislação
vigente consignada no EOE sobre o sistema de promoção ao posto
de capitão. Admito, no entanto, que a manutenção da exigência estatu
tária da promoção por antigu&Iade ao posto de capitão poderá levar,
a curto prazo, que um número significativo de capitães do serviço
geral do Exército. requeira a ‘passagem à situação de i.esrva a fim de
proporcionar vagas para promoção dos tenentes».
Mediante esta informação-parecer foi lavrado o despacho supratranscrito, que é o recorrido.
Como se intui, trata-se de um despacho interpretativo da lei, de
um acto normativo genérico que não apreciou, em concreto, a pro
moção ou não promoção de qualcuer ‘dos oficiais ora recorrentes.
O despacho recorrido, só de per si porque nada decidiu concre
tamenie, não está ainda a lesar os aludidos oficiais, os quais só em
futuros ‘actos administrativos praticados por força e em execução de
tal despacho, poderão eiventualmente vir a ser lesados e a interpor
legitimamente recurso contencioso do acto adminïstrativo definitivo
e executório que os venha a lesar.
Em conformidade com o disposto’ no artigo f5.°, n.° 1, da Lei
Orgânica do Supremo Tribunal Administrativo, ‘aplicável ao Supremo
Tribunal Militar por força do disposto no artigo lO.° do Decreto
n.° 35 953, de 18 de Novembro de 1946, só cabe recurso das ‘deci
—

-

sões e deliberações definitivas e executórias. E nos termos do artigo
16°, n.° 1, da referida Lei Orgânica, não são susceptíveis de recurso
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único deste artigo 16°, não impede a interposição de recurso conten
cioso do acto cujo impugnação ‘tenha por base a contradição entre
o regulamento ao abrigo do ciual haja sido praticado e a lei vigente.
Assim, o recurso contencioso terá sempre que ser interposto do

acto administrativo praticado à sombra do ilegulamento ou do despacho
interpretativo que violou a lei, e não do ptóprio regtilamenlo ou
despacho interpretativo genérico. Trata-se, afinal, de emanação do
princípio da separação de poderes, pois que outra solução se tradu
ziria numa intromissão do Poder Judicial no Legislativo, fora dos casos
expressamente consagrados na Lei Fundamental,
A propósito da não impugnabilidade contenciosa dos regulamentos
e dos despachos regulamentares centrais, e nesta linha de orientação,
expendeu o Prof. Marcelio Caetano, in Manita! de Di,-eito Ad»ziniv

trativt?, 8.’ edição, tomo II, pág. 1239, «Como actos genéricos que são
é claro que não podem ser impugnados directamente na medida em
que não ofendem desde logo direitos ou interesses particulares, isto é,
na medida em que não contenham em si autênticos ctos adminis
trativos. Mas se houver aplicação imediata a certa pessoa, mesmo
que não tenha lugar por acto administrativo, serão tais regulamentos
impugnáveis pelos interessados. O Supremo Tribunal Administrativo
tem entendido que não, sustentando que lhes deve ser aplicado o
regime previsto no artigo 16°, § tnico, da Lei Orgânica)).
Dentro desta orientação, de que não são passíveis de recurso con
‘tencioso os regulamentos emanados da Administração Central se
tem mantido a jurisprudência do Supremo Tribunal Administrativo.
como se deduz, dentre outros dos acórdãos de 21 de Fevereiro de
1980, Recurso n’ 10705; Direito Adrnin&trativo, 1, 214. e de 14 de
de Maio do mesmo ano, Recurso n.° 10671; Acs. Dout., 226, 1125.
A niesma orientação, de que só os actos definitivos e executórios,
considerando-se como tais as resoluções finais que definam a situação
jurídica da pessoa sobre a qual o órgão administrativo se pfonun
ciou, admitem recurso contencioso, vem sendo perfilhada por este
Supiemo Tribunal Militar, podendo apontar-se, dentre outros, os
acórdãos de 7 de Janeiro e de 7 de Dezembro de 1983, proferidos
nos processos a.” 135/’P/40/M/82 e 88/P/27/E/83, respectivamente.
Em suma, o despacho recorrido, que nada decidiu concretamente
em relação a cada um dos recorrentes, tem natureza genérica e inter
pretativa da Lei, Assim, tal despacho não é passível de recurso conten
cioso; só o seria o acto administrativo que, à omhra de tal despacho.
decidisse concretamente sobre a promoção ou não promoção de
cada um dos oficiais.
Pelo exposto, decide-se não tomar conhecimento dos recursos.
Esta ‘decisão foi tomada por unanimidade.
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Lisboa, 16 de Fevereiro de 1984.
Henrique de Oliveira Rodrigues, general;
António de Oliveira Costa Maia, general da Força Aerea;
Mário Esteves Bri rica, vice-almirante;
Ernesto António Luís Ferreira de Macedo, general;
Alfredo Teixeira Telio, general;
Mário Eduardo de Meio Wiiton Pereira, general da força Aérea;
Alfredo Ramos Rocha. sice-almirante;
Manuel Lopes Maia Gonçalves, juiz;
Manuel Lopes, juiz.
Acordam no Supremo Tribunal Militar:
l.°—António Mateus Ferreira Galinha, tenente do SOE,
L° direito,
51328511, morador na Travessa do Padrão ri.°
mec.
n.°
Tomar, prestando serviço no Hospital Militar Regional n.° 3, Tornar
(no processo principal, n.° 176/P/93/E/83);
António B.ernardino da Silva, tenente STM. o.” mce.
5226821 1, morador nas Escadas da Senhora da Piedade n.° 3, em
Tomar, prestando serviço na CCS/lBIMoto (no processo apenso
n.° 179/P/96/E/$3);
Manuel Simões Ribeiro, tenente do SUL, n.” mcc. 50ii3$61 1.
3.°
residente em Maiorca. Figueira da Foz, e prestando s.erviço na Escola
Prática do Serviço de Transmissões (no processo apenso n.° 175/P!92/
fE/ $3);
4.°—Fernando Matias Candeias, tenente SÏM, residente na
Rua 2.° Sargento Joaquim José da Silva Raimundo, em Vendas Novas,
prestando serviço na Companhia de Engenharia de 1L” Brigada Mista
Tndependente (no processo apenso n.° 180/P/97/E/83);
João Martins Gonçalves, tenente do SGE. residente n
,

—

Polígono de Tancos e prestando serviço na Escola Prática d Engenharia

(no processo apenso o.” 177/P194/E/83).
Interpuseram recurso contencioso relativo a promoção, nos ter
mos do artigo 141.0 do EOE, dos despachos do Exrn.° Comandante
da Região Militar do Centro, proferidos iiespectivamente nos dias 17,
30, 3, 23 e 23 de Agosto de 1983, que impediram a promoção dos
recorrentes ao posto de capitão, reportada ao dia l de Agosto de
1983.
Após exporem os fundamentos dos recursos os recorrentes sin
tetizaram e concluíram dizendo que nos termos do disposto no FOFA
adquiriram o direito de serem promovidos ao posto de capitão, por

diuturnidade, em 10 de Agosto de 1983, sendo certo no entanto que
tal promoção se não verificou, por via do acto recorrido, acto este
que violou o disposto nos artigos 70.°, alínea b) e 71.”, ambos do
EOFA e 277.°, n.” 1 e 13.°, da Constituição da República, e ainda
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que o acto deve ser anulado, com o consequente reconhecimento do
direito de os recorrentes serem promovidos por diuturnidade ao posto
de capitão em 110 de Agosto de 1983, com as demais consequências
legais.
As petições deram entrada n:a Repartição de Oficiais da Direcção
do Serviço de Pessoal em 23 de Setembro de 1983.
O Comandante da Região Militar do (‘entro, que os recorrentes
apontaram como autor do despacho recorrido, não foi ouvido sobre as
petições. Respondeu-lhes, no entanto, o General ci efe do Estado-

-Maior ‘do Exército, dizendo, fundamentalmente, o seguinte:
As petições são manifestamente ineptas, por inexistência de
acto contenciosamente recorrível, pois que os despachos impugnados
são meramente interlocutários, não constituem acto definitivo e exe
cutório e não foram praticados por entidade do toipo da hierarquia
militar; daí a sua irrecorribilidade (artigos 15.° do Regulamento do
Supremo Tribunal Administrativo e 59.°, n.° 2, da Lei n.° 291/82,
de 11 de Dezembro);
Os recorrentes não deram cumprimento ao disposto na Lei
fiscat sobre a selagem das petições de recurso e documentos que as
acompanham, pelo que nos termos do disposto nos artigos 467°, n.° 2.
e 281° dc) Código de Processo Civil as petições não deviam ter sido
—

recebidas, e flão podem ter andamento enquanto se não mostrarem
satisfeitas as exigências da Lei fiscal;

No tocante à questão de fundo, não assistiria razão aos recorren
tes, pois que nos termos das disposições legais em vigor no Exército
(redacção Ido Decreto-Lei n.° 385-B/77, de 13 de Setembro), a pro
moção a capitão, pana toldos os quadros, processa-se. por antiguidade
(artigo 94.° :do EOE). E não colhe argumentar com a desconformidade
desta solução com o estabelecido no EOFA, artigo 70.°, já que o pre
ceituado neste diploma, na parte que, para cada ramo das Forças
Armadas, constitui matéria nova, só ntra em vigor quando regula
mentada no respectivo Estatuto (artigo 120.° do EOFA) e atento
ainda que o EOE constitui legislação especial, que se mantém plena
mente em vigor.
Nestc Supremo Tribunal os recorrentes alegaram os recursos.
concluindo com as seguintes conclusões:
1
O presente recurso é relativo a promoções, e foi interposto,
ao abrigo do drposto no artigo 141.° do EOE, de um despacho do
Senhor Comandante da Região Militar do Centro, que indeferiu a
exposição dos ora recorrentes, mandando-a arquivar nos termos do
—

—

n.”

2 do artigo 98.° do R’GSE;

II

—

eficácia

Tal despacho constitui acto definitivo e executório, com
na eSfera jurídica dos recorrentes, sendo susceptível

externa

de recurso contencioso, uma vez que a concomitante reclamação
hierárquica é meramente facultativa, e não suspende nem interrompe
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o prazo para a interposição do recurso (EOE, artigos 141.° e 134.0,
alínea a));
III
A resposta junta aos autos com a petição de recurso pro
vêm de entidade sem legitimidade para intervir no processo;
IV
Em processo penal administrativo, tal como em processo
militar criminal ou disciplinar, a gratuitidade da justiça implica a
isenção de imposto de selo;
V—O acto recorrido não contém fundameniação legal, assim
violando o disposto no artigo l.°, n.° 1, alíneas a) e d), do Decreto-Lei n.° 256-A/77, de 17 de Junho, aplicável às Forças Armadas por
força do disposto no Decreto-Lei n.° 27/81, de 6 de Fevereiro, cio
Conselho da Revolução;
VI
O invocado artigo 98.’, n.° 2, do RGSE, é inconstitucional,
por restringir o direito ‘conferido a kdos os cidadãos incluindo os
militares, pelo artigo 52.°, n.° 1, da CRP;
Por mera questão cautelar, os recorrentes entendem dever
VII
concluir que se o ‘despacho recorrido se baseou no artigo 94.° do EOE,
então fez aplicação ‘de urna disposição ilegal por violadora do disposto
nos artigos 70°, alínea b) e 7l.° do FOFA, e inconstitucional, por
desconformidade com os princípios constitucionais da unidade nacional
das Forças Armadas (CRP, artigos 277.°, n.° 1, e 275°, n.° 2) e da
igualdade (i:dem, artigo 13.”);
V1II—Dond’e a ilegalidade e a inconstitucionalidade do acto
recorrido, por violação dos preceitos legais indicados nestas conclusões;
Termos em que se deve dar provimento aos recursos, anulando-se
os actos recorridos, com o conSequente reconhecimento do direito dos
recorrentes a serem promovidos, por diuturni’dade ao posto de capitão,
com ‘efeitos a partir de 10 d’e Agosto d’e 1983, com as demais conse
quências legais.
O Exm.° Defensor oficioso apôs o seu visto no processo e o
digno Promotor de Justiça emitiu parecer no sentido de que os
despachos recorridos não constituem actos definitivos e executórios,
pelo que são iriecorríveis contenciosamente, não devendo, por isso,
este Supremo Tribunal Militar tomar conhecimento dos recursos.
Corridos os vistos dos juízes vogais deste Supremo Tribunal,
cumpre decidir:
Os despachos recorridos são da autoria ‘do General Comandante
da Região Militar ‘do Centro, e neles foram mandados arquivar, nos
termos ‘do artigo 98.° do RGSE (2.’ parte), os requerimentos em que
os então requerentes e ora recorrentes solicitavam a promoção ao
posto de capitão, nos termos que especificaram.
Por força do artigo 15’.°, ii. 1, da Lei Orgânica do Supremo
Tribunal Administrativo, aplicável ao Supremo Tribunal Militar con
forme se dispõe no artigo F0.° ‘do Decreto n.° 35 953, de 16 de Novem
bro de 1946, só cabe recurso cont’encioso das decisões e deliberações
-----

—

—

—
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definitivas e executórias dos Chefes do Estado-Maior. Isto msmo foi re
ceritemente reafirmado po artigo 59.°, n.° 4, da Lei de Defesa Nacional.
É que o recurso contencioso pressup uma definição prévia de
direitos pela autoridade administrativa que se situa no topo da hierar
quia, pois que enquanto essa definição não existir não está esgotada
a possibilidade de a Administração efectuar a composição dos interesses
em jogo.
Para que o Supremo Tribunal Militar se pronuncie nos casos em
que, corno no presen[e, funciona como Tribunal de recurso, é necessá
rio que exista um acto definitivo e executório, do qual tenha sido intër
posto recurso contencioso nos termos legais por quem se sinta prejudi
cado por tal acto praticado pela Administração. Para o efeito, incum
bia aos interessados provocar, pelos meios quo a Lei lhes faculta,
que a Administração se pronunciasse sobre as suas pretensões e,
esgotada a via hierárquica até ao sea topo, recorrar então conten
ciosamente para o Stipremo Tribunal Militar, no caso de se sentirem
preudicados pela decisão definitiva e executória do topo da hierarquia
militar administrativa.
No caso sub judicibus, como se intui do que ficou relatado,
não existe qralquer acto definitivo e executório sobre a pretensão
que os recorrentes formularam, praticado pela hierarquia militar no seu
topo, ou seja peio Chefe do Estado-Maior do Exército ou por sua
delegação.
Os actos impugnados foram praticados pelo Comandante da
Região Militar do Centro paio que, em face do exposto, não são
passíveis de impugnação directa pela via contenciosa. Não se des
conhece que o Comandante da Região Militar do Centro agiu em
virtude de instruções genéricas que recebera, e por isso mesmo não fez
subir os requerimentos e os mandou arquivar. A decisão, porém, era
passível de recurso hierárquico, recurso este que era necessário para
possibilitar a interposição de recurso contencioso da decisão que viesse
a ser tomada pelo Chefe do Estado-Maior, ou por outrem mas por sua
delegação.
Em face ‘dó exposto, decide-se não tomar conhecimento dos
recursos.
Esta decisão foi tomada por unanimidade.
Lisboa, 22 de Fevereiro de 1984.
Henrique de Oliveira Rodrirues, general;
António de Oliveira Costa Maia, general da Força Aérea;
Mário Esteves Brinca, vice-almirante;
Ernesto António Luís Ferreira de Macedo, general;
Alfredo Teixeira Tello, general;
Mário Eduardo de Meio Wilton Pereira, general da Força Aérea;
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Alfredo Ramos Rocha, vice-almirante;
Manuel Lopes Maia Gonçalves, juiz;
Manuel Lopes, juiz.

VIII— DECLARAÇÕFS
Colocações e desempenho de funções:
1) O major de infantaria, na situação de reserva, (39262552)
Adérito Aníbal Barreira continuou a prestar serviço, após a sua
passagem à reserva (31 de Dezembro de 1983), no Centro de
Selecção de Coimbra.
2) O major de infantaria, na situação de reserva, (38260152)
Albino Pedrosa Viana continuou a prestar serviço, após a sua passagem
à reserva (13 de Dezembro de 1983), no Quartel-General da Região
Militar do Norte
3) O capitão de infantaria João Manuel Reboredo Coutinho Viana
aue reingressou no quadro permanente desde 24 de Junho de 1983,
por portaria de 13 de Dezembro de 1983, contando a antiguidade
de capitão desde 28 de Agosto de 1969, vai ocupar a sua anterior
posição na escala de antiguidade da sua arma, ficando imediata
mente à esquerda do então capitão Acácio Manuel Pimenta Bação.
4) O major de artilharia, na situação de reserva, (50040711)
João Manuel Magalhães Meio Mexia Leitão deixou de prestar serviço
desde F de Março de 1984, no Instituto de Altos Estudos Militares.

5) O coronel de cavalaria, na situação de reserva, (51467511)
Henrique Augusto Teixeipa de Sousa Sanches continuou a prestar
serviço, após a sua passagem à reserva (29 de Dezembro de 1983),
na Delegação do Porto do Serviço de Polícia ludiciária Militar.
6) O coronel do serviço de administração militar, na situação de
reserva, (50636811) Rui Alberto Louro Coelho continuou a prestar
serviço, após a sua passagem à reserva (2 de Dezembro de 1983),
na Direcção do Serviço de Intendência, em regirnie die acumulação
com o que presta na Comissão ‘de Contas e Apuramento de Responsa
bil idades/Estado-Maior do Exército.
7) O tetiente-coronel do serviço de material (serviços técnicos
de manutenção), na situação de reserva, (51467511) Rui Otelo Garção
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de Magalhães continuou a presttar serviço, após a sua passagem à
reserva (19 de Novembro de 1983), na Delegação de Coimbra do
Serviço de Polícia Judiciária Militar.
8) O capitão do serviço de material (serviços técnicos de manu
tenção), na situação de reserva (50357811) Mário Bastos continuou
a prestar serviço, após a sua passagem à reserva (30 de Dezembro de
1983), na Escola Militar de Electromecânica.
9) O major do serviço geral do Exército, na situação de reserva,
(5149041 1’) flávio Alves Pereira presta serviço desde 1 de Março de
1984, na Repartição de Oficiais da Direcção do Serviço de Pessoal.
10) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de reserva,
(50196011) José Agostinho das Candeias continuou a prestar serviço,
após a sua passagem à reserva (12 de Dezembro de 1983), no Dis
trito de Recrutamento e Mobilização de Évora.
11) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de reserva,
(51669611) Eduardo Cabrai de Meio continuou a prestar serviço,
após a sua passagem à reserva (16 d’e Dezembro de 1983), no Batalhão
de Informações e Reconhecimento das Transmissões.
12) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (51778911) Manuel Francisco Rosa Ramalho continuou a
f restar serviço, após a sua passagem à reserva (1 de Outubro de
1983), no Regimento de Engenharia n. 1, deixando de o prestar
desde 1 de Março de 1984.
13) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (51 669611) José Gomes Serpa continuou a prestar serviço,
após a sua passagem à reserva (22 de Dezembro de 1 983). no Regim.:nto
de Tnfantaria de Angra do Heroismo.
14) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
rserva. (51148511) Aníbal Baptista de Sousa presta serviço na Sucursal
da Manutenção Militar de Coimbra, nos termos do n.° 5 do artigo 5.°
do Estatuto do Oficial do Exército, com encargos para o Exército
somente da pensão de reserva, desde 1 de Janeiro de 1984.
Cursos, estágios e tirocínios:
15) Deve ser averbado ao major de cavalaria (07054264) Mário
Delfim Guimarães Tavares de Almeida o curso «Military Police
Officer Advanced», frequentado nos Estados Unidos da América,
no período de 18 de Julho de 1983 a 28 de Fevereiro de 1984.
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16) Deve ser averbado nos documentos de matrícula do tenente
miliciano de cavalaria (06645978) Félix José Monteiro Rafael, do
Regimento de Cavalaria de Santa Margarida, a frequência do estágio
de Educação Física Militar 1979/1980, conforme consta no respectivo
diploma, arquivado na Repartição de Oficiais da Direcção de Serviço
de Pessoal.
Rectificações:
17) Na O. E., 2.’ série, n.° 1, de 1 de Janeiro de 1964, página 93,
na parte rcspeitante ao capitão (50843811) António Trindade Alegria,
onde se lê: «51 000$00», de ler-se: «53 000$00».
18) Na O. E., 2. série, n.° 1, de 1 de Janeiro de 1984, página 97,
onde se lê: «Raul Pereira», deve ]er-se: «Raul Ferreira».
19) Na O. E., 2. série, n.° 1, de 1 de Janeiro de 1984, página 97,
onde se lê: «Manuel Marques Seara», deve ler-se: «Manuel Marques
Seabra>.
20) O alferes de infantaria Rui Fernando Batista Moura tem
o n.° mec. 12157682, e não o que foi publicado na O. E., 2. série,
n.° 21, de 1 de Novembro de 1983, pág. 1644.
21) O aspirante a oficial miliciano de infantaria (01907479)
Manuel Sabino Alves da Costa, do Centro de Instrução de Operaçíes
Especiais, foi promovido ao actual posto por portaria de 9 de Julho
de 1983, contando a antiguidade desde 28 de Agosto de 1922, e não
como foi !pubicado na O. E., 2. série, n.° 4, de 15 de Fevereiro
de 1983, página 332,
22) O alferes miliciano do serviço de pessoal (14933972) Jose
Fernando Alves Pereira, do Centro de Estudos Psicotécnicos do
Exército, foi promovido ao actual posto por portaria de 31 de
Dezembro de 1976, contando a antiguidade desde a mesma data, e
não como foi publicado na O. E., 2. Série, n.° 6, de 15 de Março de
1978. página 505.
Diversos:
23) O ntImero mecanográfico dos oficiais a seguir mencionados
é o que a cada um se indica:
Major do serviço geral do Exército Raul de Matos Torres, (50154011);
Capitão do serviço geral do Exército Manuel Marques Fidalgo,
(50255711).
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BALANCETE

COFRE DE PREVIDÊNCIA DAS FORÇAS ARMADAS
Balancete trimestral (Razão), referido a 31 de Dezembro de 1983
(ART.° 46.° DO ESTATUTO)
SALDOS DO ANTECEDENTE
DESIGNAÇÃO

Devedores

Credores

1

MOVIMENTO DO TRIMESTRE
Débitos

Créditos

SALDOS QUE PASSAM
Devedores

Credores

DISPONÍVEL
Caixa

Caixa Econ. Portug. (CGD)

—

C/à Ordem

Centro Financeiro do Exército

26 291 553$60

123 344$10
1 207 954$33
30830$20

10 292 037$00
2 382 682$00

25 983 207$10
11 572 144$60
1 621 637$50

431 690$60
72 153$30
791 874$70

REALIZÁVEL
Títulos de Crédito
Imóveis
C/a Prazo
Caixa Econ. Portug. (CGD)
Emprést. Hipotecários a Longo Prazo
Móveis
Viaturas
Empréstimos Normais (CEF A)
—

17 61 852$40

17691 852$40
104 399 864$90

104 399 864$90
3 100 000$00
4031 730$00
79 407$50
40 965$00

75500003$00
65 688 081$80
1499271$80
$98 500$00
4 000 000$00

2023964$10

78 600 000$00
67 695 847$70
1578679$30
939 465$50

4000000$00

CONTAS DE RECEITA
Juros de Empréstimos Normais
Quotização de Subscritores
Rendimento de Imóveis
Jurcxs de Títulos da Dívida Pública
Preparos de Empréstimos Hipotecários...
indemnizações
Reembolso de Custo de Impressos
Juros Empréstimos Hipotecários
Juros da Caixa Econ Portug. (CGD)
Outras Receitas Correntes

671 226$00
$ 014 427$30
6308637$00
458 552$50
3 795$00
6 912$50
1 115$50
3 578 609$90
9056495$80
4931$50

671 226$00
11742844$10

9296 973$00
564 550$00
5 865$00
93 090$50
1 558$00
5013629$80
12 706 417$30

51 604$00

3 72$ 416$80
2988 336$00
105 997$50
2070$00
86178$00
442$50
1435019$90
3 649921$50
46 672$50

CONTAS DE DESPESA
Compensação de Encargos
Deslocações
Outros
Bens não Duradouros
Aquisição Serv. —Encarg. Instalações
Não Especificados
Aquisição Serv.
Restituições
Rendas Vitalícias
Transferências Particulares
Subsídios
Encargos Liquidados
Fundo de Administração
Material de Transporte
Investimento
—

—

—

—

20485$00
21 452$00
215 404$50
1 150897$50

38 685$00
7263$00
4770 221$00
34 067509

5 163 864$00

21 510$00
13 625$00
112045$00
1353 972$00
20 984$00
2 417500
1 961 423$50
236$ 631$00
70817$00
2426201560

41 995$00
35 077$00
327 449$50
2 504 869$50
59 669$00
9 680$00
1 961 423$50
7 13$ 852$00
104 884$00
7590065$60
40965$50

1 310 717$00

11 628 609$00

40 965$50

CONTAS DE RESERVA
52191 679$00
63 134074$00

Reserva para Acréscimo de Subsídios
Fundo de Reserva
Fundo de Seguros
Reserva Matemática de Subsídios
Resep.’a Matemática de R. Vitalícias
Flutuação de Valores
Depreciação de Móveis
Resultados de Gerência
Depreciação de Viaturas

52 000$00
3812208$00

1 061 000$00
102 538 960$00
49492$00

1 667$50

1 006 315$00

14 120 647540
126 932$00
1$ 673 826550

63109571$00
70 179 291550
1113000$00
106351 168$00
47 824$50
15126962$40
141 925$00
18881 252$60

7045217$50

33 670 149$50

14. 993$00
33 877 575$60

44 960$00

44 960$00

CONTAS DE ORDEM
Conta Alheia
42 525$00

Devedores e Credores

11251$80
21 288$00

18708$00
234997$00

18 686$00
271 234500

1866715$30

1 961 423$50
614 802$00
697 417$80

2 441 865$00

133227641$70

133227641$70

11229$80

15000$00

CONTAS AUXILIARES
Beneficiários
Inquilinos
Subscritores

SOMAS

282545529$00

282545529$00

2347 156$80
614 802$00
697 417$80
27744149490

277441494$90
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OBITUÁRIO

1973:
Janeiro, 27 —Alferes miliciano do serviço de materiral (40206360)
Carlos Dinís de Almeiida Rebelo, do Distrito de Recrutamento
e Mobilização de Aveiro.
1983:
Dezembro, 5—Tenente, reformado, José Luis Simão Saraiva, do
Quartel-General da Região Militar do Centro.
Dezembro, 12— Tenente, reformado, (52046411) Joaquim Moreno
da Cunha, do Quartel-General da Região Militar do Centro.
Dezembro, 16— Capitão, reformado, (50834011) José Carreira Alves.
1984:
Janeiro, 14
Capitão, reformado, Manuel de Sousa Vitoriano, do
Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Fevereiro, 8
Tenente-coron:l, reformado, Antáoio Augusto ‘iilveira
e Lorena Santos, do QuartlGeneral da Região Militar de Lisboa
Fevereiro, 2$
Coronel reformado, Virgílio Serafim Cardoso Pereira,
do Quartel-General da Região Militar do Norte;
Fevereiro, 2$
Major do serviço de material, (serviços técnicos de
manutenção), na situação de reserva, (5032:6111) Alberto dos
Santos Henriques, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa
Fevereiro, 29—Major do quadro especial de oficiais (J953l4&fl
Carlos Alberto de Araújo Roilim e Duarte.
Março, 1
General, reformado, Alberto Vilarinho Rosa Garoupa.
—

—

—

—

—

O Chefe do Estado-Maior do Exército
Jorge da Costa Salazar Braga, general
Está conforme;
O Ajudante-General

L

-

Mário firmino Miguel, general
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MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

°
‘‘

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO•

ORDEM

DO
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rst1
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ËXRCITO

2. SÉRIE
N.° 7/1

DE ABRIL DE 1984

fl

PubIiea-e ao Exército o seguinte:
1— DECRETOS, PORTARIAS E DESPACHOS
PRESIDËNCIA DA REPÚBLICA
Decreto do Presidente da Repúbica u.
de 18 de Fevereiro

49-A184

Assinado em 18 de Fevereiro de 1984.
Puhliq ite-se.
Repúhliea,

ANTÓNIO RAMALHO EANES.

Referendado em 18 de Fevereiro de 1984.

N

J

O Primeiro-Ministro, Muno Soares.
(t). R., 1. Série,

n.°

42, de 18 dc fevereiro de 1984.)

Decreto do Presidente da República n.° 52/84
de 1 de Março
O Presidente da República decreta, nos termos do artigo 136°
alínea p), da Constituição, o seguinte:
É nomeado, sob proposta do Governo, o general José Lemos
Ferreira Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas.
Assinado em 1 de Março de 1984.

0
b

JóJ

O Presidente da República decreta, nos termos do artigo 136.°
alínea p), da Constituição, o seguinte:
Ë exonerado, sob proposta do Governo, do cargo de Chefe do
Estado-Maior-General das Forças Armadas o general Nuno Vi
nato Tavares de Meio Egídio, por ter atingido o limite de idade.

O Presidente da

,
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Publique-se.
O Presidente da República, ANTÓNIo RAMALHO EANES.
Referendado em 1 de Março de 1964.
O Primeiro-Ministro, Mário Soares.
(D. R, 1.° Série, n,° 52, de 1 de Março de 1984.)

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
Estado-Maior-General das Forças Armadas
Despacho
No uso da competência que me foi delegada pelo Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, por despacho de 5 de Maio
de 1981, publicado no Diário da República, 2.° Série, n.° 109,
de 13 de Maio ‘de 1981, e atento o disposto no artigo 8.°,
n°° 1 e 2, do Decreto-Lei n.° 520/75, de 23 de Setembro, nomeio
para exercer funções no Serviço de Polícia Judiciária Militar o
capitão SOE 51199811, Jaime Ramos Cana, sendo o seu venci
mento devido a 1 de Abril de 1984. Tem vaga no QO constante
do mapa anexo à Portaria n-° 858/82, de l0 de Setembro. (Não
carece de visto do TC, nos termos do artigo 80, n.° 1, do Decreto-Lei n.° 520/75, de 23 de Setembro.)
Serviço de Policia Judiciária Militar, 7 de Março de 1984.
O
General Adjunto Coordenador do Chefe do Estado-Maior-General
das Forças Armadas, bElo António Lopes da ConceiçElo, general.
—

Despacho
No uso da competência que me foi delegada pelo Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, por despacho de 5 de Maio
de 1981, publicado no Diário da República, 2.° Série, n.° 109,
de 13 de Maio de 1981, e atento o disposto no artigo 8.°,
n.°° 1 e 2, do Decreto-Lei n.° 520/75, de 23 de Setembro, nomeio
para exercer funções no Serviço de Policia Judiciária Militar
o tenente-coronel de infantaria 51402411, Jorge Fernando Paula
do Serro, sendo o seu vencimento devido a 1 de Abril de 1984.
Tem vaga no QO constante do mapa anexo à Portaria n.° 858/82,
de 10 de Setembro. (Não carece de visto do TC, nos termos do
artigo 8.°, a.° 1, do Decreto-Lei n.° 520/75, de 23 de Setembro.)
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O
Serviço de Policia Judiciária Militar, 7 de Março de 19:84.
r-General
Estado-Maio
do
Chefe
do
Coordenador
Adjunto
General
das Forças Armadas, João António Lopes da Conceição, general.
—

(D. R.,

2. Série,

n.°

65, dc 17 de Março de 1984.)

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Comando.Gcral da Guarda Nacional Republicana
Por portarias de 1 de Janeiro último, visadas pelo TC em
23 de Fevereiro findo:
‘

)

nomeado, nos
António Francisco Martins Mas-quilhas, coronel
termos do n.° 1 do artigo 62.° do Decreto-Lei n.° 333/83’, de
14 de Julho, para prestar serviço na Guarda Nacional Republi
cana, desde a data da referida portaria, numa das vagas cria
das pelo Decreto-Lei referido e ainda não provida. (Registo
a.° 14371, de 17 de fevereiro findo.)
José Olímpio Caiado da Costa Gomes, coronel de cavalaria—no
meado, nos termos do n.° 1 do artigo 62. do Decreto-Lei o.° 333/
/83, de 14 de Julho, para prestar serviço na Guarda Nacional
Republicana, desde a data da referida portaria, numa das vagas
criadas pelo ‘Decreto-Lei referido e ainda não provida. (Registo
n.° 14 374, de 17 de Fevereiro findo.)
no
Manuel Alípio Pereira Coelho de Paula, coronel de infantaria
n.
333/
Decreto-Lei
62.°
do
artigo
do
n.°
do
1
meado, nos termos
/83, de 14 de Julho, para prestar serviço na Guarda Nacional
Republicana, desde a data da referida portaria, numa das vagas
criadas pelo Decreto-Lei referido e ainda não provida. (Registo
n.° 14 373, de 17 de Fevereiro findo.)
—

—

(São devidos emolumentos, nos termos dos Decretos-Leis
n.° 356/73 e 131/82: para o Estado, 900$, e para o
cofre do TC, 600$.)
Por portaria de 1 de Fevereiro findo, visada pelo TC em 23:
Joaquim Marcelino Franco de Sá, tenente de infantaria (35236662)
promovido, nos termos do artigo 82.° do
graduado em capitão,
EO’GNR, conjugado com o n.° 17.° do EOGNR, ambos do
Decreto-Lei n.° 465/83, de 31 de Dezembro, ao posto de capitão
de infantaria do quadro permanente da Guarda Nacional Repu
blicana, contando a antiguidade desde 29 de Agosto de 1979.
(Registo a.° 14 372, de 17 de Fevereiro findo. São devidos emolu
mentos, nos termos dos Decretos-Leis n.°’ 356/73 e 131/82: para
o Estado, 900$, para o cofre do TC, 600$.)
—
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Comando-Geral da Guarda Nacional Republicana, 1 de Março
de 1984.—O Chefe do Estado-Maior Interino, António Joiio Soares,
coronel de infantaria.
(D. R., 2. Série, n.°

62, dc 14 de Março de 1984.)

II— JUSTIÇA E DISCIPLINA
Estado-Maior-General das Forças Armadas
Condecorações:
Manda o Chefe do Estado-Maior-General das forças Armadas, nos
termos da alínea a) ‘do artigo 25.° e do n.° 1 do artigo 62.’ do
Regu1anento da Medalha Militar, aprovado pelo Decreto-Lei
n. 566/71, de 20 de Dezembro, condecorar, com a medalha de
prata de serviços distintos, o coronel de engenharia (50703311)
Aristides Marques de Menezes e Vale.
Estado-Maior-General das Forças Armadas, 10 de Janeiro de
1984.
O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas,
—

Nuno Viriato Tavares de Meio Egídio, general.
(Publicado no Diário tia Reptíblica, II Série, n.° 34, de 9 de Fevereiro de 1984.)

Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos
termos da alínea a) do artigo 25.°, do n.° 1 do artigo 62.° e
do n.° 3 do artigo 67.° do Regulamento da Medalha Militar.
aprovado pelo Decreto n.° 566/71, de 20 de Dezembro, o seguinte:
Condecorar com a medalha de prata de serviços distintos o
tenente-coronel de cavalaria (52156011) Mário Arnaldo de Jesus
da Silva.
Estado-Maior-General das Forças Armadas, 31 de Janeiro de
1984.—O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas,
Nuno Viriato Tavares de Meio Egídio, general.
(Publicado no Diário da Reptíblica, II Série, n.° 37, de 13 de Fevereiro de 1984.)

Direcçio do Serviço dc Justiça e Disciplina
Repartição de Justiça e Disciplina
Por portarias de F6 de Fevereiro de 1984:

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 1. classe por segundo parecer
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do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.” e 36.’ do Regula
mento ida Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
coronel do serviço de administração militar (51247611) Alfeu
Raul Maia da Silva forte.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 2.’ classe por segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
tenente-coronel de cavalaria (51469211) Fernando António Mar
ques •de Abreu.
Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
Manda
medalha de mérito militar ide 3.’ classe por segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.’ do Regula
mento da Medalha Militar, ide 20 de Dezembro de F971, o
capitão de infantaria (03323166) José Azuil da Conceição Duarte
M ouzi nho.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito mi[itar de 3.’ classe por segundo parecer
do (‘onselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.” e 36.° do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de l!971, o
capitão de infantaria (07856266) Manuel José Carvalho.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar ide 3.’ classe por s:egundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos
e 36.’ do Regula
mento ida Medalha Militar, ide 20 de Dezembro de 1971, o
capitão d serviço de material (51332611) António Manuel dos
Santos.
33,0

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3.’ classe por segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos
e 36.” do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1.971, o
capitão do serviço geral do Exército (52184211) João Batista Lopes.
33,0

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3.’ classe por segundo parecer
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do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
tenente de infantaria do QC (05076466) Abel da Silva Queiroz,
da GNR.

Por portarias de 28 de Fevereiro de 1984:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 1
classe por segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regu!amento ‘da Medalha Militar, de 2l0 de Dezembro de 1971, o
coronel de infantaria (51291611) António Correia Ventura Lopes.
.

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 1
classe por segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
coronel de infantaria (512694l;l) Fernando Hugo Franco Bélico
de Velasco.
.

Manda o Chefe do ‘Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 1. classe por segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
coronel de infantaria (51391011) José Bento Guimarães Figueiral.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 2. classe por segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
major de cavalaria (50433811) António Manuel Conde Falcão.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3.’ classe por segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
capitão de infantaria (71053466) José António Meireles Santos.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3. classe por segundo parecer
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do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regula
mento ‘da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
capitão de transmissões (ramo manutenção) Jaime Eugénio de
Oliveira Pinto Guimarãe’s.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3.’ classe por segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro d’e 1971, o
capitão do serviço de administração militar (61006172) Eduardo
Augusto Vidigal Pinheiro.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha dc mérito militar da 3.’ classe por segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.’ e 36.° do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
capitão do serviço de administração militar (04153966) António
Manuel Galvão Gonçalves.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3.’ c’assa por segundo parecer
do Conselho S!perior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
capitão do serviço geral do Exército (50169611) Benjamim Carmo
Pereira da Silva.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3.’ classe por segundo parecer
cio Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
tenente do serviço geral do Exército (51548010) Armindo Guerra
‘da Silva.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
madalha de mérito militar d’e 3.’ classe por segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
tenente do serviço geral do Exército (51772711) António Tomaz
Lopes.
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Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3.” classe por scgundo parecer
do Conse]ho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° cio Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro d:e 1971, o
capitão do quadro especial de oficiais (cavalaria) (038 19964 José
Carlos Duarte Ferreira.

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3.” classe por segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.” e 36.° do RegWa
mento da Medalha Militar, de 23. de 1)ezembro de 1971, o
capitão miliciano de infantaria (42372556) Armando Manuel Neves
de Matos, da GNR.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3.” classe por segundo parecer
do conselho Superior de Disciplina dc) Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36° do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro d2 1971, o
capitão miliciano de infantaria (44387662) Augusto dos Santos
Antunes, da GNR.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
me]alha de mérito militar de 3.° classe por segundo parecer
do C’onselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33. e 36,” do Regula
mento da Medalha Militar, de 29 de Dezembro de 1971, o
capitão do QC de infantari:a (41009543) Henrique Fernando
Manuel Monteverde Cardoso Valério da Silva, da GNR.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
mdalha de mérito militar de 3. classe por segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.” e 36.” do Regoâ
mento da Medalha Militar, de 23. de Dezembro de 197!, o
capitão do QC de infantaria (41170252) Manuel Augusto Ferreira.
da GNR.
Manda o Chefe dc) Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3.” classe por segundo parecer
tio Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos
e 36.° cio Regula.
mento da Medalha Militar, de 20 de t)ezernbro de 1971, o
330
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capitão do QC de infantaria (44137256) António Franklim Mar
tins de Almeida, da GNR.
Manda o Chefe d;o Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3.’ classe por segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.” e 36.” do Regula
mento d.a Medalha Militar, de 2J de Dezembro de 1971, o
capitão cIo QC de cavalaria (06316463) Norberto dos Anjos
Santos Teixeira Pinto, da GNR.
Condecorados com a medalha de ouro de comportamento exemplar,

por despacho das datas que se indicam e ‘em conformidade com
as disposições do Regulamento da Medalha Militar, promulgado
pelo Decreto n.° 566/71. de 20 de Dezembro, os seguintes
oficiais
28 de’ Fevereiro de 1964:
Coronel de engenharia (51176711) Fernando Teixeira Coelho;
Coronel do serviço de administração militar (51136411) António dos
Santos Boavida Pinheiro;
Major médico (51532911) Fernando Guilherme Ribeiro Maia de
Vasconcelos Dias;
Capitão do serviço geral do Exército (52129411) Manuel Maria dos
Reis;
Capitão do serviço geral do Exército (0299411) José da Silva.
7 de Março de 1984:
Coronel de infantaria (52155011) Álvaro Pereira Bonito;
Major do serviço de material (50667711) Angelo Marques Ferraz;
Capitão do serviço geral do Exército (52113011) José de Sousa Pes
tana;
Capitão do serviço geral do Exército (51758611) António Garnacho;
CapItão do serviço de material (5014271 1) Daniel Ferreira de Carvalho;
Capitão ‘do serviço de material (50979311) João José Parracho;
Capitão do serviço de material (50362811) José Leite Ferreira.

Louvores:
Estado-Maior-General das Forças Armadas

Louvo o coroneL de engenharia (50703311) Aristides Marques dc
Menezes e Vale pela sua prestimosa actuação na Comissão Exe
cutiva de Infra-Estruturas OTAN (CEIOTAN) ao longo de 13
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anos de actividade meritória, dos quais 7 como vice-presidente,
cargo que vem exercen:do com a maior proficiência, dedicação
e grande ponderação.
Oficial d elevados conhecimentos técnicos, experiente e objecti
vo no estudo dos múltiplos problemas das áreas de engenharia
civil e militar, confirmou a sua alta qualidade profissional e
qualidades de chefia que lhe granjearam a admiração e simpatia,
quer dos seus superiores quer dos seus colaboradores e subor
dinados.
Ao prestimoso trabalho desenvolvido pelo coronel Menezes e Vale,
através de tão longo período, se fica devendo grande parte da
iegularidade sempre conseguida no cumprimento da missão atri
buída à CEIOIAN, com manifesto prestígio para as Forças
Armadas perante não r.í as entidades nacionais como as da orga
nização internacional.
Atingido por grave doença, ainda no período de convalescença
rassumiu as suas funções, revelando um devotado sentido do dever
que muito me apraz registar, por constituir um exemplo das
qualidades que ‘distinguem o militar e dignificam a instituição
que serve.
Militar muito correcto, de trato franco e leal, as suas qualidades
de carácter e lealdade sobejamente demonstradas no decurso da
sua longa carreira militar levam a considerá-lo um óptimo cola
borador da chefia da C’EIOTAN, pelo que considero da maior
justiça o reconhecimento público do meu muito apreço por este
brilhante oficial, devendo os serviços prestados ser considerados
de relevantes, extraordinários e distintos.
Estado-Maior-General das Forças Armadas, 10 de Janeiro de
1984.
O Chefe d’o Estado-Maior-General das forças Armadas.
Nuno Viriato Tavares de Meio Egíaio, general.
—

(Publicado no Diário da República, II Série, n.° 34 de 9 de fevereiro de 1984.)

Louvo o tenente-coronel d’e cavalaria (52156011) Mário Arnaldo de
Jesus da Silva pela forma altamente meritória como durante
cerca de 3 anos e 3 meses desempenhou as suas funções na Divi
são de Planeamento do SHAPE.
Colocado num cargo militar internacional de elevada responsa
bilidade dentro da estrutura daquele quartel-general, que determina
a elaboração de análises aprofundadas e concretas de situações
diversas, o planeamento a médio e longo prazo e o estudo de con
ceitos estratégicos envolvendo factores quer de natureza militar
quer ‘de natureza política, cedo o tenente-coronel Jesus da Silva
se impôs na sua Divisão pela sua grande competência profissional,
qualidades de trabalho e aptidão para o estudo de problemas de
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grande complexidade, envolvendo quase sempre concertação entre
diversas áreas e a diversos níveis. Em consequência, em breve se
encontrava a coordenar na sua secção a actividade de 17 oficiais
de 8 nações diferentes, trabalho em que salientou também elevados
dotes de tacto e bom senso, traduzidos nos assinaláveis resul
tados que obteve nessa delicada actividade.
Uma outra importante área da sua actividade foi relacionada com
a preparação e apresentação de briefings destinados a altas perso
nalidades do AGE e ainda a sua frequente participação nos brie
fings das informações públicas destinadas aos grupos de visitantes
do SHAPE, quer em língua inglesa quer em língua francesa, na
qual sempre evidenciou profundos conhecimentos e excelente capa
cidade de exposição e diálogo.
Assim, o tenente-coronel Jesus da Silva confirmou plenamente,
no desempenho das suas funções num grande quartel-general in
ternaciona], as suas invulgares qualidades de competência, inteli
gência e dedicação ao serviço, que lhe mereceram referências ex
tremamente elogiosas por parte dos seus superiores, traduzidas em
informações de elevado nível, e lhe grangearam a consideração e
a amizade de numerosos camaradas de outras nacionalidades que
com ele privaram.
De realçar igualmente a sua participação activa nas actividades
sociais da comunidade do SHAPE e a excelente ligação que sem
pre manteve com a representação militar nacional, a quem sempre
informou com oportunidade, lealdade e esclarecida visão dos as
suntos com interesse ou incidências nacionais, tendo sido a sua
acção de grande interesse para o País e para o SHAPE.
Por tudo isto, o tenente-coronel Jesus da Silva demonstrou um
esclarecido e excepcional zelo no cumprimento da sua comissão de
serviço militar no $HAPE, desempenhada de uma forma altamen
te honrosa e brilhante, de que resultou prestígio para as institui
ções militares nacionais, prio que os seus serviços devem ser con
siderados relevantes, extraordinários e distintos.
Estado-Maior-General das Forças Armadas, 31 de Janeiro de
1984.— O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas,
Nuno Viriato Tavares de Meio Egídio, general.
(Publicado

no

Diário dci República, II Série, 37, de 13 de fevereiro de 1984.)

Direcção do Serviço de Justiça e Disciplina
Repartição de Justiça e Dsciplina
Louvo o tenente-coronel de infantaria (51405411) José Domingos
Ferros de Azevedo porque, no desempenho das mais variadas
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funções e missões, nomeadamente as actuais 1e 2° comandante
do Regimento de Infantaria de Tomar e comandante do 1.” Ba
talhão de Infantaria Motorizado, comprovou, mais uma vez, as
suas excelentes qualidades de homem, de militar e de chefe, o seu
carácter íntegro, a sua eficiência e competência profissionais, bem
como excepcional capacidade de trabalho e elevado espírito de
missão.
A sua actuação cmno comandante do Batalhão de Infantaria
MotorizaJo tem sido um factor essencial para a elevada discipli
na, aprumo ‘e capacidade operacional dessa subunidade, frequen
temente reconhecida por entidades nacionais e estrangeiras que
têm assistido aos numerosos exercícios e manobras de conjunto
em que têm tomado parte.
A instrução dos seus homens tem-lhe merecido particular atenção
dcdicando-lhe toda a sua inteligência e saber, constituindo um
verdadeiro exemplo do oficial crente no futuro do Exército que
tão abnegadamente serve.
De extraordinári:a formação moral e perfeito trato humano, tem
conseguido a todos os níveis a amizade e justa admiração dos
militares da sua UnidaJ.
Pelo que antecede. aliaJo a urna extrema lealdade e prática de
uma sã camaradagem, o tenente-coronel de infantaria ferros
de Azevedo foi valioso colaborador do Comando e exemplo de
profissionalismo, serviu com honra e lustre a instituição Militar,
devendo os serviços que prestou serem considerados relevantes
e distintos.
Ministério da l)efusa Nacional, 13 de Fevereiro de 1984.— O
Chefe do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Salazar Braga,
general.

(
III— MUDANÇAS DE QUADRO
Oficiais do quadro permanente
Ingressa no quadro permanente do serviço de saude, ramo medi
cina, desde 1 de Setembro de 1975, com o posto de tenente, nos
termos do artigo 7. do Decreto-Lei n.° 210173, de 4 de Maio.
e artigo 7.° do Decreto-Lei n.’ 43/76, de 2) de Janeiro, o
tenente miliciano médico (05338265) Paulo dos Santos Antunes
Ferreira, passando à situação de adido nos termos do n.° 1 da
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Portaria n.° 94/76, de 24 de Fevereiro, desde a mesma data, em
regime que dispense plena validez. Foi-lhe atribuida uma des
valorização de 30%.
Conta a antiguidade do posto de tenente desde 1 de Dezembro
de 1975 e tem direitos administrativos desde 1 de Setembro de
1975, nos termos do artigo 21.° do Decreto-Lei n.° 43/76, de
20 de Janeiro.
(Por portaria dc 4 de Janeiro dc 1984, visada pelo Tribuna! dc
Contas cm 12 de Março de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

IV

—

MUDANÇAS DE SITIJAÇÃ()

Oficiais do quadro permanentc
rinas e serviços:
Ingresso nos quadros:
Quadro da Arma dc Infantaria
Coronel de infantaria, supranumerário, (51393411) António Cipriano
Pinto, da Escola de Sargentos do Exército, onde contintia colocado
devendo ser considerado nesta situação desde 25 de Novembro de
1983, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 25 de Novembro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 12 de Março dc 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Coronel de infantaria, supranumerário, (51390411) José Olavo Correia
Ramos, do Estado-Maior do Exército, onde continua colocado,
devendo ser considerado nesta situação desde 29 de Novembro
de 1983. para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 29 de Novembro de 1983, visada telo Tribunal ec
Contas em 12 de Março de 1984. Não são devidos emolti
mentos.)

Tenente-coronel de infantaria. supranumerário. (51396$11) Francisco
-do Nascimento Cordeiro, do Regimento de Infantaria de Tornar,
onde continua colocado, devendo ser considerado nesta situação
desde 31 d-e Dezembro de 1983, para preenchimento de vaga no
quadro.
(Por portaria de 31 de Dezembro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 12 de Março de 1984. Não são deids emolu
mentos.)
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Quadro da Arma de Artilhada
Coronel de artïlharia, supranumerário, (50814611) José Machado da
Graça •Malaquias, do Regimento de Artilharia de Lisboa, onde
continua colocado, devendo ser considerado nesta situação desde
2$ de Novembro de 1983, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 28 de Novembro de 1983, vbada pelo Tribunal dc
Contas em 12 de Março de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Quadro da Arma de Engenharia
Tenente-coronel de engenharia, supranumerário, (50775411) António
João Martins de Abreu, da Escola Prática de Engenharia, onde
continua colocado, devendo ser considerado nesta situação desde
12 de JanEiro de 1984, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 12 de Janeiro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 12 de Março de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)
Capitão de engenharia, adido, (01812567) Mário do Sacramento Silva
que, por ter deixado de prestar serviço no Ministério da Adminis
tração Interna, no Batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto,
se apresentou no Exército em 14 de Dezembro de 1983, desde

quando deve ser considerado nesta situação para preenchimento
de vaga no quadro.
(Por portaria de 14 de Dezembro de 1983, visada pelo Tribunal de
Ccntas em 12 de Março de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Quadro do Serviço de Material
Tenente-coronel do serviço de material (serviços técnicos de manu

tenção), supranumerário. (51479011) Abel Alves de Lac:rda, da
Escola Prática do Serviço de Material, onde continua colocado,
devendo ser considerado nesta situação desde 30 de Junho de
1983, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por

portaria de 30 de Junho de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 12 de Março de 1984. Não são devidos emolu

mentos.)
Capitão ‘do serviço de material: (serviços técnicos de manutenção),
supranumerário, (5225901 1) José Carlos Baptista Henriques, da

Escola Prática do Serviço de Material, oRde continua colocado,
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devendo ser considerado nesta situação desde 27 de Junho de
1983, par.a preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 27 de Junho de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 12 de Março dc 1981. Não são devidos emobi
mentos.)

Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
supranumerário, (50688511) António Álvaro Moreira Marques, do
Batalhão de Infantaria de Aveiro, onde continua colocado, de
vendo ser considerado nesta situação desde 15 de Julho de 1983,

para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 15 de Julho de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 12 de Março de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Capitão do serviço de materiat (serviços técnicos de manutenção),
sipranurnerário, (51717711) Nélson da Silva Pereira, do Colégio
Militar, onda continua colocado, devendo ser considerado nesta
situação desde 17 de Julho •de 1983, para preenchimento de vaga
no quadro.
(Por portaria de 17 de Julho de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 12 de Março de 1984. Não são devdos emolu
mentos.)

Capitão Ido serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
supranumerário, (50248111) António do Carmo Domingues, do
Regimento de Transmissões, onde continua colocado, devendo ser
considerado nesta situação desde 8 d:e Setembro de 1983, para

preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 8 de Setembro de 1983, visada pelo Tribunal dc
Contas em 12 de Março de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
supranumerário, (52272011) Etelvino Caetano Dias, d Escola
Prática de Administração Militar, onde continua locado, deven
do se considerado nesta situação desde 20 de Dezembro de 1983,

para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 12 de Março de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Quadro do Serviço Geral do Exército
Major do serviço geral do Exército, supranumerário, (51710311) José
Mogas, da Escola Prática de Cavalaria, onde continua colocado,
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devendo ser ‘considrado nesta situação desde 8 de Novembro de
1983, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria dc $ de Novembro dc 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 12 de Março de 1984. Não são devidos emolu
meu los.)

Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (52426711)
Alípio Simões, da Escola Prática de Engenharia, onde continua
colocado, devendo ser considerado nesta situação desde 2 de
Janito de N$4, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 2 de Janeiro dc 1964, visada pelo Tribunal de
Contas cio 12 de Março de 1984. Não são drvd :s einolu.
mentos.)
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (510:26911)
Adriano Henriques de Àraújo, do Quartel-General da Região
Militar do Norte, onde continua colocado, devendo ser consi
derado nesta situação desde li de Janeiro de 1984, lata preenchi
mente d:e vaga no quadro.
(Por portaria de 11 de Janeiro de 1984, visada pelo Tribunal dc
Contas em 12 de Março de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)
Capitão ‘do serviço geral do Exército, supranumerário, (50525911)
José António Ferreira Júnior, do Regimento d’e Engenharia de
Espinho, onde continua colocado, devendo ser considerado nesta
situação desde l6 de Janeiro de 1984, para preenchimento de
vaga no

quadro.
(Por portaria de 16 de Janeiro dc 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 12 de Marco dc 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (50055211)
Bernardino Pombo Carmona, do Hospital Militar Regional n.° 1,
onde continua colocado, devendo ser considerado nesta situação
desde 20 de Janeiro de 1984. para preenchimento de vaga no
quadro.
(Por portaria de 20
Contas em 12

mentos.)

de Janeiro de 1984, visada pelo Tribunal de
de Março de 1984. Não são devidos emolu

Passagem à situação de supranumerário:
Coronel de infantaria, adido, (50559.011) João Rodrigues Coelho que,
por ter deixado de prestar serviço em diligência no Estado-Maior-General das Forças Armadas, regressou ao Exército em 14 de
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Dezembro de 1983, desde quando deve ser considerado nesta
situação.
(Por portaria de 14 de Dezembro de 1983, visada pelo Tribunal dc
Contas cm 12 de Março de 1984. Não são devidos emolu
inentos.)

Major de infantaria, adido, (02238064) António Joaquim Machado
Ferreira que, por ter deixado de prestar serviço nas Forças
de Segurança de Macau, regressou ao Exército em 16 de Dezembío
d.D 1983, desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 16 de Dezembro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 12 de Março de 1984. Não são devidos cmolu
mentos.)

Major de artilharia, adido, (4t4j7262) Rui Manuel Martins Reis, por
ter deixado ‘de pestar serviç’ na Academia Militar em 5 de
Dezembro de 1983, desde quando deve ser considerado nesta
situação.
(Por portaria de 5 de Dezembro de 1983, visada pelo 1ribunal dc
Contas em 12 de Março de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Coronel do serviço de administração militar, adido, (51422911) José
Rodrigues de Almeida e Sá Arasjo que, por ter deixado de
prestar serviço em diligência no serviços Sociais das Forças
Armadas, regressou ao Exército em 24 de Janeiro de 1984, desde
quando deve ser considerado n’esta situação.
(Por portaria de 24 de Janeiro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 12 de Março de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)
Capitão do serviço geral do Exército, adido, (5205841’;’) Armando
‘Pinto, por ter deixado de prestar serviço no Instituto de Altos
Estudos Militares em 15 de Dezembro de 1983, desde quando deve
ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 15 de Dezembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 12 de Março de 1984. Não são dvidos emolu
mentos.)
Capitão ‘do serviço geral do Exército, adido, (44286955) José Ernesto
Almeida Ribeiro que, por ter deixadó de prestar serviço no
Ministério da Administração Interna, na Guarda Nacional Repu
blicana, se apresentou no Exército em 3 de Janeiro de 1984, desde
quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 3 de Janeiro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 12 de Março de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)
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Capitão ‘do serviço geral do Exército, adidO, (46174258) João Ricardo
Trindade que, por ter deixado de prestar serviço no Ministério
da Administração Interna, na Guarda Nacional Republicana, se
apresentou no Exército em 4 de Janeiro de 1984, desde quando
deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 4 de Janeiro de 1964, tisada pelo Tribunal de

Contas em 12 de Março de 1984. Não são devidos emolu
mentosj

Passagem à situação de adido:
Nos termos do n.° 9 da alínea b) do artigo 44.’ do Decreto
.iei o 176/71, de 30 de Abril:
Deixa de estar na situação de adido nos termos do n.° 17 da alínea b)
do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 3.0 de Abril, por ter
deixado de prestar serviço, em diligência, no Ministério da Admi
nistração Interna, na Guarda Nacional Republicana, passando,
porém, à mesma situação, nos termos ‘do n.° 9 da citada alínea,
por ter sido colocado no referido Ministério e Guarda, em comis
são normal, o coronel de cavalaria (50278311) José Olímpio
Caiado da Costa Gomes. devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
Deixa de ser considerado na situação de adido nos termos do n.° 17
da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30
de Abril, por ter deixado de prestar serviço, em diligência, no
Ministério das Finanças e do Plano, na Guarda Fiscal, passando.
porém, à mesma situação, nos termos do n.° 9 da citada alínea,

por ter sido colocado no referido Minitério e Guarda, em comis
são normal, o tenente-coronel do serviço de administração militar
(50635711) Joaquim Delgado Tomé. da Direcção do Serviço de
Administração Militar, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
Deixa de estar na situação de adido nos termos da condição n.° 117 da
alínea b) do artigo 44.° ‘do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de
Abril, por ter deixado de prestar serviço, em diligência, no Minis
tério da Administração Interna, na Guarda Nacional Republicana,
passando, porém, à mesma situação, nos termos do n.° 9 da
citada alínea, por ter sido nomeado para prestar urna comissão
de serviço, no referido Ministério e Guarda, o major do serviço
‘geral do Exército (5O8491 1) ‘Duarte Ferreira Queirós, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984, anotada pelo Tribunal de
Conta em 7 de Março de 1984.)

2. Série

ORDEM 1)0 EXT1RCITO N.° 7

593

Nos tennos do n.” 10 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 17671, de 30 de Abril:
Coronel de engenharia, supranumerário permanente, (50974311) Vasco
Joaquim Rocha Vieira, por ter sido nomeado para desempenhar
as funções de professor efectivo do Instituto de Altos Estudos
Militares, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 26 de Julho de 1983, anotada pelo Tribunal de
Contas em 5 de Março de de 1984.)

Nos termos do n.° 12 da alínea b) do artigo 44. do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Coronel de artilharia, adido, (51157011) Diogo Bap:tista Coelho, da
Direcção da Arma de Artilharia, por aguardar a publicação legal
de passagem à situação de reforma extraordinária, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de fevereiro de 1984, anotada pelo Tribunal de
Conta em 7 de Março de 1984.)

NOS

termos

-Lei

ii.

do n. 16 da alínea b) do artigo 44. do Decreto176/71, de 30 de Abril:

Major de infantaria, no quadro, (50134911) António Casaca Pulgui
nhas, da Direcção da Arma de Infantaria, onde continua colocado,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 9 de Janeiro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 12 de Março de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)
Major de artilharia (51461711) Francisco Manuel Mateus Leal de
Almeida, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa, onde

continua colocado, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 3 de Novembro de 1963, visada pelo Tribunal dc

Contas em 17

de

Fevereiro de 1984. Não são devidos emolt,

mentos.)

Major de artilharia, no quadro, (46000957) João Francisco Lérias Sal
gado, do Grupo de Artilharia de Campanha da 1. Brigada Mista

Independente (Regimento de Artilharia de Leiria), onde continua
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colocado, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 12 de Janeiro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 12 dc Março de 1984. Não são devidos emolu

mentos,)
Major do serviço de administração militar, adido, (43306056) António
Silvino Lucas Machado, do Instituto Superior Militar, onde con
tinua colocado, devendo ser considerado nesta situação desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de fevereiro de 1984, anotada pelo Tribunal cI
Contas em $ de Março de 1984.)
Major do serviço geral do Exército, no ciuadro, (50451111) Lino Antó
nio Alves, da Escola Prática de Artilharia, onde continua colocado,
‘devendo ser considerado n:esta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 11 de Janeiro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 12 de Março de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Capitão ‘do serviço geral do Exército, no quadro, (52125611) Heitor
Relvas Correia, do Regimento de Infantaria de Vila Real, onde
continua colocado, devendo ser considerado nesta situação desde
a data ‘da presente portaria.
(Por portaria de 2 de Janeiro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 12 de Março de 1984. Não são devdos emolu

mentos.)

Major do quadro especial de oficiais, no quadro, (31137557) João
Francisco Gonçalves Tomás Valadas, do Estado-Maior do Exér
cito, onde continua colocado, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 18 de Janeiro de 1984, visada pelo Tribunal dc
Contas em 12 de Março de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Nos termos do n.° 17 da afinca b) do artigo 44.° do Decreto
-Lei n.° 176/71. de 30 de Abril:
Coronel de infantaria, no qua:dro, (513921 11) Jaime da Fonte Alpen
dre, da Direcção da Arma de Infantaria, onde continua colocado,
por s’e encontrar em diligência no Ministério da Administração
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Interna, na Guarda Nacional Republicana, devendo ser con
siderado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 19 dc Dezembro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 12
mentos.)

de Março de 19$4. Não são devidos emolu

Major de infantaria, no quadro, (31630461) Manuel Fernando Silva
Terraquente, do Regimento de Infantaria do Funchal, onde con
tinua colocado, por se encontrar em diligência no Gabinete do
Ministro da Defesa Nacional, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 3 de Janeiro de 1984, visada pelo Tribunal dc
Contas em 12 de Março de 1984. Não são devidos emoltt
mentos.)

Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (5213Q311)
Manuel Teixeira Nunes. da DicE:cção do Serviço de Administração
Militar, onde continua colocado, por se encontrar em diligência
no Ministéri da Administração Interna, na Guarda Nacional
Republicana, devendo ser considerado nesta situação desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 2$ de Novembro de 1983. visada pelo Tribunal de
Contas em 12 de Março de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Capitão do serviço geral do Exército, adido, (51755611) Francisco
Justino de Oliveira, da Chefia do Serviço Geral do Exército,
onde continua colocado, por se encontrar em diligência no Minis
tério da Administração Interna, na Guarda Nacional Republi
cana, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 9 de Janeiio de 1984, visadt pelo Tribunal de
Contas em 12 de Março de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Nos termos do

n.° 18 da alínea b) do artigo 44.’ do Decreto-Lei n.° 176/71, dc 30 fie Abri!:

Deixa de ser considerado na situação de adido nos termos do n.° 6
da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, d 30 de
Abril, por ter deixado ‘de prestar serviço nas Forças de Segu
rança de Macau, continuando, porém, na mesma situação de adido,
nos termos do 11.0 18 da citada alínea, por ter sido nomeado
para prestar serviço, em diligência, no Estado-Maior-General das
Forças Armadas, continuando colocado na Direcção da Arma
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de Infantaria, o major de infantaria (50994511) Abulij José Lagar
tinho Rodrigues, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 16 de Dezembro de 1983, visada pelo Tribunal dc
Contas em 12 de Março de 1984. Niio s6o devidos emolu

mentos.)
Coronel ide engenharia, no quadro, (5097321i1) José iduardo Caixaria,
da Dirccção da Arma de Engenharia, onde continua colocado, por
se encontrar, em diligência, no Estado-Maior-General das Forças
Armadas, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 12 de Janeiro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 12 ele Março de 1984. Néo silo devidos emolu
mentos.)

Tenente-coronel do serviço geral do Exército, no quadro, (50420611)
Odorico do Nascimento Nunes, da Direcção do Serviço de Forti
ficações e Obras do Exército, onde continua colocado, por se
encontrar em diligência no Estado-Maior-General das Forças
Armadas, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
portaria.
(Por portaria de 1$ de Outubro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 12 de Março dc 984. Nio so devidos emolu
mentos.)

Major do serviço geral do Exército, no quadro, (51528511) Manuel
Gaspar, da Ch.efia do Serviço Geral do Exército, onde continua
colocado, por se encontrar em diligência n Estado-Maior-General
das Forças Armadas, devendo ser considerado nesta situação
‘desde a data da presente portaria.
(Por portaria de $ de Novembro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 12 de Março dc 1984. Néo s$o devido molu
lisentos.)

Passagem à situação de reserva:
Coronel do serviço de administração militar (51264311) Fernando
Soares Pinto Simões, nos termos da condição 4. da alínea c) do
n.° 1 do artigo l.° do Decreto-Lei n.” 5 14/79, de 28 de Dezembro,
devendo ser considerado nesta situação ‘desde a data da presente
portaria.
Fica com a peilsão mensal de 68 939$00. Conta 35 anos e
1 mês de serviço.
(Por portaria de 28 de Dezembro de 1983. No carece de visto do
Tribunal ele Contas, nos termos do 1)ecreto n.° 276-A/75.)

(
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Capitão do serviço geral do Exército (52389011) José Luis Manique
da Silva, nos termos da alínea d) do n.” 1 do artigo 1.° do Decreto-Lei ti.0 514/79, ‘de 28 de Dezembro, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 56 300$00. Conta 36 anos de serviço.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1983. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/iS.)

Reintegrações:
Por despacho d 5 de Julho de 19S3, foi reintegrado no quadro
permanente, na situação de reserva, o capitão miliciano de ‘infan
taria ‘(41122248) Vasco Lino da Silva, em virtude de ter sido
mandado arquivar o processo pelo crime de deserção por se encon
trar extinto o procedimento criminal, nos termos do artigo 126,
do ct.° 1 do Código Penal, em consequência das amnistias conce
didas pela Lei n.° 74/79, de 23 de Novembro, e Lei n.° 17/82,
de 2 de Julho.
(Por portaria de 24 de Maio de 1983, visada pelo Tribunal dc
Contas em 12 de Março de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Tem como não produzindo qualquer efeito futuro desde 3 de
Novembro de 1983. data do despacho da sua reintegração, a
portaria de 12 de Junho de 1980, que passou à situação de reserva
o major de artilharia (51461711) Francisco Manuel Mateus Leal
‘de Almeida, publicada na Ordem do Exército, 2.0 Série, n.° 22,
de 15 de Novembro de 1980. página 1582, por os factos que deter
minaram a sua passagem compulsiva à situação de reserva terem
sido amnistiados pela Lei n.” 74/79, de 23 de Novembro.
(Por portaria de 14 de Novembro de 1983, visada pelo Tribunal
Contas em 12 de Março de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Oficias do quadro de complemento
Oficiais milicianos de reserva:
Os oficiais em seguida mencionados têm a situação que lhes vai indi
cada um títujo, por terem atingido o limite de idade, nos termos
d’o artigos 25.° e 26.° do Decreto-Lei n.° 36 304, ‘dc 24 de Maio
de 1974:
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Distrito de Recrutamento e Mobilização de Coimbra
Aspirante a oficial miliciano de infantaria José Júlio Ferreir.a de
Andrade, devendo ser considerado nesta situação desde 19 de
Março de 1983.
Distrito de Recrutamento e Mobilização do Porto
Tenentes milicianos de ‘artilharia Joaquim Moreira Ramos, Vitor
Manuel Mateus das Neves, Domingos António Neves Pinto,
José Fernando da Cruz Carvalho de Mesquita, Manuel Fernando
Gradim dos Santos, Alexandre Fernando Teixeira ‘de Vasconcelos,
António Pires Rolo, Henrique Sousa Guimarães, José Milheiro
de Oliveira Barbosa, António Maria Walker Santos Brito, Rui
Spratley Pinto da Silva, José Emílio ‘Martins Monteiro, Jorge
Alberto de Albuquerque Meio da Costa, Luís Manuel Vaz Serra
de Sousa, Manuel Alberto de Queiroz Goriçalves, Augusto José
Ramos de Sousa, SiLvio Carvalho de Oliveira e Jorge Guimarães
Vieira Araújo, devendo ser considerados nesta situação desde,
respectivamente, 26 d’e Março de 1981, 7 de Janeiro, 5 e 17 de
de Fevereiro, 15 e 20 de Março, 23 e 25 de Maio, 2 e 4 de
Julho. 3 e 27 de Agosto, 18 de Setembro. 30 e 30 de Outubro, 21.
25 ‘e 28 ‘de Dezembro de 1983.
Tenente miliciano do serviço de administração militar António Luís
Pacheco de Queirós, devendo ser considerado nesta situação desde
13 de Fevereiro de 1981’.
(Por portaria de 2 dc Março de

V

—

1984.)

PROMOÇÕES

Oficiais do quadro permanente
Armas e serviços:
Direcção da Anna de Infantaria
Qapitão de infantaria, adido, da Direcção da Arma de Infantaria, o
capitão graduado de infantaria, adido, da mesma Direcção,
06l834’65) Anl!ónio Guerreiro Calvinho, contando a antiguidade
para todos os efeitos desde 20 ‘de Dezembro de 1969.
O referido oficial encontra-se na situação de adido, nos termos
do Decreto-Lei n.° 210/73, de 9 de Maio.
(Por portaria de 24 dc fevereiro de 1984.)
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Direcção do Serviço de Fortificações e Obras do Exército
Major do ser viço geral do Exército, o capitão do serviço geral do
Exército (51364211) João Luís Fonseca. contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 11 de Janeiro de 1984. Nio carece de visto do
Tribunal de Contas, no termos do Decreto n.° 27oÀ/75.)
Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução

e unidades:
Regimento dc Infantaria do Funchal
Major do quadro especial de oficiais, o capitão do quadro especial
de oficiais (09677765) Rui João Brazão Jardim, contando a anti
guidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 18 de

Janeiro

Tribunal de Contas,

nos

de 1984. Não carece de visto do
termos cio Decreto n.° 276-A/75.)

Órgãos de execução dos serviços e outros elementos:
Centro de Instrução de Operações Especiais
Major do quadro especial de oficiais, o capitão do quadro especial de

oficiais (08662665) João Pereira Tavares, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde 3 de Novembro

de 1923.
(Por portaria dc 24 de Janeiro de 1984. Não carece de visto do

Tribunal de Contas, nos

termos

do Decreto n.° 276-A/75.)

Hospital Militar Principal
Coronel do serviço de saúde, o tenentecorone1 do serviço de saúde
(509376F1) José Manuel Carrilho Ribeiro, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 19 de Janeiro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-Á/75.)

Hospital Militar Regional n.° 2
Major do

serviço

geral do Exército, o capitão do serviço geral do

Exército (5241 $311) Luís Nuno dos Santos Vila Albino, contando
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a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 16 de Janeiro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Oficiais do quadro de complemento
Anuas e serviços:
Direcção do Serviço de Administração Militar
Tenente miliciano do serviço de administração militar, o alferes
miliciano do serviço de administração militar (09860178) Carlos
Manuel Viegas Marques Correia, contando a antiguidade desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 31 dc Dezembro de 1983. Não carece dc Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.
Alferes miliciano do serviço de administração militar, o aspirante a
oficial miliciano do serviço de administração militar (13457082)
Luís Filipe Abreu Antunes Pereira, contando a antiguidade desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Direcção tio Sen’i;o de Finanças
Alferes miliciano do serviço de administração militar, o aspirante a
oficial miliciano do serviço de administração militar (07607482)
Rui Elmano Pereira de Lima, contando a antiguidade desde a
data da presente portaria.
tPor portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
l’ribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 276-A/75.)

Direcção do Serviço de Material
Alferes milicianos do serviço de material, os aspirantes a oficial
milicianos do serviço de material (10334078) Carlos Fernando
Magalhães Sereno e (12699077) António Leitão Sarnadas, con
tando ambos a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não caree de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-Á/75.)
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Direcção do Serviço de Transportes
Alferes milicianos do serviço de transportes, os aspirantes a oficial
milicianos do serviço de transportes (04318680) Rui Pedro Lopes
Mourão dos Santos e (02276577) Vítor Manuel Correia Sanipaio,
contando ambos a antiguidade desde a data a presente portaria.
(Por portaria de 17 dc Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Quartéis-generais:
Região Militar do Centro
Alferes miliciano do serviço de pessoal, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de pessoal (04770578) António Luís Pereira Figueiredo,
contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 17 de Dezembro dc 1983. Não carece de visto do
Tribunal dc Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Região Militar fie Lisboa
Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de infantaria
(08968079) António Augusto Rocha Oliveira, contando a antigui
dade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 31 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miilciano
do serviço de saúde (03121177) Miguei Marcelino Ferreira de
Moura Goriçalves, contando a antiguidade desde a data da pre
sente portaria.
(Por portaria de 17 de Dezcmbro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Região Militar do Norte
Alferes milicianos de cavalaria, os aspirantes a oficial milicianos de
cavalaria (10196481) Mário João Duarte Quintas e (09969778)
António Manuel Moitinho Nogueira Rodrigues, contando ambos
a antiguidade desde a data da presente portaria.
Alferes miliciano de engenharia, o aspirante a oficiai miliciano de
engenharia (01275577) Octávio Augusto Coelho Alves, contando
a antiguidade desde a data da presente portaria.
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Alferes miliciano do serviço de pessoal, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de pessoal (03625278) José Manuel Vieira de Sousa
Rosa, contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 17 de Dezembro de ]933. Nao carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 276-A/75.)

Região Militar do Sul
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (149.76879) João Alexandre Lobo Xabregas, contando
a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 17 dc Dczembro de 1983, Nüo carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do DecrIo ii. 276-A/75.)

Zona Militar dos Açores
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (11401282) Carlos Ramos Pinto, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 17 de Dezembro dc 1933. N3o carece de visto do
Tribunal de Contas, nos Cii os do Decreto n.° 276-A/75.)

Escolas práticas das armas e sersiços, centros de instrução
e unidades:
1 nfantaria:
Escola Prática de Infantaria
Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de infantaria
(10985979) João Carlos Guimarães Rodrigues, contando a anti
guidade desde a data da presente portaria.

(Pos- portaria de 31 de Dezembro de 1983. Nta carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos cio Decreto n.° 276-A/75.)
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a. oficial milicianos de
infantaria (111668081) Carlos Alberto da Silva Leitão, (16678180)
Vítor Carreiros Pedroso, (09354379) António Ferreira da Costa,
(16215978) António Miguel Oliveira Ro:drigue;s da Silva, (16001;379)
João Carlos Marques. Rosa, (00610382) José Manuel Jorge da
Costa Roldão, (06983982) Joaquim José Caetano Nunes, (05918679)
José Pedro da Rocha Romão. Malcata, (00304982) Vasco Afonso
Saldanha Martins, (05179582) Paulo Jorge dos Reis ferreira e
(08707482) Ricardo André ‘dos Reis Fonseca, contando todos
a antiguidade desdc a data da presente portaria.
de Dezeisbro de 1983. N3o carece de visto cio
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)

(Pos’ portaria de 17

(
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Rcgimeuo dc Infantaria de rbrAntes

Tenentes milicianos de infantaria, os alferes milicianos de infantaria
(10089779) Pedro António Gonçalves de Almeida, (02486879)
António Fernando Borges Alves, (07409379) Mário José da Silva
Oliveira Martins e (07010579) João Manuel Martins Veloso da
Veiga, contando todos a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 51 de Dezembro de 1985. Não carceo de visto do
Tri’,unal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos
de infantaria (03843982) Rui Alexandre ‘de Oliveira Fernandes,
(03743882) Fernando José Martins Gorjão, (18181982) António
José Alvos Lourenço, (19045882) João Alberto Marques Venâncio,
(17115480) António Mário ‘Fragoso Coelho e (F146628l) Francisco
José Videira Caldeira, contando todos a antiguidade desde a
data ‘da presente portaria.
(Por portaria de 17 cio Dezembro dc 1983. Nio carece de Visto cio
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276 A/75.)

Regimento dc Infantaria de Angra do Heroísmo

Tenentes milicianos de infantaria, os alferes milicianos de infantaria
(04927179.) Luís Francisco Rodrigues Inácio e (06604979) José
dos Santos Ribeiro, contando ambos a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 31 de Dezembro dc 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos lermos do Decreto n.° 276-A/7.)

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (03068581’) Paulo Alexandre Vilela Martins Raimundo.
contando ‘a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75i
Regimento de Infantaria fie Beja

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos de
infantaria (11680182) António Guilherme Pereira Ramalho Ser
rano, (0863582) Joaquim Inácio dos Santos Ambrásio, (11592382)
José António Guerreiro Milho, (11381282) Luís Paulo Soares
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Silva e (02172081) António ManueL Mateus Castel-Branco Ribeiro,
contandos todas a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276A/75.)

Regimeiito de Infantaria de Chaves
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos de
infantaria (19110982) José Carlos Rodrigues Pires, (V6376582)
Agostinho de Carvalho ‘Pereira e (01033181) António Manuel
Carvalho Rodrigues. contando todos a antiguidade desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Infantaria de Elvas
Tenente miliciano ‘de infantaria, o alferes miliciano de infantaria
(11567179) João Fernando Loureiro Monteiro, contando a anti
guidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 31 de Dezc’mbro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, oca termos do Decreto o.” 27G-A/75.)

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (17280781) Hélio Fernando Verdial Rosa Soares, con
tando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos lermos do Decreto n.” 276-A/75.)

Regimento de Infantaria de Ponta Delgada
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos de
infantaria ‘(09434981) João ‘Manuel Gonçalves Esteves e (0669L7882)
Gil da Silva Canha, contando ambos a antiguidade desde a data
da presente portaria.
(Por portaria dc 17 de Dezembro de 983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.” 276-A/75.)

Regimento

de infantana do Porto

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos de
infantaria (00467683) Rui ?vlanuel Mota Freitas Mendonça.
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(05671282) Domingos Fonseca Pinto Rodrigues e (02102682) Luís
José Ferreira Sampaio de Carvalho contando todos a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribuial de Contas, nos termos cio Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Infantaria de Queluz
Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de infantaria
(1161150579) Sertório Teng Wan ‘Dias, contando a antiguidade desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 31 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal dc Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial miliciano de
infantaria (02252782) António Emanuel da Silva Curto, (06398582)
José Luís Nogueira de Barros, (10486282) ‘Pedro Ribeiro Duarte,
(17097982) Carlos Alberto Cab.çadas da Piedade, (17580682)
Rogério Paula da Silva, (l22091 82) António Jacinto ‘Pimpao Cal
dira, (10689982) José Manuel Colaço Joaquim e (08670482)
Luís Filipe de Figueireido: Morais da Silva Pinto, contando todos
a antiguidade desde a data da presente portaria.
de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

(Por portaria de 17 de Dezembro dc 1983. Não carece

Regimento de infantaria de Tomar
Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de infantaria
(18144479) Drningos Abreu de Sousa Vaz de carvalho, contando
a antiguidade desde a data da resente portaria.
(Por portaria de 31 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Alferes milicanos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos de
infantaria (01314982) José António Monteiro d,e Sousa e (11079582)
Armindo Antunes Geraldo Apóstolo, contando ambos a antigui
dade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 17 dc Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.” 276-A/75.)

606

ORI)EM DO ËXÉRCITO N.° 7

2.’ Série

Regimento de Infantaria de Vila Real
Tenente miliciano de infantaria, o alferes milicano de infantaria
(04058379) João Luís Bastos Martins, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria dc 31 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.t
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos
de infantaria (03618582) António Hélder de Almeida Areias,
(04067582) Rui Nélson de Bessa Rigueira, (10696882) Eduardo
Augusto Rodrigues de Seixias e (03540482’ António Augusto de
Abreu Maia, contando todos a antiguzoacle desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 17 de Dezembro dc 1983. Não carece de visto do
Tribunal de (‘ontas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Infantaria de Viseu
Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de infantaria
(88023379) José rManiuel Bento de Oliveira, contaido a antigui
dade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 31 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Bat&hão de Infantaria de Aveiro
Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de infantaria
(04501279) Bento José :do Amarat Osório de Queiroz. contando
a antiguidade desde a data da. presente portaria.
(Por portaria de 31 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (07513882) Joaquim Manuel Mota Magano, contando a
antiguidade desde a d:ata da presente portaria.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75i
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Artilharia:
Escola Prática de Artilharia

Tenente miliciano de artilharia, o alferes miliciano de artilharia
(13031079) António José Bernardo Chula, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 31 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Reginieno dc Artilharia de Costa
Tenente milician,

artilharia, o alferes miliciano de artilharia

(16035478) Cândido Aurélio Marques do Nascimento, contando

a antíguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 31 de Dezembro dc 1983. Não carece de visto cio
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 276-A/75.)

Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial milicianos
de artilharia (17504081) Rui Manuel Castro Pereira, (00200982)
Raul Manuel Leão Baptista, (11407278) Rui Sérgio Rodrigues Dio
nisio e (03854278) António Afonso Reinand de Meio Pires, con
tando todos a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos cio Decreto n,° 276-A/75.)

Regimento de Artilharia de Leiria
lenentes milicianos de artilharia, os alferes milicianos de artilharia
(15347279) Carlos Manuel dos Santos Paula e (15932679) Fran
cisco José Gonçalves, contando ambos a antiguidade desde a
data da presente portaria..
(Por portaria de 31 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
‘Tribunal de Contas, nos termos do Decreto 0,0 276-A/75.)

Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial milicianos de
artilharia (02933783) Francisco José Aranha Rosado e (09806878)
José Carlos Gomes Belarmino, contando ambos a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Regimento de Artilharia de Lisboa
Tenente miliciano de artilharia, o alferes miliciano de artilharia
(07894979) José Fernando Magalhães Gaspar, contando a anti
gui±de desde a data da presente portaria.
(Por i01’taria de 31 dc Dejernhro de 1983. Não carece dc Visto d
Tribunal de Contas, nos termos cio Decreto n.° 276-A/75.)

Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial milicianos de
artilharia (01406481) Joaquim António Pinheiro Silva e Sousa,
(16832781) José carlos Lopes Félix Ferreira, (01076282) António
José da Silva Valente e (12750881) Fernando Ramiro Gonçalves
de Figueiredo, contando todos a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não carece de Visto do
Tribcmal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Artilharia da Serra do Pilar
Tenente miliciano de artilharia, o alferes miliciano de artilharia
(13213979) António Armindo Correia Riheio, contando a antigui
dade desde a data da presente portaria.
(Por portaria dc 51 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, no, termos do Decreto n.’ 27d-A/75.)
Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial milicianos de
artilharia (06180678) António Carlos Diogo Meireles, (11932480)
Artur Armando Pinto Coelho e (01961782) Carlos Miguel Duarte
da Cunha, contando todos a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Par portaria dc 17 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Grupo de Artilharia de Guarnição n.° 1
Alferes miliciano de artilharia, o aspirante a oficial miliciano de
artilharia (06688080) Luís António da fonseca Lemos, contando
a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto o.’ 276.A/75.)
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Centro de Instrução de Artilharia Atitiaérea de Cascais
miliciano de artilharia, o alferes miliciano de artilharia
(19134579) José Maria Remourinho Vaidegato, contando a anti
guidade desde a data da presente portaria.

Tenente

(Por portaria dc 31 de f)em1,ro de 1083. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Alferes miliciano de artilharia, o aspirante a oficial miliciano de
artilharia (16461282) António Manuel Henrique Fernandes, con
tando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal dc Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Cavalaria:
Regimento de Cavalaria de Beja
Tenentes milicianos de cavalaria, os alferes milicianos de cavalaria
(00727876) Luís Manuel Leal Ferreira da Cunha e (11779778)
Pedro Osório Bandeira talheiros, contando ambos a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 31 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Cavalaria de Braga

Tenente miliciano de cavalaria, o alferes miliciano de cavalaria
(03176078) Rui Henrique Ferreira de Sousa Sanches, contando
a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 26 de Dezembro dc 1982. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Alferes miliciano de cavalaria, o aspirante a oficial miliciano de
cavalaria (14164982) César Augusto Rajao da Cunha, contando a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
‘frihtmal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Cavalaria de Estrernoz
Alferes milicianos de cavalaria, os aspirantes a oficial milicianos de
cavalaria (11310282) Joactuim António Garrido Gomes e (19239462)

6t0

ORDEM DO EXËRCITO N.

7

2. Série

Joo Manuel Alves Lobato, contando ambos a antiguidade desde
a data da presente portaria.
(l’or portaria de 17 dc Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-\./75.)

Regimento de Lanceiros de Lisboa
Alferes milicianos de cavalaria, os aspirantes a oficial milicianos de

cavalaria (06716482) Jorge Manuel Afonso Boavida e (07986182)
Francisco Manuel Patrício Pires, contando ambos a antiguidade
desde a data da present eportaria.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

(

Regimento de Cavaaria de Santa Margarida
1 enentes milicianos de cavalaria, os alferes milicianos de cavalaria
(l359579) Francisco Manuel Fernandes Rosa, (03627679) José
Manuel Roque da costa Rolo e (11494479) Jorge Manuel Gaspar
Esteves, contando todos a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(i’or portaria de 31 de Dezembro cio 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276A/75.)

Centro de Instmço da Polícia do Exército
Alferes miliciano de cavalaria, o aspirante a oficial miliciano de
cavalaria (03688981) José António Teixeira Martins, eontnado a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 17 cio Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas. nos termos do Decreto n.° 276A/75.)

‘I’ransinissões:
Escola Pritica de Transmissões
Alferes milicianos d’e transmissões, os aspirantes a oficial milicianos
‘de transmissões (17181382) Miguel Vilaça Rodrigues de Lima e
(C7683282) Carlos Manuel Sardinha Duro, contando ambos a

antiguidade desde a data da presente portaria.
Por portaria de 17 de Dezembro dc 1983. Ntto carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Serviço dc reconhecimento das traiitnissões:
Batalhão de Informações e Reconhecimento das Transmissões
Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de infantaria

(10133479) Paulo Jorge Lourenço Piras Paneiro, contando a
antiguidade desde a data da presente portaria
(Por portaria de 31 dc Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.1

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos
de infantaria (16017079) Carlos Manuel da Silva Inês Soares e
(08144282) Jorge Manuel de Jesus Pires Caiado, contando ambos
a antiguidade desde a data da presente portaria.
Alferes miliciano do serviço de informação e reconhecimento das
transmissões, o aspirante a oficial miliciano do mesmo serviço
(16901280) Manuel José de Melo Amorim Nunes Marques, con
tando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não carece dc visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto-Lei n.° 276-A/75.)

Serviço de saúde:
Escola Prática do Serviço Veterinário Militar
Alferes miliciano do serviço de informação e reconhecimento das
serviço de saúde (01822677) Carlos Alberto Antunes dos Santos,
contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto o.° 276-A/75i

Batalhão do Serviço de Saúde
Alferes miliciano de infataria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (06980282) Gilberto Rui dos Santos e Silva, contando
a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos cIo Decreto n.° 276-A/75.)

Serviço de administração militar:
Escola Prática de Administração Militar
Alferes milicianos do serviço de administração militar, os aspirantes
a oficial milicianos do serviço ‘de administração militar (03038280)
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António Manuel Gama Adão, (14328082) João Carlos Santos
Carvalho e (11436182) Joaquim Margarido Pacheco de Macedo,
contando todos a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria dc 17 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Serviço de material:
Escola Prática do Serviço de Material
Alferes milicianos do serviço de material, os aspirantes a oficial
milicianos do serviço de material (02013881) Vítor Manuel de
Jesus da Fonseca e (08132577) José Manuel Ferreira Figueiredo,
contando ambos a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos cio Decreto n.° 276-A/75.)

Batalhão do Serviço de Material
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (1686t482) Joaquim de Sousa Coelho, contando a anti
guidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 17 de Dezembro dc 1983. Não carece de Visto do

Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Serviço de transportes:
Esc&a Prática do Serviço de Transportes
Alferes miliciano do serviço de transportes, o aspirante a oficial

miliciano do serviço de transportes (08004781) Eliseu António
Guerreiro Valente, contando a antiguidade desde a data da pre
sente portaria.
(Por portaria dc 17 de Dezembro dc 1983. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto o.° 276-A’75.)
Batalhão do Serviço de Transportes
Alferes miliciano do serviço de transportes, o aspirante a oficial
miliciano do serviço de transportes (09223678) João Carlos
Migueis de Matos, contando a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 17 de I)ezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Serviço geral do Exército:
Batalhão do Serviço Geral do Exército
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantari.a (18050881) Luís Renato Neves Andrade, (10219582)
Jaime Manuel Esteves dos Santos e (14389781) Fernando Manuel
Jorge Vieira, contando todos a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não c,rece de visto do
Tribunal de Contas, no termos do Decreto n,° 276-A/75.)

Tenente miliciano de cavalaria, o alferes miliciano de cavalaria
(00732578) Carlos Manuel Grilo de Matos Carvalho, contando a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 31 de Dezembro fie 1983. Nio carece de visto Ci)
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A!75.)

Alferes miliciano ‘de cavalaria, o aspirante a oficial miliciano de
cavalaria (002941179) José Carlos Pereira de Matos Duque, con
tando ‘a antiguidade ‘desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto o.° 276-A/75.)

Alferes miliciano do serviço de pessoal, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de pessoal (10259779) João Miguel Vieira Santos de
Barros, contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)

Comandos:

Regimento de Comandos
Tenentes milicianos de infantaria, os alferes milicianos de infa:ntaria
(t)5478679) Jorge Jesus Carvalho, (04644179) José da Costa Cor
reia, (0880327%) Filipe Ferreira Valadão Matildes e (00043879)
Luís Filipe Barata Gonçalves Gorgueira, contando todos a antigui
dade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 31 dc Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunat fie Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos de
infantaria (11305382) Francisco José Martins Rodrigues,
(11838680) Rogério Meio (‘outinho, (14107782) João Carlos Xavier
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da Costa Reis, (06537482) Joaquim António Cambé da Silva
Paiva, (F6988282) António Casal Gouveia Canhoto, (17312377)

Daniel José das Dores Oliveira Santos, (13842679) João Mário
Couto Baptista da Silva, (07762782) José António Farinheira
Calhau, (02735982) Joaquim Mário Batalha de Oliveira, (04602178)
José Luís Cristóvão, (F6209082) Armando Augusto de Sousa,
devendo todos ser considerados nesta situação desde a data da
presente portaria.
(Por portaria dc 31 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos cio Decreto n.° 276-A/75.)

Órgãos de execução dos serviços e outros elementos:
Estabelecimentos militares
Estabelecimentos de instrução
Academia Militar
Tenentes milicianos de infantaria, os alferes milicianos de infantaria
(19888079) Ëlias Lopes Inácio, (05826179) Manuel dos Santos
Dias, (19416579) António Manuel Guerra Felício e (06447979)
José Augusto Rodrigues Alves, contando todos a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria dc 31 de i)ezembro de 1983. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Tenentes milicianos de artilharia, os alferes milicianos de artilharia
(15166579) António Jorge de Sousa Machado, (04403078) Carlos
Manuel da Graça Bicha, (14567779) Jorge Carmo da Costa e
(00944379) José Alves de Sousa, contando todos a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 3t dc Dezembro de 1983. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/iS.)

Alferes miliciano de artilharia, o aspirante a oficial miliciano de
artilharia (15645281) José Paulo Ribeiro Berger, contando a anti
guidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 17 dc Dezembio de 1983. Não carece de ‘visto di
Tribunal de Contas, nos termos cio Decreto a.° 276-A/73.)

Tenente miliciano de cavalaria, o alferes miliciano de cavalaria
(13609279) António José Gonçalves Bastos, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 31 dc Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Jnstituto Militar dos Pupilos do Exército
lenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de infantaria
(16536079) Hugo Manuel dos Santos Barreiros. contando a anti
guidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria dc 31 de Dezembro de I9i3. Não carece de visto d
Tribunal de Contas, nos lermos cio Decreto

n.°

27 A/75.)

Escola Militar de Electromecânica
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos de
infantaria (05690782) Almeno Jorge Pereira Fernando e (02975$82)
Jorge Manuel da Luz Pereira, contando ambos a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por pertcria de 17 de Dezembro dc 1983. Não carece de Visto Cl]
Tribunal de Contas, nos termec do Decre Lo n.° 276-A,’i 1)

Centro MEitar de Educação física, Equitação e Desportos
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano d.2
infantaria (15075281) Henrique João Claudino Maxieira, contando
a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Hospitais niilitares
Hospital Militar Principal
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de saúde (11789778) Pedro José Lima Fernandes da
Silva, contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 17 dc Dezembru de 1983. Não carece dc visto do

Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)

Estabelecimentos penais
Presídio Militar
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (10743482) Pedro Nuno Madeira Montez, contando a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 17 dc Dezembro de 1985. Não carece dc visto cio
Tribunal dc Contas, nos tertnos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Diversos:
Agrupamento Base de Santa Margarida
Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de infantaria
(19271179) José Luís Nunes Pereira, contando a antiguidade desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 3 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficiaL milicianos de
infantaria (11763382) Daniel José de Matos Ferreira Bastos e
JI293582) João Fernando Veríssimo e Moreira, contando ambos
a antiguidade desde a data da presente portaria.
Alferes miliciano do serviço de pessoal, o aspirante a oficial miliciano
dc) serviço de pessoal (03172979) José Luís Eugénio Lopes Cruz,
contando ‘a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Centro de Gestão Financeira da Região Militar de Lisboa
Tenente miliciano do serviço de administração militar, o alferes
miliciano do serviço de administração militar (03496477) Mário
José Esteves Correia Semedo, contando a antiguidade desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 31 de Dezcmhro dc 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276A/75.)

Centro de Gestão Financeira da Zona Militar da Madeira
Alferes miliciano do serviço de administração militar, o aspirante a
oficial miliciano do serviço de administração militar (17917880)
Norberto Carlos Horta do Souto, contando a antiguidade desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Centro de Estudos Psicotécnicos do Exército
Tenente miliciano do serviço de pessoal, o alferes miliciano do serviço
de pessoal (08812775) Luís Manuel Ramos da Fotiseca, contando
a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 31 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Alferes miliciano ido serviço de pessoal, o aspirante a oficial miliciano
do serviço 1e pessoal (18613678) Jorge Augusto Marcelino Amaro,
contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)

Depósito Geral de Material de Guerra
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (07909482) Eduardo Manuel Pereira Matias Gomes,
contartdo a antiguidade desde a data da presente portaria.
Alferes miliciano do serviço de material, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de material (19619582) Fernando José Martins Vaz,
contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276A/75.)

Depósito Geral de Material de Transmissões
Alferes miliciano de transmissões, o aspirante a oficial miliciano
de transmissões (10430982) Carlos Alberto Nobre da Silva, con
tando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Depósito Geral de Fardamento e Calçado

Alferes miliciano do serviço de administração militar, o aspirante a
oficial miliciano do serviço de administração militar (10565$82)

José Carlos Lopes Henriques, contando a antiguidade desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 17 dc Dezembro de 1983. Não carece dc visto do
Tribunal dc Contas, nos termos do Decreto o. 276-A/75.)

Adidos:
No Ministério da Administração Interna
Guarda Nacional Republicana
Graduado no posto de capitão miliciano de infantaria, para o quadro

da Guarda Nacional Republicana, o tenente miliciano de infantaria
(04077764) Amilcar José Remondes Lopes.
(I’or portaria de 18 de Novembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Alferes milicianos de infantaria, os

2.0s sargentos de infantaria, da
Guarda Nacional Republicana, (08475971) Mário Evaristo Duarte,
(62784272) José Luís Faustino, (06866$74) João da Graça Prates,
(03047474) libério Oliveira Lopes e (60186973) Adérito ferreira
Araújo, contando todos a antiguidade desde a data da presente
portaria.

(Por portaria de 24 de Outubro de 1983. Não car&e de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do T)ecreto n.° 276-A/75.)

Alferes milicianos de cavalaria, os 2.° sargentos de cavalaria, da
Gtiarda Nacional Republicana, (17654570) António Mateus Alves
e (11327170) Mérito Fernandes da Silva Correia, contando
ambos a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 24 de Outubro de 1983. Não carece de visto cio
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

VI— COLOcAÇÕES, EXONERAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS
Oficiais do quadro permanente
Anuas e serviços:
Dírecçíio do Serviço de Pessoal
Repartição de Oficiais
Capitão do serviço geral do Exército. supranumerário, (44286955)
José Ernesto Almeida Ribeiro.
(Por portaria de 3

dc Janeiro de 1984.)

Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário (46174258) João
Ricardo Trindade.
(Por portaria de 4 de Janeiro de 1984.)

Direcção da Anua de Infantaria
Coronel de infantaria, da Direcção do Serviço de Educação Física
do Exército, (513921111) Jaime da Fonte Alpendre.
(Por portaria de 19 de Dezembro de 1983.)
Major de infantaria, adido, (50994511) Abílio José Lagartinho Rodri
gues.
(Por portaria de

16

de Dezembro de 1983.)
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Direcção da Arma de Artilharia
Major ide artilharia, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa,
(51461711) Francisco Manuel Mateus Leal de Almeida.
(Por portaria de 21 de Novembro de 1983.)

Major de artilharia, da Academia Militar, (41477262) Rui Manuel
Marfins Reis.
(Por portaria de 5 de Dezembro de 1983.)

Direcção do Serviço de Material
‘1enente do serviço de administração militar, da Escola Prática de
Administração Militar, (71123470) Luís Carlos Pinheiro Gomes.
(Por portaria de 4 de Janeiro de 1984.)

Chefia do Serviço Geral do Exército
Major do serviço geral do Exército, da Direcção da Arma de Cavalaria,

(51528511) Manuel Gaspar.
(Por portra de 8 de Nmembro de 193.)

Capitão do serviço geral do Exército, do Estado-Maior do Exército,
(51755611) Franciico Justino de Oliveira.
(Por portaria dc 9 dc Janeiro de 1984.)

Quartéis-generais:
Região Militar do Norte
Major de infantaria, supranumerário, (02238064) António Joaquim
Machado Ferreira.
(Por portaria dc 16

de

DczcmT’ro de 1983.)

Zona Militar dos Açores
Tenente-coronel de infantaria, do Estado-Maior do Exército, (50707111)
Américo Augusto Moreno.
(Por portaria de

1

de

Janeiro de l$4.)
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Zona Militar da Madeira
Major de infantaria, do Regimento de Infantaria de Viseu, (50995311)
José Fernandes Frutuoso da Costa.
Major e cavalaria, do Estado-Maior do Exército, (50691011) Alberto
Rui Guedes Teixeira Sampaio.
Tenente do serviço geral do Exército, do Batalhão do Serviço de
Material, (45171L61 1) Gregório Russo Martins.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984.)

Escolas próticas das armas e serviços, centros de instrução
e unidades:
Infantaria:
Regimento de Infantaria do Funchal
Major de infantaria, da Direcção da Arma de Infantaria, (05841963)
Albano Manuel Raposo Pinela.
Capitão de infantaria, do Depósito Geral de Material de Guerra.
(00060262) Carlos Alberto Delgado.
Capitão d infantaria, da Direcção da Arma de Infantaria, (01294365)
Fernando Nuno da Silva Pinto
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984.)

Regimento de Infantaria de Ponta Delgada
Tenente-coronel de infantaria, da Direcção da Arma de Infantaria,
(51405111) António Valério Mascarenhas Pessoa.
(Por pertaria de 1 de laneiro dc

984.)

Artilharia:
Grupo de Artilharia de Guarnição a.° 1
Comandante, o tenente-coronel de artilharia, de inspecção-Geral dc)
Exército, (51372511) Luis Albino Castel-Branco Ãlves da Silva.
(Por portaria de 26 de Janeiro de 1984.)
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Capitão de artilharia, do Centro de Instrução de Artilharia Antiaérea
de Cascais, (07488973) Guilherme José Costa Guedes da Silva.
(Por portaria de 4 de Janeiro de 1984.)

Engenharia:
Regimento de Engenharia de Espinho

Capitão de engenharia, no quadro, (01812567) Mário do Sacramcnto
Silva.
(Por portaria de 14 de Dezembro dc 1983.)

Serviço dc material:

Escola Prática do Serviço de Material
Capitão do serviço de material (serviços técnicos ‘de manutenção),
da Direcção do Serviço de Material, (50689511) António José
Lopes Guerreiro Correia.
(Por portaria de

1 de Janeiro de 1984.)

Distritos dc recrutamento e mobilização:
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Faro
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (52058411)
Armando Pinto.
(Por portaria de 15 de Dezembro de 1987.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização do Funchal
Capitão do serviço geral do Exército, do ‘Regimento de Infantaria
de Faro, (51057611) Henrique Imídlio dos Santos.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Ponta Delgada
Alferes do serviço geral do Exército, ‘do Presídio Militar, (51069111)
José Augusto Dias Ferreira.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984.)
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Órgãos de execução dos serviços e outros elementos:
Estabelecimentos militares
Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos
Capitão do serviço de administração militar, da Direcção do Ser’, iço
de Intendência, (50361911) Álvaro Brazinha Mochacho.
IPor portaria de 14 de Marco de I83.)

Adidos:
Instituto de Altos Esftitlos Militares
Nomeado professor efectivo do Instituto de Altos Estudos Militares
o coronel de engenharia. supranumerário permanent.e, (50974311)
Vasco Joaquim Rocha Vieira, nos termoc da 2.” subamnea do
artigo 10.°-2-a, do Regulamento Provisório do Instituto de Altos
Estudos Militares, em substituição do b:igacleiro Luís Emídio
Cravo da Silva, que é exonerado das referidas funções pela
presente portaria.
(Por portaria de 26 de Julho de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 5 de Março de 1934. S3o devidos 1 500$00 de
emolumentos, sendo 900$00 para o Estado e 600$00 para
o Cofre do TC.)

Oficiais do quadro de complemento
Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução
e umidades:
Infantaria:
Regimento de Infantaria de Beja
Tenente miliciano de infantaria, do Batalhão do Serviço de Transportes,
(18680377) Carlos Edgar Teixeira Lourenço, em disponibilidade.
(Por

portaria

de 31

de

Dezembro de 1983.)

Regimento de Infantaria de faro
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria
de faro/Destacamento de Tavira, (10139382) Jorge Herculano
Cereja Conceição, (10590782) José Manuel Valorugo do Nascimento
Cavaco e (13979282) Silvério Leal Palma, todos em disionibiliclade.
(Por portaria de 17 de Dezenibro de 193,)
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Regimento de Infantaria do Porto
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria
de Faro/Destacamento de Tavira, (08314877) Artur Magalhães
Loureiro Oliveira, em disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983.)

Regimento de Infantaria de Queluz
de infantaria, da Escola Prática de Infantaria,
(01968278) António Carlos de Andrade Saraiva, em disonibiIi
dade.

Tenente miliciano

(Por portaria de 2 de Novembro de 1983.)
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Batalhão do Serviço
de Transportes, (06605482) João Carlos Vargas Andrade Grilo,
em disponibilidade.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1983.)
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, do Regimento de Infan
taria ‘de Faro/Destacamento de Tavira, (15730881) José António
Silva Teodoro e (16842781) José Carlos Magalhães Ribeiro,
ambos em disponibilidade.
(Por

portaria de 17 de Dezembro dc 1983.)

do Regimento de Infan
taria de Angra do Heroísmo, (03271482) Luís Alberto Costa
Severo, (10380081) António Luís Pedreira Pereira e (1528907%)
José João Guilherme, todos em disponibilidade.

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria,

(Por portaria de 3 de Fevereiro de 1984.)
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, do Regimento de
‘Infantaria de Angra do Heroismo, (17859981) Miguel Barbosa
Horta Machado Tranca e (04118681) Rogério Nuno Cames
Godinho (‘ayatte, ambos em disponibilidade.
(Por portaria de 6 de Fevereiro de 1984.)

Alferes miliciano de engenharia, da Região Miitar de Angola,
(60110970) Carlos Alberto Parente Alves, em disponibilidade.
(Por portaria dc 20 de Janeiro de 1984.)
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Cavalaria:
Escola Prática de Cavalaria
Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, do Regimento de Cavalaria
de Estremoz, (01939778) José Manuel da Rocha Rodrigues. em
disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1985.)

Regimento de Cavalaria de Santa Margarida
Aspirantes a oficial milicianos de cavalaria, da Escola Prática de
Cavalaria, (01205881) Carlos Manuel dos Reis e (01346779) Luís
Manuel Godei Valentim. ambos em disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983.)

Engenharia:
Regimento dc Engenharia de Espinho
Aspirantes a oficial milicianos de engenharia, do Quartel-General da
Região Militar do Nort., (19198580) Manuel de Sousa Lima
Carneira e (02781272) Francisco Gonçalves Saraiva, ambos em
disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1985.)

Transmissões:

Regimento de Transmissões
Aspirantes a oficial milicianos de transmissões, da Escola Prática de
Transmissões, (00336279) Luís Costa Lima, (15003880) Joaquim
Gomes Martinez Santos Fernandes e (00964178) Carlos Narciso
de Almeida Aguiar, todos em disponibilidade.
(I’or portaria de 17 de Dezembro de 1985.)

Serviço de saúde:
Batalhão do Serviço de Saúde
Alferes miliciano do serviço de saúde, do Centro de Selecção de
Coimbra, (08699177) Joaquim Manuel Vieira Silva Viana em
disponibilidade.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1985.)
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de saúde, do Quartel-General
da Região Militar do Norte, (03613977) Rui Marcelino Lopes

(
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Dias, (03037275) José Manuel Oliveira Monteiro, (02825875) José
António Ramos da Silva Teixeita, (03359274) Fernando Alberto
Pires Póvoas, (02125874) Edgar António Elói de Oliveira Guer
reiro, (04406975 António Manuel Cortez Ferreira, (04163377) Rui
Afonso Maia Pereira Cernadas, (04197275) Dário Guerra Mar
tins, (02448277) José Eduardo Rocha de Almeida e (1121337$)
Nuno Manuel da Cunha Salvador, todos em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, da Escola Prática
de Cavalaria, (02946977) Alberto Jaime Midões, em disponibi
lidade.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, da Escola Prática
de Transmissões, (04348276) José Pedro Marques Conto Soares,
em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Hospital Militar
Regionat n.° 4, (03236176) Raul Manuel de Castro Freitas. em
disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983.)
Aspirante a oficial miilciano do serviço de saúde, do Hospital Militar
Regional n.° 4, (11479167) António Maria Nunes Abreu, em
disponibilidade.
(Por portaria de 1 de Janeiro de

1981.)

Serviço de administração militar:
Batalhllo de Administração Militar
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de pessoal, do Quartel-General da Região Militar do Norte, (00228672) Vítor Gomes
Ferraz, (05481577) Luís Manuel de Jesus Loureiro e (08278579)
Luis Magalhães Pereira, todos em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, do
Centro de Gestão Financeira Geral, (09817881) Luís Filipe Mau
rinho Silva Rapoula. em disponibilidade.
(Por portaria de 17 dc Dezembro de 1985.(

Serviço de material:
Escola Prática do Serviço de Material
Aspirante a oficial miliciano do serviço de material, do Batalhão do
Serviço de Material, (01411480) Fernando José Rodrigues Rolo
D na rte.
(Pur portaria dc 10 dc Agosto de 1985.)
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Serviço de transportes:
Batalhão do Serviço de Transportes
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infan
taria de Elvas, (02660780) António Carlos Amaral Martins.
(Por portaria de 10 de Setembro

de 1983.)

Distritos de recrutamento e mobilização:
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Abrantes
Tenente miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de Viseu.
(04707969) Vítor Manuel Trincão da Silva, licenciado.
Alferes miliciano de infantaria, do Regimcnto de
Queluz, (04954369) José Miguéis, licenciado.

infantaria de

Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Artilharia da Serra
do Pilar, (14986469) Joaquim Marques Ferreira Inácio, licenciado.
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de infantaria do tiin
cha]. (0276]469) José Manuel da Mota Machado, licenciado.
(Por portaría de 1

de Janeiro de 1984.)

Alferes miliciano de artilharia, do Regimento de Artilharia da Serra
do Pilar, (06871469) Artur José Caldeira Correia Fonto, licen
ciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1983.)
Alferes miliciano de artilharia, do Regimento •de Artilharia da Serra
do Pilar, (04677269) Jorge Manuel da Silva Martins, licenciado.
(Por portaria de 1

de Janeiro de 1984.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Angra do Heroismo
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Artilharia da Serra
do Pilar, (14528469) Manuel Fernando Ferraz Silveira Cardoso,
licenciado.
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria do Chaves,
(02889569) Hélder Pinheiro fernandes, licenciado.
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria do Fun
chal, (07112769) José Bettencourt, licenciado,
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Alferes miliciano do serviço de transportes, do Batalhão cio Serviço
de Transportes, (10533669) Aurélio de Freitas Meio, licenciado.
(Por

portaria

de 1 dc

Janeiro

de 1984.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Aveiro
Tenentes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Viseu, (16903569) João Manuel dos Santos Costa, (02827269) Joa
quim de Sousa Marques, (08771769) Nélson Amilcar Ferreira
Marques, (13655669) Abílio Manuel Costa Simões e (18799869)
António Augusto Brito da Silva, todos licenciados.
Tenentes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria do
Funchal, (04579069) José Carlos Ventura de Almeida Coelho,
(05933369) Alberto de Pinho Marques de Almeida, (10412969)
José Orlando de Almeida e Silva e (14536169) António Nolasco
Pires Moreira, todos licenciados.
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Chaves, (12951869) Ernesto Manuel Mónica Modesto e (18725469)
Alberto Tavares de Bastos, ambos licenciados.
Alferes miliëiano de infantaria, do Regimento de Infantaria do Fun
chal, (06978169) Alberto Martins dos Santos, licenciado.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infan
taria de Viseu, (00737669) José Dias de [Pinho, licenciado.
Capitão miliciano de artilharia, do Regimento de Artilharia da Serra
do Pilar, (12084469) Fernando Martins Pereira Pinto, licenciado.
Alferes milicianos de artilharia, do Regimento de Artilharia da Serra
do Pilar, (07178069) José Pereira de Amorim, (17675869) Vasco
José Bettencourt Moreira Pires e (17675869) Manuel Simões Ré.
todos licenciados.
Alferes miliciano do serviço de administração militar, do Regimento
de Artilharia da Serra do Pilar, (18524169) Fausto Pinheiro Gaio,
]iceneiado
Alferes miliciano do serviço de material, do Regimento de Artiiharia
da Serra do Pilar, (11350469) Fernando Bastos da Silva, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984.)
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Beja
Tenente miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria do Fun
chal, (02370769) António Manuel Correia Valente, licenciado.
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Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de Queluz.
(61214069) João Júlio Meireles Xavier, licenciado.
(Por portaria de 1

de Janeiro de

1954

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Braga
Tenente miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria do Fun
chal, (16815769) Jerónimo Fernando da Silva Faria, (16524069)
Lino António da Silva Mattins Rey e (07610669) Torcato Barbosa
Torres, todos licenciados.
Tenente miliciano de infantaria, do Regimento de Artilharia da Serra
do Pilar, (18443569) Abel Ribeiro e (08462069) Rogério Eurico

(

Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de infantaria de Cluves.
(18815669) José Manuel de Barros Carvalho, (11815169) José
Manuel ‘de Araújo Barbosa e (17013669) Marinel Pinto da Costa.
todos licenciados,
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de Queut,
(17273469) José Rodrigues Ribeiro de Abreu, licenciado.
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Artilharia da Serra
do Pilar, (18443569) Abel Ribeiro e (t)8462069) Rogério Eurico
Amaral Nunes, ambos licenciados.
Alferes milicianos de artilharia, do Regimento de Artilharia da Serra
do Pilar, (04180069) Rui Laboreiro Meira de Amorim, (11379769)
Fernando Manuel Morais Duarte Almeida, (13221169) Fernando
Jorge Sousa Araújo, (12624369) João Mário Branco Barr.’iros.
(10404369) João Maria de Matos Carvalho, (17219269) Joaquim
Martins da Costa, (12144169) José ‘erqueira de Oliveira,
(17655$69) Joaquim da Silva Pereira, (18443569) António Do
mingos Leitão Rodrigues e (18976269) Francisco Ferreira da
Silva, todos licenciados
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984.)
Tenentes milicianos de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de
Braga, (02416768) Fernando Meireles dos Santos, (17031668)

Francisco Rodrigues Laranjeira, (01099668) José Luis Vilela Pe
reira Portela e (1385676$) José Joaquim Barroso Carneiro, todos
licenciados.

(

2. Série

ORI)EM DO EXÉRCITO N.° 7

629

Alferes milicianos de cavalaria, do Regimento de cavalaria de Braga,
(01291268) Manuel António Gouveia Rrreira e (11511968) José
Magahães Nogueira, ambos licenciados.
(Por portaria dc 1 de Janeiro de 1983.)

Alferes miliciano de engenharia, do Regimento de Engenharia de
ispinho, (70039269) José Francisco Gomes Pinto, licenciado.
Alferes miliciano do serviço d2 administração militar, do Regimento
de Infantaria de Chaves, (13442569) Manuel Ruy Pinto Caldas.
licenciado.
Alferes milicianos do serviço de transportes, do Batalhão do Serviço
de Transportes, (60579369) José Luís Miguel Rodrigues da Silva
e (70090169’) Ahraão Cerqueira Veloso, ambos licenciados.
(Por portaia dc 1

de

Janeiro de 1951.)

Distrito de Recrutamento e Mobilizaçiio de Bragança
Tenente miilciano de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de Braga,
(02326968) Emídio José Pinto J anuário, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1983.)
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Castelo Branco
Tenente miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria dc) Fun
chal, (16530369) Francisco José Antunes da Costa, licenciado.
Tenentes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Viseu, (05174569) Jorge Manuel Gil ‘Gonçalves, (08939569)
Amândio Simão Pires e (06592969) Manuel da Silva Mendes.
todos licenciados
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de 1nfataria de
Chaves, (02806469) António de Oliveira Almeida Boavida.
(14376369) António ‘Pereira, (09096569) Joaquim Mota Pereira
e (61608469) José Gonçalves Louro, todos licenciados.
Tenente miliciano de artilharia, do Regimento de Infantaria de Viseu,
(16067369) Joaquim José Morgado, licenciado.
Alferes miliciano de artilharia, do Regimento de Artilharia da Serra
do Pilar, (61615069) Luís Filipe Martins Moreira, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984.)
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Tenente miliciano de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de Braga,
(09420468) Valter Martins Diogo, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1983.)

Alferes miliciano do serviço de material, do Regimento de Artilharia
da Serra do Pilar, (05327569) António dos Reis Beato Carvalho,
licenciado.
(Por portaria dc 1 de Janeiro dc 1984.)

Distrito de Recrutamento e Mobiiização de Coimbra
Tenentes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Viseu, (09324769) António Joaquim Neves Almeida, (11492969)
Rui João Beliz Pestana de Almeida, (07865869) Carlos José Nunes
Amaro, (02152769) Orlando Sérgio Almeida Lopes Branquinho,
(04817469) Eduardo Duarte de Campos, (00550169) Manuel Len
castre de Campos, (19820169) Carlos Alberto Marques Catarino,
(02575969) Diamantino Marques Esteves, (07842169) António
Alexandre Dias Figueiredo, (041 1339) António Manuel Brito

Nunes de Paiva, (00450969) António José Ramos Marques
Pereira, (0f330269) Álvaro Eugénio Almeida de Oliveira,
(06794469) José Elísio Cardoso Rolas, (08494469) António Daniel
Lima Rebola, (09372769) Manuel Domingos Rato, (13124369)
Daniel dos Santos Queiroz, (10450469) José Anllnio da Gama
Prata, (09145969) Luís Manuel Lucas Pires, (00955069) João José
Pereira de Almeida Viegas, (04232669) José Manuel Barata de
Lima Vicente, (15159569) José Ascenso Barranha Sobral,
(04758269) José Gabriel Newton de Almeida Santos e (10580069)
José Ladeira da Cruz, todos licenciados.
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de Chaves,
(0(1265369) Luís Manuel da ‘Cunha Viana Lemos e (19841469)
Rui Venâncio de Sousa Menino, ambos licenciados.
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de Queluz,
(18159669) Aníbal Manuel Canto Ribeiro e (17938469) Virgílio
Valente, ambos licenciados.
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Artilharia da Serra
do Pilar, (03956169) António Correia Monteiro Grilo, licenciado.
Alferes miliciano de infantaria, do Batalhão do Serviço de Transpor
tes, (10083769) José Fernando de Jesus Pinto, licenciado.
Alferes milicianos de artilharia, do Regimento de Artilharia da Serra

do Pilar, (03074369) Luís Alberto Moura Sousa Monk Lobo,

2. Strie

ORDEM DO EXRCIIO N.° 7

631

(12584069) Firmino Cataluma Filipe e (09563669) Manuel Gon
çalves Ferreira, todos licenciados.
(Por portaria de 1 dc Janeiro de 1984.’)

Tenente miliciano de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de Braga,
(90866868) Fernando Augusto Machado e (06622768) Viriato
Vigário Pires Abreu, ambos licenciados.
(Por portaria

de

1 de Janeiro de 1983.)

Alferes miliciano de transmissões, do Regimento de Artilharia da
Serra do Pilar. (17815569’) Rui Fernando Loureiro da Cruz, licen
ciado.
Tenente miliciano ‘do serviço de administração militar, do Regimento

de Infantaria de Viseu. (011:81669) Jorge Fragata de Meio Corte
Real, licenciado.
Tenente miliciano do serviço de material, do Regimento de Infantaria
de Víseu, (06287$69) Henrique Manuel Gonçalves Branquinho,
licenciado
Alferes milicianos do serviço de transportes, do Batalhão do Serviço
de Transportes, (61059269) Augusto Manuel Sardinha e (09198869)
Wladimir Augusto Correia Brito, ambos licenciados.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Évora
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de Queluz,

(03812669) José Augusto Sofio Barrisco, licenciado.
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Artilharia da Serra
do Pilar, (09879769) Francisco José Magalhães Neves, licenciado.
Capitão miliciano de artilharia, do Regimento de Artilharia da Serra
do Pilar, (07597269) Vítor Jaime Ribeiro dos Santos, licenciado
Alferes milicianos de artilharia, do Regimento de Artilharia da Serra
do Pilar, (19979069) José Alberto ‘Gomes Figueira e (06975069)
José Fernandes Ramalhão Fernando, ambos licenciados.
(Por portaria dc 1

de

Janeiro de 1984.)
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Distrito de Recrutamento e Mobilizaçilo de Faro
Tenente

miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Queluz, (18413369) Armando José Gago Guerreiro Figueiras.
licenciado.

Alferes milicianos de infantaria, do Regimento ‘de Infantaria de Chaves,
(14029569) Luis Filipe Alves Afonso e (03330269) Vítor Manuel
Bexiga Ruivo, ambos licenciados.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria
de Chaves, (03494569!) Jorge Manuel Gomes de Sousa. licenciado.
(Por portaria de 1 dc Janeiro de
Tenentes milicianos de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de Braga,
(02196868) Vitor Manuel Gonçalves Dias Alto e (14615568) José
Taborda Marques, ambos licenciados.
(Por portaria de

1

de laneiro de 1983.)

Distrito (le Recrutamemito e Mobilização do Funchal
Tenentes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria do
Funchal, (03988069) António Teago Florença, (01736869) Noé
Augusto de Sousa, (01142769) Fernando Mênezes de Abreu Cal
deira, (00680069) Nélson Camilo Teles Silva, (15748369) Francisco
José de Gouveia, (15716569) Patrocínio Bartolorneu Figueira,
(12486569) Viriato Abel de Meneses, (12082969) José Bernardo,
(11726369) Manuel Mário Trindade de freitas, (11343869) Filipe
José Fernandes Ferreira e (07053769!) Agostinho de Abreu, todas
licenciados.
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria do
Funchal, (00167669) António Jorge Mammerickx de Tindade.
(02495769) João Alberto Pestana e (01391069) João Gabriel Caires
Rodrigues Hgueira. todos licenciados.
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de Chaves.
(t)6007169) Eduardo Luís da Costa freire Barros, licenciado.
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento ‘de Artilharia da Serra
do Pilar, (10760169) Francisco Justino Figueira da Silva, licen
ciado,
Tenente miliciano de artilharia, do Regimento de Infantaria do
Funchal, (10340169) João AbeL da Silva Santos. 1cenciado.
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Tenente miliciano de cavalaria, do Regimnto de Tnfantaria do
Funchal, (05669369) José António de Jesus Mira, licenciado.
Alferes miliciano do serviço de saúde, do Regimento de Infantaria dc)
Funchal, (OQ(W}2169) Manuel Veloso de Brito, 1:iicenciado,
Tenente miliciano do serviço de administração militar, do Regimento
de Infantaria do Ëunchat. (01584169) Augusto Gonçalves Marques.
licenciado.
Alferes milicianos do serviço de administração militar, do Regimento
de Infantaria do Funchal, (06310169) José Avelino de Nóbrega
e Silva, (12185769) Albano Manuel Montenegro Bessa Monteiro
e (07323469) José Fernandes Jardim, todos licenciados.
Tenentes milicianos do serviço de material, do Regimento de Infantaria
do Funchal, (12110769) José Henrique Penes Teixeira da Silva
e (01513069) Luís Ernesto de Agrela Gonçalves Jardim, ambos
licenciados.
Tenente miliciano do serviço de pessoal, do Regimento de infantaria
do Funchal, (03979369) José Luís Freitas de Oliveira Seixas.
licenciado.
Alferes miliciano capelão, do Regimento de Infantaria dc) Funchal.
(07807969) Isildo Gomes da Silva, licenciado.
(Por

portaria

de 1 de ‘aneiro de 1 $1.)

Distrito dc Recrutamento e Mobilização de Lamego
Tenentes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Viseu, (09285769) Luís José Oliveira Gonçalves e (09923669)
Augusto Pina Guedes Osório. ambos licenciados,
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Chaves, (145757699 António Joaquim Gonçalves Vaz Pimentel.
(15188769) Nei de Morais Teixeira, (l0l24269) Fernando Manuel
Pego da SiLva Barros e (0l524669r) Licínio Baptista de Oliveira,
todos licenciados.
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria do
Funchal, (07017669) Manuel Maria Martins, licenciado,
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de Queluz,
(04275969) Manuel Zeferino da Silva e (01140969) Mantiel Alcides
André Rocha, ambos licenciados.
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Alferes milicianos de artilharia, do Regimento de Artilharia da Serra
do Pilar, (14056469) António Fernando Monteiro e (08606869)
José António Carvalho Fernandes, ambos licenciados.
Tenente miliciano do serviço de transportes, do Batalhão do Serviço
de Transportes, (05283269) António João Ribeiro Sampaio, licen
ciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Leiria
Tenente miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria do
Funchal, (02135969) Emídio Medeiros, licenciado.
Tenentes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Viseu, (1741936:9) Manuel dos Reis Almeida, (01861669) João
Braz, (07057368) João Lamartine d:e Oliveira Dias, (00313769)
José Manuel dos Reis Diniz, (03913469) Manuel António Gon
çalves Marques e (02780569) António Pereira Neto, todos licen
ciados.

(

Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Chaves, (08297169) António Mantiel Lameiro Domingues e
(15991169) Mário Henriques Filipe Monteiro, ambos licenciados.
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Queluz, (15564569) António Coutinho Raposo de Magalhães,
licenciado.
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Artilharia da Serra
do Pilar, (14948769) Armando da Fonseca Almeida, licenciado.
Alferes miliciano de artilharia, do Regimento de Artilharia da Serra
do Pilar, (10561969) António Joaquim das Serradas Pereira,
licenciado.
Alferes miliciano do serviço de transportes, do Batalhão do Serviço
Transportes, (05058569) Felisberto dos Santos Matos, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização dc Ponta Delgada
l’enente miliciano dc cavalaria, do Regimento de Cavalaria de Braga,
(18814668) João Maria Albuquerque Beirão, licenciado.
(Por portaria dc 1 de Janeiro de 1983.)

(
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Distrito de Recrutamento e Mobilização do Porto
Tenente miliciano de itifantaria, do Regimento de Artilharia de Leiria,
(06098667) Almiro Fernando lerreira Lopes, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1982.)
Tenente miliciano de infantaria, do Regimento de Cavalaria de Braga,
(07193968) Américo Augusto Soares da Qmha, licen:ciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1983.)
Tenentes milicianos de infantaria. do Regimento de Infantaria do

Funchal, (03795569) António Martins Coelho e (06550569) Artur
Manuel Cardoso de Oliveira, ambos licenciados.
Tenentes milicianos de infantaria, do Regimento de Itifantaria de
Viseu, (08704569) Tomás Alcino Marques Almeida, (19062269)
Joaquim Luís Almeida Machado, (14299769) António José Fer
reira Ribeiro, (ll894069 Carlos Alberto Quinta Simões e
(18327569) Carlos Alberto Amzalak Santos Lopes Silva, todos
licenciados,
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Chaves, (06950969) Abílio José Peleiras, (11514069) Agostinho
Luís Soares Vales, (02097969) Albino Maia Ramos, (10477869)
Augusto Manuel Pimenta da Rocha Gomes, (05741169) .Artur
Maia Ferreira, (05155569) Ernesto de Almeida Mendes, (13585169)
Fernando Tomé Soares de Almeida, (P9901569) Firmino Manuel
Pijto Ferreira, (08702969) Joo Paulo de Guinea Correia Bar
bosa, (09193669) José da Silva Mendes Gomes, (15992669) Joé
Mário Pereira Pinto e (08201$69) Nélson Augusto de Freitas
Aires, todos licenciados.
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de Queluz,
(12292169) Fernando dos Santos Couto, (11180569) António Mon
teiro Pinto, (02593969) Artur Drimar Pinto Ribeiro e (61343869)
Virgílio Queijo Vicente, todos licenciados.
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Artilharia da Serra
cio Pilar, (08576669) José Joaquim Torres da Silva Baltazar,
(12226369) César Augusto Lopes Soares Correia, (l9l53169 Flo
rindo Fontes de Almeida Lopes, (05038069) Armindo José de
Magalhães Madureiro, (17469769) Manuel de Maga1hes,
(111048769) Rui Manuel Cunha Dantas de Meio, (15834969) José
Augusto de Sousa Oliveira, (01147669) António Maia Rodrigues,
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(00152069) AntLinio Júlio de Almeida Teixeira Robles, (06135369)
Américo da Rocha e Sousa e (07342969) Vasco Artur Tavares
Ventura, todos licenciados.
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Qtieluz, (03067468) Joaquim Ferreira, colocado no DRM do Porto
desde 1 de Janeiro de 1983 e não no DRM de Lisboa, como
consta na O. E., 2. Série, n.° 12. de 1963.
(Por portaria dc

1

dc laneiro de 1984.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, da Escola Prática de Trans
missões, (14541877) Carlos António de Sousa Pessoa de Amorim,
cm disponibilidade.
(Por portaria de

17

de Dezembro de 1963.)

(

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, do Regimento de Infan
taria de Chaves, (03620269) Francisco Daniel Rodrigues de Car
valho Guerra e (03279569) Joaquim Freitas Leitão, ambos licen
ciados.
Capitão miliciano de artilharia, do Regimento de Artilharia da Serra
cio Pilar, (16185769) José Henrique Pinto Alves Monteiro, licen
ciado.
Tenente miliciano de artilharia, do Regimento de Artilharia da Serra
do Pilar, (08369069) António Mancrl Bizarro Freitas Vilar, licen
ciado.
Tenente miliciano de artilharia, do Distrito de Recrutamento e Mobili
zação do Porto, (36168849) António Cândido Cabral Tavares de
Lima, na situação de reserva desde 19 de Setembro de 1973 e não na
situação de licenciado, como consta na O. E., 2. Série, n.’ 2,
de 1974.
Alferes milicianos de artilharia, cio Regimento de Artilharia da Serra
do Pilar. (19733969) Manuel da Silva Bastos, (08137869) José
Manuel Sampaio de Carvalho, (08615369) Joaquim Sousa relgado,
(Q9i864769 Luís Américo Azevedo Carvalho Fernandes, (07406069)
José da Cunha Fernandes, (01947469) Alberto José dos Santos
Pires, {13410769) João Manuel Correia de Penha Garcia,
(14015669) José António Meio da Costa Guimarães, (0724869)
José da Silva Dias Inácio, (18754769) Armando Martins Lopes,
(10000969’) António Maria Amarante Pereira Machado, (16287969)
Fernando Manuel Pereira Vieira, (60592269) Jorge Avelino de
Sousa Andrade Vieira, (11906269) José Afonso Serrano Marqties,

(
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(10550069) João Carlos Sacadura Botte Aranha, (08118869) Eduar
do de Jesus Araújo, (09709769) Albino Emílio da Cunha Oliveira
Mesquita, (13140269) Alberto Sérgio de Sá Rodrigus Miguel,
(13989769) José Carlos Ferreira Maia Neves, (17889869) Manuel
Laurindo de Oliveira, (01161569) Alberto José ferreira Pacheco,
(05319169) Jorge Manuel da Conceição Pereira, (16640069) José
Luís de Oliveira Martins Pereira, (14202169) António Joaquim
Correia Pinto. (16754169) Jorge Manuet Carneiro Pinto, (19623269)
Jaime Manuel Pinto Ribeiro, (10883569) João Manuel Neto
Rodrigues, (03002369) Manuel Lopes Sampaio, (01192969) Antó
nio Alberto Guerra Leal Teixeira, (14238669) Álvaro Lopes
Tavares, (13002469) Manuel Augusto da Cunha Teixeira,
(03739469) António José Paster Barreto Sarmento, (00930569)
Ramiro de Jesus Aguiar. (00069869) Joaquim da Silva Almeida
‘e (10285369) Domingos Gomes Ferreira de Almeida, todos licen
cia’dos.
(Por pintaria de 1

de

Janc-io dc 1981.)

Tenentes milicianos de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de Braga,
(08736068) José Luís Pinto de Sonsa, (19842368) Manuel David
do Espírito Santo Silva, (172209:68) António Fernando do Couto
Santos, (16286668) Flenrique António Basto de Sousa Pinto,
(03297968) António Mendes Nunes, (16732368) Rui Manuel Gon
zalez Barbosa, (01917368) Abílio Domingos Gomes de Albu
querque, (10400568) José António da Silva Amorim de Lemos,
(18597568) Carlos Alberto Resende Zagalo de Lima e (08993269)
Fernando Jorge Borges da Costa, todos licenciados.
Alieres milicianos de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de Braga,
(14708968) António Gonçalves Neves, (01452668) António José
da Silva Bahia Ribeiro e (06445168) Maximiniano Artur Campos
Rangel Pereira. todos licenciados.
(Por portrna dc

1

de Janeiro cio

1983.)

Alferes miliciano de cavalaria, do Regimento de Infantaria de Chaves.
(t)7756369) Raul Júlio Vidal Moreira, licenciado.
Alferes miliciano do serviço de saúde, do Batalhão do Serviço de
Saúde, (10224069) Leonardo Jose ferreira de Sousa Magalhães,
licenciado.
Aspirantes a oficiat milicianos do serviço de saúde, do Batalhão do
Serviço de Saúde, (03489769) Adriano Ántero Almeida Jofge
Figueiredo e (00746969) Manuel ‘asimiro Martifts Milheiro de
Oliveira, ambos licenciados.
(Por portaria cio 1 de Janeiro de 1984.)
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Tenente miliciano do serviço de administração militar, do Regimento
de Cavalaria de Braga, (17393868) Arlindo Ccispim Torres Gon
çalves Rodrigues, licenciado.
Alferes miliciano do serviço de administração militar, do Regimento
de Artilharia de Leiria, (17407368) José Ferreira de Meio, licen
ciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro dc 1933.)
Alferes milicianos do serviço de administração militar, do Regimento
de Artilharia da Serra do Pilar, (11346769) Manuel José Correia
de Almeida, (00566269) António Ernesto Neto da Silva, (05986369)
Manuel Augusto Vieira Machado, (01644169) António Carlos
França Ferreira e (15136369) Mário Ramiro Mariz Dias Fer
reira, todos licenciados.
Alferes milicianos do serviço de pessoal, do Regimento de Artilharia
da Serra do Pilar, (08699369) António Ferreira de Sá Ribeiro,
(12083869) Rui Luis Martins Mendonça, (19659469) Antínio
José da Rocha Meio e (01189969) Manuel Rogério Freitas de
Magalhães, todos licenciados.
Tenente miliciano do serviço de pessoal, do Regimento de Infantaria
de Viseu, (17381169) António Fernandes da Silva, licenciado.
Alferes miliciano do serviço de material, do Regimento de Infantaria
de Queluz, (08655669) Orlando Artur Costa Ribeiro Carvalho.
licenciado.
Alferes milicianos do serviço de material, do Regimento de Artilharia
da Serra do Pilar, (16876669) Alberto Fernandes Menezes de
Aguiar e (07688069) Manuel Armando Ribeiro Matos, ambos
licenciados.
Alferes miliciano do serviço de material, do Batalhão do Serviço de
Transportes, (10739769) Mamrel de Sousa Oliveira, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro dc 1984.)

Tenente miliciano do serviço de transportes, do Regimento de Cava
lana de Braga, (08065268) Fernando Eduardo Calheiros Simões,
licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1983.)
Alferes miliciano do serviço de transportes, do Regimento de Artilharia
da Serra do Pilar, (09906769) José Cândido Meio Valente, licen
ciado.
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Alferes milicianos do serviço de transportes, do Batalhão do Serviço
de Transportes, (11625769) Fernando António Torres Girão,
(16589269) Vítor Manuel Moreira da Rocha Freire, (78024269)
José António de Azevedo Diniz Soares, (00432269) Manuel Fer
reira da Costa e (O570659. Paulo Jorge Mota Pinho Gomes, todos
licenciados.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de transportes, do Batalhão
do Serviço de Transportes. (16792769) Fernando Manuel de
Fatia Neiva de Oliveira, licenciado.
(Por portaria de

1

de Janeiro de 1984.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Santarém
Tenentes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Viseu, (F6214769) José Júlio Pimentel d:e carvalho, (01624769)
Rui Mário Sá Osório Toura de Carvalho, (04902669) José Manuel
Pinto Gouveia e (6Q2ll869 Raul da costa Ribeiro, todos licen
ciados.
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de Queluz,
(03917369) Fernando Carlos Sampaio Monteiro Líbano e
(05950469) Alberto Jerónimo Tomás, ambos licenciados.
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Artilharia da Serra
do Pilar, (13021$69) Leonardo Marcelino Figueiredo, licenciado.
Alferes miliciano de artilharia, do Regimento de Artilharia da Serra
do Pilar, (05509869) José Augusto Ferreira Filipe Rodrigiies,
licenciado.
(Por portaria de 1 de laneiro de 1984.)
Alferes miliciano do serviço de administração militar, do Regimento
d’e Artilharia de Leiria, (07211667) António José Ferreira Nunes.
licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1982.)

I)istrito dc Recrutamento e Mobilização de Setúbal
Tenentes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria do
Funchal, (11410369) Emanuel José Cardoso Cris:tóvão de Sousa
e (l79;99069) Carlos Alberto Coelho Pais, todos licenciados.
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Tenentes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Queluz, (16046569) José António de Jesus Ramos e (13889469)
José Luís Aires d’O]iveira. ambos licenciados.
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de Queluz,
(00976569) Joaquim Carlos Samora dos Santos, (60025669) Eduar
do Pereira Serra. (05021669) Heitor José Fonseca Silva, (61743269)
Ant&tio Marques Rodrigues, (13675969) João Manuet Dias
Navarro y Rosa, (70969560) Fernando Ãlvaro Rodrigues
Pereira, (10839469) João Manuel da Silva Pinhal, (00652069)
Bráulio dos Santos Batista, (07526069) Vitorino Francisco Ber
nardo, (16683 669) Henrique Marques Dias, (60880569) António
Pedro Roque da Fonseca, (12974269) Valeriano da Costa fradique,
(18994069) António Fernando Bernardino Landeiro, (06375469)
Joaquim José Castilho Luz e (03763969) João Farinha Manso,
todos licenciados.
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de Viseu,
(09939769) Henrique Diamantino Belchior Ferreira, licenciado.

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, do Regimento de Infan
tarja de Chaves, (17293$69) João 1 iiís Oliveira Sabido Falcão e
(11200169) Carlos José Lobo Gonçalves Pereira, ambos licen
ciados.
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, do Regimento de Infan
tarja de Queluz, (14418769) Rui Pin;to Assis dos Santos e (04240769)
Carlos Resende Gonçalves Rito, ambos licenciados.
Alferes milicianos de artilharia, do Rcgimento de Artilharia da Serra
do Pilar, (04035269) José J1lio Palhas da Concição. (14919369)
João Luís Rosa Correia, (06307369) Fernando ferrão da Costa.
(07469169) Fernando Mantiel Cabrita Guerreiro e (13690969)
Domingos José Soares de Almeida Lima, todos licenciados,
(Por portaria de 1

dc

Janeiro de 1984.)

Tnente miliciano de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de Braga,
(1416276$) António Manuel Oliveira Rocha, licenciado.
tPc’r portaria dc 1 de lanLiro d_ 1
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Regimento de
Infantaria de Queluz. (04850069) José Manuel Pereira Vilhena,
licenciado.
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Alteres míliciano do serviço de transportes, do Batalhão do Serviço
de Transportes, (70540169) Carlos Jorge da Costa Ferreira Pita,
licenciado.
(Por portaria de

1 de Janeiro dc 1964.)

t)istrito fie Recrutamento e Mobilização de Víia Real

Tenente miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de Viseu.
(09514969) José da Silva Freitas, licenciado
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984.)
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Cavalaria de Braga.

(06049l68) Jorge da Moita Monteiro, licenciado.
(Por portaria dc 1

de Janeiro de 1983.)

Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria dc
Chaves, (11351569) António fernandes da Fonte, (00328469) Fer
nando Alberto Assis Pereira (‘ardoso, (13581969) Tomé Gouveia
Sarmento e (09575569) Rui Morais Queirós, todos licenciados.
miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Queluz, (14243269) Carlos Alberto Viana de Carvalho, licenciado.

Alferes

Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Artilharia da Serra
do Pilar, (16199769) Manuel Pereira Cardoso, (16865369) Antero
António Leite Duarte e (18468669) Marcelino Augusto de Almeida
Olo, todos licenciados.
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, do Regimento de Infan
taria de Chaves, (02626669) José Joaquim Castelo Branco Marinho,
(04688869) Arnaldo Monteiro de Cima e (03341569) António
Alberto Rocha Rodrigues. todos licenciados.
Alferes milicianos de artilharia, do Regimento de Artilharia da Serra
do Pilar, (09443069) Francisco Lameirão Pinto, (12282969) Mário
João Félix da Silva, (10400569) António Mário Martins de Oliveira
e (05079969) José António Lopes Alves, todos licenciados.
(Por portaria dc 1 dc Janeiro dc 1964.)

Capitão miliciano de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de Braga.
(11046168) Manuel Monteiro Ribeiro da Silva, licenciado.
Tenente miliciano de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de Braga.

(10510067) Júlio Pinto Cai-queira, licenciado.
Por portaria

de

1 de Janeiro de 1983.)
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Distrito de Recrutamento e Mobilização dc Viseu
Tenente miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria do
Funchal, (06409869) João da Silva Carlos, licenciado.
Tenente miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Queluz, (70512769) António Manuel Sena Simão da Costa, licen
ciado.
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de Viseu.
(08567169) António Lemos de Almeida, (13845769) António Mar
ques de Almeida, (07721769) RauL Assis, (10621969) florindo Gon
çalves da Costa, (14997569) João Rodrigues (‘somes da Costa,
(1942906$) Acácio Loureiro da Cruz, (61279769) Amorim Mar
tins Nabais Domingos, (13903769) João Mendes Fernandes,
(11425269) António Seba:stião Ferreira, (01966969) José da Costa
Conde Figueiral, (10274069) ManueL da Conceição Figueiredo,
(03833669) Adelino da Silva Francisco, (13402269) José Pires
Gouveia, (06236969) José Manuel Rodrigues Loureiro, (09222069)
António Santos Martins, (04403 F69) Abílio do Carmo Pereira,
(05366069) Aleides Alberto Pinto Oliveira, (11911569) fernando
Dinger Miranda, (10869669) José Manuel Marques Pinto,
(14256369) António Luís Andrade’ Vitória, (15786469) José Cabral
da Silva, (14844669) António Henrique de Paiva Sousa, (U1664269)
Mário Carneira Serra, (04965369) José Ferreira Cruz e (09233669)
Américo Martins de Abreu, todos licenciados.
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria do Fun
chal, (08999069) António Carlos Amaral Abrantes e (16377769)
José Carlos Mendes, ambos licenciados.
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Queluz, (19926069) José Manuel (‘oelho e (06474369) José António
Santos Gornes Moreira, ambos 1icnciados.
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de Viseu,
(01048269) Joaquim Maria Pessanha Alcoforado Saldanha, licen
ciado.
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Artilharia da Serra
do Pilar, (19462969) António Manuel Moreira Gomes, licenciado.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria
de Chaves, (12980269) Joaquim João Quadrado Gil, licenciado.
Alferes milicianos de artilharia, do Regimento de Artilharia da Serra
do Pilar, (18710769) Manuel Pinto Machado, (18982869) Luís de
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Almeida Carvalho, (04106669) Emídio Rodrigues Dias e (17293369)

Luís Gomes Fraga, todos licenciados.
(Por

portaria

de 1 de Janeiro de 1984.)

Tenentes milicianos de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de Braga,
(09411768) João Neto de Meio, (04443068) Joaquim Cândido
Gonçalves Azevedo, (19705$68) José Gonçalves Ambrósio,
(04738768) Domingos João Pereira da fonseca, (10236668) José
Alberto Melo Cardoso de Sousa, (116609968) Carlos Alberto de

Assunção Marques e (00147268) Vitor Manuel Auxiliar T.ixeira,
todos licenciados.

Alferes milicianos de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de Braga,
(0122166$) António Azevedo Matos, (10938168) Mário Ru’i Santos

e (0176586$) Jerónimo Ferreira Rijo, todos licenciados.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1983.)

VII— PENSÕES DE RESERVA
Coronel de infantaria (50265211) João de Gouveia Pessanha, pensão

mensal de 73 600$00, desde 11 de Janeiro de 1984. Conta 3
de serviço.

anos

Tenente-coronel do serviço de administração militar (50172411) Antó
nio de Morais Mendonça, pensão mensal de 58 074$00, desde 30
de Novembro de 1963. Conta 31 anos e 9 meses de serviço.
Major do serviço de administração militar (51424011) Jorge da Ressur
reição Vieira, pensão mensal de 52 64$$C0, dsde 28 de Dezembro

de 1983. Conta 31 anos de serviço.
O valor da rectificação da pensão da reserva do capitão do serviço

de material (serviços técnicos de manutenção) (51229311) Antónij
Ribeiro, fixado na portaria publicada na Ordem do Exército,
2. Série, n.° 21, de 1 ‘de Novembro de 1982, página. 1336, é al
terado para 47 600$00, desde 5 de Julho de 1982.
(Por portaria de 16 de Fevereiro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Dec:.to

11.0
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VIII— ACÓRDÃOS
Acordam no Supremo Tribunal Militar:
Joaquim Sabino Reino, capitão do quadro especial de oficiais
n.° mec. 19913264, do Regimento de Tnfantaria de Castelo Branco.
interpôs recurso contencioso para este Supremo Tribunal do despacho
de 26 de Julho de 1983, do General Ajudante-General do Exército.
proferido por delegação de poderes do CEME.
Para tanto, o recorrente alegou na sua petição o seguinte:
O despacho recorrido constitui a decisão final de uma recla
mação onde solicitava a sua promoção a major com a antiguidade
referida a 1 de Outuiro de 1982, data a partir da qual se verificavam
as condições exigidas no artigo 11°, n.° 5. do Decrto-Lei n.° 49324,
—

de 27 ‘de Outut,ro de
-Lei n.° 302/78, de 11
Esse despacho
afrontar o despacho
—

19169, com a redacção melhorada pelo Decreto
de Outubro.
indeferiu a pretensão do recorrente por ela
n.° l8/A!83 do Exm.’ General (‘EME;

O despacho impugnado foi proferido ao abrigo ou em execução
do despacho normativo n.° 18/A/S3 porque não padece de sírio
próprio, será legal ou ilegal conforme se verifique a conformidade
ou discordância entre a norma que aplica e a lei vigente;
—Ao interpretar o conteúdo do despacho n.° 18/A/83, logo
ressalta o facto de o seti autor, enunciando embora urna vontaJe nor
mativa de esclarecer dúvidas de aplicação da lei (quando invoca o USO
do Decreto-Lei n.° 49 324),
da faculdade conferida pelo artigo 1
impor um comando que, ao alterar o regime jurídico das promoções
(n.° 5 do artigo 11.’ do diploma), ofender na substância e na essência
a lei que, só alegadamente, visou clarificar;
—A Lei n.° 29/82, de 11 de Dezembro, ao estabelecer a com
petência dos CEM dos Ramos (artigo 57°) não lhes confere o poder
de aprovar e fazer publicar os regulamentos e instruções necessários à
boa execução das leis militares, ‘tal poder é atribuído ‘ao Ministro da
Defesa Nacional, conforme se vê da alínea e) do n.° 2 do arti
go 44.° ‘daquele diploma;
—Assim, o acto de resolução de dúvidas cometido por aquela
entidade não pode ter eficácia externa, por estar ferido do vício de
incompetência em razão da matéria;
Ao impor ao oficiais do quadro especial de oficiais uma
suplementar e forçada demora nas respectivas promoções, o despacho
n. F8/A/83, desrespeita os direitos e interesses que um Decreto-Lei
confere e tutela àquJes oficiais, e esta forma de agir por parte de
um órgão da Administração ofende o principio fundamental estatuído
no n.’ 1 do artigo 266.° da Constituição da República Portuguesa.
—

5,0
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O recorrente concluiu a sua petição formulando as seguintes
conclusões:
a) No uso da competência que lhe foi delegada por 5. Ex. o
General tEME, o Ex.” General Ajudante-General, em 26
de Julho de 1983, indefere o requerimento onde o recorrente
solicitava que fosse dado cumprimento ao disposto no n.° 5
do artigo 11.0 do Decreto-Lei n.° 491324 e sua consequente
promoção a major, com a antiguidade reportada a 1 de Outu
bro de 1982;
b) Este acto administrativo, definitivo e executório, foi praticado
ao abrigo do desucho n.° 18/A/83, de S. Ex.” o General
tEME;
c) Este tiltimo despacho, ao alterar o sistema de promoções dos
dos oficiais do quadro especial de oficiais, viola:
—

As regras de competência estabelecidas nos artigos 44.°
e 57.° da Lei n.° 29182, de 11: de Dezembro, o que con
figura o vício ao incompc’tnia;

—A norma con.stante do n.° 5 do artigo 11.” do Decreto-Lei n.” 49324, de 27 de Outubro de 1969 (na redacção
dada pelo I)creto-Ijei n.° 302/78, de 11 de Outubro), o que
enforma o icio da viotação de lei;
Os princípios estabelecidos na alínea e) do artigo 202.0 e
no n.° 1 do artigo 266.0, ambos da Lei fundamental, vio
lações materialiLantes de uma incontitt,ci:;naIidcd’ mate
ria! e de outra orgt”u?ica;

d) O acto administrativo, definitivo e executório cornetio ao
abrigo de uma norma qtie não retine os requisitos legais para
existir no mundo jurídico não pode ser válido ou eficaz,
pois absorve e repercute a iealidade da n-)rma à simbra
do qual foi praticado.
A entidade recorrida invocou a excepção dilatória da litispen
cIência, dizendo que a pretensão formulada pelo recorrente é idêntica,
no seu ef:ito útil, à que constitui objecto de um outro recurso con
tencioso apresentado pelo interessado, pelo que o Supremo Tribunal
se deve abster de conhecer do mérito, conforme o disposto no artigo
493.”, n.” 2, do CPC.
Disse ainda a entidade recorrida que o recorrente não deu cum
primento ao disposto na lei fiscal sobre a selagem da petição de recurso
e dos documentos que a acompanham, pelo que, nos termos c’o disposto
nos artigos 467., n.” 2, e 282.” do CPC e 150.” do Regulamento do Im
posto do Selo, a petição não deveria ter sijo recebida e não pude ter an
damento enquanto se não mostrarem satisfeitas as exigências das leis
fiscais.
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Neste Supremo Tribunal, o reconlente alegou, sustentando que se
não verifica a litisp:endência; que não foram violados quaisquer pre
ceitos fiscais; e que o recurso rnerec provimento, concluindo pela
forma seguinte:
—O despacho de 26 de Junho de 1983 do Ex.0’ General Ajudante
-General do Exército, ao indeferir o requerimento com o fundamento de
o pedido afrontar o despacho n.° 18/A/83, ‘do CEME:
a) Aplica uma norma regulamentar ilegal na resolução d um
caso concreto; Na verdade:
b) O despacho n.° 18/A/83, como acto genérico:
—É um regulamento contra legem, por alterar as disposições
contidas em Decreto-Lei
o n.° 49 324, de 27 de Outubro
de 1969;
Está ferido de inct)nst itucionalidade orgíiizica, porcjue o
CEME, não dispondo de comp.tência regulamentar. in
vade a esfera de produção normativa do Governo (art.° 202.°
da Constituição);
Está fulminado por ineficácia jurídica por vício de forma.
por não ter respeitado as regras do artigo 122.° da Consti
tuição quanto à sua indispensável publicação;
—

—

e) O despacho de 26 de Julho de 183, ao fazer uso de uma
norma ilegal, ofende o princípio consignado no n.° 1 do
artigo 266.° da Constituição, por desprezar os direitos dos
administrados legalmente protegidos pelos Decretos-Leis
n.°’ 49 324 e 685/73.
Os Ex.tm0’ Defensor Oficioso e Promotor de Justiça apuseram
o seu visto
Correram os vistos dos juízes vogais deste Supremo Tribunal.
Cumpre decidir:
O Tribunal é competente e o despacho recorrido é acto adminis
trativo, definitivo e executório. O recurso foi interposto tempesti
vamente.
A questão da invocada falta de cumprimento de preceitos fiscais
por parte do recorrente já foi decidida no processo por despacho do
relator, pelo que não tem agora que ser apreciada.
Vem deduzida pela entidade recorrida a excepção de litispendência.
em virtude de a pretensão formulada pelo recorrente ser fundamen
talmente idêntica, no seu efeito útil, à que constitui objecto de um
outro recurso contencioso interposto pelo recorrente e em ctlrso neste
Supremo Tribunal.
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Não existe, ‘porém, quer a invocada excepção da litispendência.
quer a do caso julgado.
O recorrente efectivamente interpôs um outro recurso, que recen
temente correu termos por este Supremo Tribunal, e que foi decidido
pelo acórdão de 7 de Dezembro de 1983, Processo n.° 88/P/27/E/83,
publicado na Colecção de Acórdãos relativo ao mês de Dezembro

de 1983, 2.° vol., págs, 294 e segs.
Do confronto das duas petições e atentando no acórdão men
cionado se deduz que os ledidos são diferentes: O recorrente pede
agora a anulação do acto administrativo que, apreciando concretamente a sua situação, não o promoveu ao posto de major, como
solicitara, enquanto que no referido recurso, já decidido, recorrera
directamente de um despacho genérico que, em seu critério, não lhe
permitiria ser promovido ao posto de major nas condições a que se
reputava com direito; o Tribunal não conheceti dc) recurso, por ‘entender
que o acto recorrido era um acto genérico, não passível’ de recurso.
O caso ora em apreciação é diferente, muito particularmente
quanto ao objecto, mais precisamente quanto ao acto recorrido que,
contrariamente ao que sucedeu no recurso anterior, não é um acto
genérico, mas o acto que apreciou concretamente a situação do
recorrente, denegando-lhe a solicitada promoção ao posto de major.
Não se verificam pois as excepções da litispendência ou do caso
julgado, por falta da necessária identidade de pedido, que é requisito
dessas excepções, conforme o disposto no artigo 498.° do Código de
Processo Civil.
Quanto à questão de mérito há antes do mais, que atentar em
que ela é idêntica a outras versadas em processos pendentes ou já
decididos neste Supremo Tribunal. Neste último caso estão os Pro
cessos 160/P/80/E/83, decidido por acórdão de 9 de Fevereiro e
166/P/86/E/83, decidido por acórdão de 23 do mesmo mês, do ano
corrente, cujas considerações, por isso, se acompanham de perto no
presente acórdão.
O acto recorrido não enferma do vício da incompetência, visto
que se enquadra nos poderes que competem ao Chefe do Estado-Maior do Exército em matéria de promoção dos oficiais até ao
posto ‘de coronel (artigo
n.° 2, aI. f) da Lei n.° 29/82).
É certo que ao Ministro da Defesa Nacional compete aprovar e
fazer publicar os regulamentos e instruções necessários à boa execução
das leis militares que não pertençam à competência própria do (‘onelho
de Ministros ou de outros órgãos (artigo 44°, n.° 2, ai. e) da men
57,0

cionada lei), mas a doutrina do despacho n.° 18/A/83 não se situa
dentro dos limites nesta competência.
Tanto assim é que o recorrente, sentindo-se prejudicado, requereu
ao CEME, certamente por o considerar a entidade competente, a
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correcção da situação criada, assinando a sua promoção ao pasto de
major com a antiguidade referida a 1 de Outubro de 1962.
A Administração, certamente para se não repetir, e dada a
multiplicidade de situações idênticas, exarou e fez emitir o despacho
genérico n.° ls/A/$3, e nele fundamentou todas as suas decisões.
Tratou-se de um acto genérico, de eficácia interna, destinado à

simplificação dos respectivos serviços.
Desta forma, o despacho só encontra a razão da sua exisíncia
na aludida simplificação e, se porventura inovou, a ilegalidade pra
ticada integrará o vicio de violação da lei.
Do já exposto se deduz que o despacho em questão não invadiu
a esfera de produção normativa do Governo e, se desrespeitou os direi
tos e interesses que a lei confere e tutela aos oficiais do QEO, não sofre
de inconstitucionalidade por ofensa do artigo 266.°, n.° 1, da Cons
tituição.
É que só são inconstitucionais as normas qtie infringem o
disposto na própria Constituição, ou os princípios nela consignados,
conforme o disposto nos seus artigos 207.° e 277.°, n.° 1. Se um acto
administrativo ofender o que se dispõe na lei ordinária, não estará
ele viciado de inconstitucionalidade, que só às normas se aplica, mas
de violação de lei,
Só haverá inconstitucionalidade se a ofensa à Constituição resultar
da lei ordinária, não se a ofensa se basear em acto que, infrilgir1i.)
a lei, acata uma solução que contraria o disposto na Lei Fundamental;
o vício de que o acto está inquinade será então o de violação de
lei, e não o de inconstitucionalidade.
Dispõe o artigo 11°, n.° 5, do Decreto-Lei n.° 49 24, óe 27
d. Outubro de 1969, na redacção que lhe foi dada pelo artigo 4.° do
Decreto-Lei n.° 302/78, de 11 de Outubro, que «As prurnoções no
QOE são limitadas em cada iposto pelas promoções por antiguidade da
arma (Infantaria, Artiaria ou Cavalaria) mais avançada no posto

correspondente, não podendo efectuar-se prrnoções no QiO, salvo
por distinção ou por escolha, desde que. os oficiais do QEO não
tenham no posto o tempo de permanência mínimo que na ocasião
se verificar na arma mais avançada no mesmo posto».
Sendo assim, as promoções dos oficiais do QEO sofrem dois
limites:
Não podem ultrapassar a arma mais avançada no posto cor
respondente: e
Terem esses oficiais o tempo de permanência mínimo que na
—

ocasião se verificar na arma mais avançada no mesmo posto.

Porém, o Despacho n.° 18/A/83 veio dispor que «Fransituria
mente, digo, temporariamente e dada a problemática emergente do
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particuiarismo estrutural do QEO. as vagas existentes neste mesmo
Quadro Especial de Oficiais, ou que nele venham a ocorrer, apena
não prenchidas pela promoção dos respectivos oficiais, por anti
guidade, após terem sido normalmente promovidos os oficiais dos
quadros permanentes de infantaria, artilharia e cavalaria com a
mesma antiguidade no posto».
fundamentando-se o acto recorrido neste despacho. que decidiu
ccintra•legcnl, está ele inquinado do vício de violação de lei.
Ë que esse despacho impôs aos ofieais do QE() uma demara
supementar forçada e não autorizada por !ei nas suas promoções,
na medida em que o artigo 11.. n.° 5. do l)ecreto-Lei n.° 49 324.
com a redacção dada pelo artigo 4.° do I)ecreto-Lei n.” 302/78,
limita a sua promoção à não ciltrapassagem da arma mais avançada
no posto correspondente e ao tempo de permanência mínimo que na
ocasião se verificar na arma mais avançada no mesmo posto, enquanto
que esse despacho apenas consente a promoção após terem sido
normalmente promovidos os oficiais dos quadros permanentes de
infantaria, artilharia e cavalaria com a mesma antiguidade no posto.
Nem será lícito à entidade recorrida invocar em abono do seu
despacho os graves inconvenientes funcionais que a normal promoção
dos oficiais do QEO ao posto imediato e uma mesma antiguidade
que os oficiais do QP iria provocar, na medida em que possibilitaria
uma inversão da sua antiguidade relativamente aos ofi iais do QP
na ‘:ua arma de origem.
Como se tem ponderado cm ante ores a estos deste Supremo
‘i ribunal, esse risco foi assumido pelo legislad’r, quando no artigo
do Decreto-Lei n.° 49 324 preceituou que os oficiais do QOE são
considerados oficiais cIo QP, e no seu artigo 11.0, 11.0 2, estabeleceu
um sistema de promoções igual ao que depois, com ligeiras alterações,
aditou sob o n.° 5 ao referido preceito pelo Decreto-Lei n.° 302/78
e cluando, depois de revogar aquele artigo 7. pelo artigo 5.° deste
diploma continua a afirmar no artigo
do último texto legal que
os oficiais do QEO são atribuídos à sua arma de origem tinfantaria.
artilharia ou cavalaria),
Ora se a promoção se faz com o limite das promoçõe; por
antiguidade da arma mais avançada no posto correspondente, desde Cli C
os oficiais tenham no posto o tempo de permannia mínimo que
na ocasião se verificar na arma mais avançada no mesmo posto, é
evidente que esses oficiais podem ultrapassar na antiguidade o.
oficiais do QP na sua arma de origem.
E se porventura esta não for a solução mais .austa’a, não püde
este Supremo Tribunal Militar alterá-la, nem deve emitir sobre o
ponto quaquer juízo, pois que julga da legalidade e não de our
tunidade; assim, a solução só por via legislativa poderá ser corrigida
no caso de se atender que o desajustamento se verifica.
7,0

3,0
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É que, ponderou-se também em anteriores acórdãos deste Supremo
Tribunal, embora seja da competência do Chefe do Estado-Maior
do Exército dirigir e administrar o respectivo ramo e decidir e assinar
as prOrnÇõe.s até ao posto de coron’el (artigo 57°, n.” 2, alínea a) e
f) da Lei n.° 29/82), não o pode fazer com o desrespeito à lei, ainda
que seja para solucionar desajustamentos pontuais dc) dimensionamente de alguns quadros, nem para tanto invocar o disposto no
artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 147-C/75, de 2] de Março, segundo o
qual as vagas que se abram nos quadros não são obrigatoriamente pre
enchidas e darão lugar a promoção apenas quando tal for decidido pelo
Conselho da Revolução, porque esta foi uma lei temporal cuja
vigência já se esgotou, e até porque a legislação posterior tem vindo a
preceituar em sentido diferente.

Do exposto se concluí que o acto recorrido está inquinado do
vício da violação da lei.

Pelo exposto, acordam no Supremo Tribunal Militar em conceder
provimento ao fecurso, anulando o acto impugnado.
Esta decisão foi tomada por unanimidade.
Lisboa, 15 de Março de 1984.
Henrique de Oliveira Rodrigues, general;
António dc Oliveira Co’,ta Maia, general da Força Aérea;
Mário Esteves Brinca, vice-almirante;
Ernesto António Luís Ferreira de Macedo. general;
Alfredo Teixeira ‘lello, general;
Mário Eduardo de Meio Wilton Pereira, general da força Aérea:
Alfredo Ramos Rocha, vice-almirante;
Manuel Lopes Maia Gonçalves, juiz;
Manuel Lopes, juiz.

IX

—

DEClARAÇÕES

Colocações e desempenho de funções:

1) O coronel de infantaria, na situação de reserva, (51005811)
João Luís Faria de Aleida prestou serviço no Colégio Militar, de
14 de Setembro a 3 de OLitubro de 1973.
2) O coronel de infantaria, na situação de reserva, (51308811)
Amílcar dos Santos Machado de (astro deixou de prestar SerViÇJ,
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desde J de Março de 1984, na Comissão Liquidatária do 5.° Tribunal
Militar Territorial d Lisboa, passando a prestá-lo somente na Direcção
do Serviço de Justiça e Disciplina.
3) Por despacho de 2 de Novembro de 1983, do general Chefe
do Estado-Maior do Exército, foi nomeado por escolha, para o
cargo de comandante do Regimento d Infantaria de Ahrante. desde

1 de Março de 1984, o coronel de infantaria José António Silvestre
Martins.
4) O coronel de infantaria, na situação de reserva, (51252111)
Pedro Augusto Soeiro Zilhão presta serviço desde 1 de Março de
1984, no instituto Militar dos Pupilos do Exército.
5) O major de infantaria, na situação de re’erva, (41163852)
João Carlos Miranda Ventura das Neves Barata presta serviço desde
21 de Março de 1984. na Escola do Serviço de Saúde Militar!EMGFA.
6) O major de infantaria, na situação de reserva, (50179911)
José Baptista Mendes presta serviço desde 29 de Fevereiro de 1984.
no Quartel-General da Região Militar de Lisboa.

7) O major de infantaria, na situação de reserva, (51274311)
Emílio Antunes Vio]a presta serviço desde 7 de Março de 1984, no
Distrito de Recrutamento •e Mobilização de Lisboa, deixando de o
prestar na Direcção da Arma •de Infantaria, desde a mesma data.
8) Desde 15 de Dezembro de 1983, presta serviço no Grupo de
Artilhari:a de Guarnição n.° 1, na situação de diligência, o major de
artilharia José Vítor dos Santos Almeida, do Serviço Cartográfico do
Exército.
9) O tenente-coronel engenheiro de transmissões (50776211) João
Manuel Maia de Freitas, da Direcção da Arma de Transmissões,
presta serviço, em regime de acumulação, no Estado-Maior-General
das forças Armadas, desde 2 de Maio de 1983.
10) Prestou serviço no Quartel-General da Zona Militar dos
Açores, na situação de diligência e no período de 10 de Dezembro
de 1983 a 31 de Dezembro de 1983, ambos inclusive, o capitão
engenheiro de transmissões Vítor Manuel do Nascimento, do Regi
mento de Transmissões,
11) O tenente médico Paulo dos Santos Antunes Ferreira que
ingressou no Quadro Permanente desde 1 de Setembro de 1 975, por
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portaria de 4 de Janeiro de 1984, conta a antiguidade de 1 de Dezembro
de 1975. fica colocado à direita do tenente médico José Luís Teça
da Veiga Pereira Gens.
12) t)esde 15 de Fevereiro de 1984 passou a prestar serviço na
Direcção do Serviço de Intendência, na sittiação de diligncia, o coronel
do serviço de administração militar José Rodrigues de Almeida e Sá
Araújo, da RC’CCAR.
13) Desde 15 de Fevereiro de 1984 passou a prestar serviço no
(‘entro de Gestão Financeira da Região Militar d.-e Lisboa, na
situação de diligência, o coronel do serviço de administração militar
José Martins Patrício, do Instituto Militar dos Pupilos do Exército.
14) I)esde 15 de fevereiro de 1984 deixou de prestar serviço na
Manutenção Militar, na situação de diligência, passando, desde a
mesma data, a prestá-lo na Direcção do Serviço de Intendência, na
mesma situação de diligência, o coronel cio serviço de adninistração
militar Manuel Alberto Simões Rios, da RC/CC’AR.
15) O coronel do serviço de administração militar, na situação
de reserva, (51264311) Fernando Soares Pinto Simões continuou a
prestar serviço, após a sua passagem à reserva (28 de Dezembro de
1983), na Direcção do Serviço de Administração Militar.

16) I)esde 1 de Novembro de 1983 passou a desempenhar as
funções de delegado da Manutenção Militar em Águeda, cumulati
vamente com as funções que desempenha no Instituto Superior Militar,
o capitão do serviço de administração militar Manuel Tavares da
Costa, em substituição do captião de cavalaria José Gaspar Fernandes.
17) Desde 1 de Dezembro de 1983 deixou de prestar serviço na
Centro de Gestão Financeira da Região Militar do (‘entro, em
regime de acumulação, o capitão do serviço de administração militar
Manuel João Magalhães ferreira, do Batalhão de Administração
Militar.
8) O major do serviço geral do Exército, na situação de reserva,
(51166711) Eugénio Moreira da Silva Viana presta serviço desde
1 de Março de 1984, na Repartição de Justiça e I)isciplina!Direcção
do Serviço de Justiça e Disciplina,
19) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de reserva,
(51534111) Francisco Maia Diogo presta serviço desde 15 de Março

de 1984, na Repartição de Praças! Direcção cio Serviço de Pessoal,

(
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20) O capitão do ervíço geral do Exército, na situação de reserva,
(50452811) Rafael Marques presta serviço desde 12 :de Março de
1984, na Delegação de Lisboa da Crttz Vermelha Portugeesa.
21) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de reserva,
(50196111) José Luís Ramalho presta serviço na sucursal ca Manutenção
de Évora, desde 13 de Março de 1984, com encargos para o Exército
somente da pensão dc reserva.
22) O capitão do serviço geraL do Exército, na situação de reserva,
(50839111) José Marques dos Santos presta serviço desde 15 de Março
de 1984, na Repartição de Pessoal Civil/Direcção do Serviço dc
Pessoal.

Cursos, estágios e tirocínios:
23) Deve ser averbado ao coronel de infantaria (51290511) José
António Silvestre Martins o «63.° Curso de Auditores do Colégio
dc Defesa OTAN», frequentado em Roma. no período de 26 de
Outubro de 1963 a 3 de Fevereiro de 1984.
24) Deve ser averbado ao capitão médico (13733470) Abílio
António ferreira Gomes o Internato Comp!emcntar da Especialidade
de Cardiologia, que frequentou no Hospital Pulido Valente, com a
classificação de 17,52 valores.
25) Deve ser averbado ao tenente do serviço de material (01086870)
Abílio Marques Cardoso o «Course Fire Control tnstrument Repair»,
frequentado nos Estados Unidos da América, no período de 8 de
Abril a 23 de Agosto de 1983.
26) Deve ser averbado aos alferes de infantaria abaixo indicados
o Curso de Operações Especiais que frequentaram no Centro de
Instrução de Operações Especiais, nc período de 9 de Janeiro a
2 de Março de 1984:
(f)240037$)
(08941379)
(06656181)
(06737381)
(09013981)
102858881)

António José Sampaio Silva, 12.59 valores;
José António Marques Rodrigues, 13.55 valores:
José António Rodrigo do Carmo, 12,90 valores:
Nuno Augusto Teixeira Pires Silva, 13,77 valores;
Fernando Manuel Dias Martins, l223 valores;
José Manuel Carcioso Lourenço, 13.66 valores.
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Listas de promoçio:
27) Lista de promoção dos majores do serviço postal militar, a
vigorar em 1984, elaborada nos termos do n.° 11.1 da Portaria
n. 576/77, de 15 de Setembro, que regulamenta o Decreto-Lei
n.° 365-B/77, de 13 de Setembro:
Joaquim Pires Afreixo;
Álvaro de Oliveira Gonçalves Serra:
João Gonçalves Pinheiro;
Fernando Gonçalves Dias da Costa.
28) Lista de promoção dos capitães cio serviço postal militar, a
vigorar em 1984, elaborada nos termos do n.0 ti.! da Portaria
576/77, de 15 de Setembro, que regulamenta o Decreto-Lei
•o
385-13/77, de 13 de Setembro:
11.0

Fernando de Assunção Santana Neves:
Abel ‘Pereira Lontro;
João da Luz Gomes;
António Marques da Conceição Domingues;
Casimiro Pereira Pires;
Filipe Amaro Afonso.

Desligados do serviço:
29) São desligados do serviço a partir da data que lhe vai indicada,
até à confirmação da Caixa Geral de Aposentações da passagem à
situação de reforma, nos termos da última parte do artigo 15.° do
Decreto-Lei n.° 28 4Q4, de 31 de Dezembro ‘de 1939, os oficiais na
situação de reserva em seguida mencionados e que nas datas referidas
atingiram o limite de idade para transitarem para a situação de reforma:
Coronel António Prazeres Júlio, 29 de Março de 1984:
Coronel Eduardo Augusto Pereira Galhardo. 11 de Março de 19i4;
Coronel João Nunes de Moura Segurado, 29 de Março de 194:
Major Joaquim Augusto Soares. 4 de Março de 1984:
Major Manuel Bernardes, 29 de Março de 1984;
Capitão Rodrigo Botelho da Costa, 2 de Março de 1984;
Capitão Benjamim Leite Cardoso, 6 de Março de 1984;
Capitão Joaquim de Matos ‘Guedelha, 6 ‘de Março de 1984;
Capitão Eurico Rodolfo Geitoeira Vasco. 9 de Março de 1984;
Capitão Raul da Silva Calha Curado, 10 de Março de 1984;
Capitão Adelino Anselmo Gonçalves Lima, 15 de Março de 1984;
Capitão Amílcar Ferreira, 22 de Março de 1984;
Tenente José Augusto Inácio. 3 de Março de 1984.
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Contas de gerência:

30) Relação dos conselhos administrativos julgados quites com o
Estado (Acórdão do Tribunal de Contas de 28 d Fevereiro de 1982),
(Gerência de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 1982):
Quartel-General da Região Militar do Norte:
Regimento de Infantaria do Porto:
Regimento de Infantaria d Vil Real:
Regimento de Artilharia da Serra do Pilar;
Regimento de Cavalaria de Braga;
Regimento de Engenharia de Espinho;
Regimento de Infantaria de Chaves;
Batalhão de Administração Militar:
Escola Prática de Transmissões;
Centro de Instrução de Operações Especiais:
Hospital Militar Regional n.° 1;
Qtiartel-General da Região Militar do Centro:
Regimento de Infantaria de Abrantes:
Regimento de Infantaria de Castelo Branco;
Regimento de Infantaria de Tomar:
Regimento de Infantaria de Viseu:
Regimento de Artilharia de Leiria:
Batalhão de Infantaria de Aveiro;
Batalhão do Serviço de Material;
Escola Prática de Engenharia:
Escola Prática do Serviço de Transportes:
Tnstittito Superior Militar;
Hospital Militar Regional n.° 2:
Hospital Militar Regional n.° 3;
Quartel-General da Região Militar de Lisboa;
Regimento de Infantaria de Queluz;
Batalhão do Serviço de Saúde;
Escola de Sargentos do Exército;
Regimento de Artilharia de Lisboa;
Regimento de Artilharia de Costa;
Regimento de Lanceiros de Lisboa:
Regimento de Engenharia de Lisboa;
Regimento de Transmissões;
Batalhão de Reconhecimento das Transmissões:
Batalhão do Serviço de Transportes:
Escola Prática de Infantaria;
Escola Prática de Cavalaria;
Escola Prática do Serviço •de Material;
Escola Prática de Administração Militar;
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Centro de instrução de Artilharia Antiaérea de Cascais;
Batalhão do Serviço Geral do Exército;
Quartel-General da Região Militar cio Sul;

Regimento de Infantaria de Beja;
Regimento de Infantaria de uvas;
Regimento de Cavalaria de Estremoz:
Centro d. Instrução da Polícia do Exército;
Escola Prática de Artilharia;
Comando do Forte da Graça;
Hospital Militar Regional n.° 4;
Regimento de Infantaria de Angra do Heroísmo:
Quartel-General da Zona Militar dos Açores;
Quartel-General da Zona Militar da Madeira;
Agrupamento Base de Santa Margarida;
Regimento de Cavalaria de Santa Margarida:
Regimento de Comandos;
Batalhão de Caçadores n.° 5 (12 de Janeiro a 31 de Dezembro);
Campo de Tiro de Alcochete;
Instituto de Altos Estudos Militares:
Academia Militar;
Centro Militar de Educação Física, Equitação e Desportos:
Instituto Militar dos Pupilos do Exército:
Instituto de Odivelas;
Escola Militar de Electromecânica;
Hospital Militar irincipal;
Hospital Militar de Doenças Infecto-Contagiosas;
Serviço Cartográfico do Exército;
Direcção do Serviço de Finanças:
Estado-Maior do Exército;
Centro Financeiro do Exército;
Depósito Geral de Material de Guerra:
Direcção da Arma de Engenharia:
Direcção da Arma de Transmissões:
Direcção do Serviço de Saúde;
Direcção do Serviço de Intendência;
Direcção do Serviço de Material;
Direcção do Serviço de Fortificações e Obras do Exército.

Cedências:
31) Cedidos à Força Aérea desde 24 de Novembro de 1983,
sendo abatidos à sua unidade e ao Exército desde a mesma data, os
seguintes oficiais:
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Nos termos da Portaria n.° 151/71, de 22 de Março:
Aspirante a oficial míliciano de artilharia (048761)77) Agostinho
Nascimento Ribeiro, do Regimento de Artiliaria •de Leiria.

Nos termos da Portaria n.

152/71, de 22 de Março:

Aspirante a oficial miliciano de engenharia (0387l27b) José Carmo
Marques, do Regimento de Engenharia de Espinho.

Nos termos da Portaria n.° 632/78. de 21 de Outttbro:
Aspirante a oficial miliciano médico (05122577) Fernando Carlos
Teles Menezes Galrão, do Hospital Militar Regional n.° 3.

Averbamento:
32) Conforme assento de casamento
do Registo Civil de Cascais o &feres
(01850579) Luís P.Dreira Alves da Silva
Pereira Alves da Silva Reis, desde 13 de

n.° 772, da Conservatória
miliciano de transports
passou a chamar-se Luís
Outubro de 1983.

Rectificações:
33) O tenente-coronel de infantaria (51401311) Valdemar Dinis
Clemente foi colocado no CI/C’SS, e não como foi publicado na
O. E., 2. série. n.° 24. de 15 de Dezembro de 1983, pág. 1885.
34) O tenente-coronel de infantaria José António Dias Nincio
foi colocado no Regimento de Infantaria de Beja, e não como foi
publicado na O. E.. 2.’ série, n.° 19, de 1 de Outubro de 1983,
pág. 1489.

35) O major de infantaria (02407064) Hélder Manuel Veríssimo
iSeto está colocado no CMEFED, e não como foi publicado na
O. E., 2. série, n.° 1, de 1 de Janeiro de 1984, pág. 52.
36) O
dlues Nave
de 1983, e
de Janeiro

capitão de artilharia (05410465) José Manuel Pinto Mar
foi colocado no RAS?, por portaria de 16 de Novembro
não como foi publicado na O. E., 2. série, n.° 1, de 1
de 1984, pág. 77.
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37) O coronel de cavalaria (51411811) Joaquim Rodrigo Nest
Arnaut Pombeiro passou a adido, nos termos do n.° 9 da alínea 6)

dc. artigo 44.’ do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, por ter
sido colocado no EMGFA e nomeado para o cargo de adido de defesa
junto da Embaixada de Portugal em Madrid, e não como foi publicado
na O. li., 2.’ série, n.” 1, de 1 de Janeiro de 1984. pág. 32.
38) O tenente-coronel de transmissões (serviços técnicos
ramo
exploração) (50978511) chama-se José Arnaldo da Ascensão Santos,
e não como vem publicado na O. E., 2.’ série, n.° 3, de 1 de fevereiro
—

de 1983, pág

176.

39) O major de transmissões João Luís Cardoso Martins Atves tem
o n.° mec 08460364, e não o que vem publicado na O. E., 2.’ série.
n.’ 3. de 1 de Fevereiro de 1983, pág. 169.

(

40) O alferes de transmissões (serviços técnicos-— ramo explo
ração) Manuel Francisco de Jesus Arcângelo tem o n.° mec. 32255158,
e não o que vem publicado na O. E., 2.’ série. n.° 1. de 1 de Janeiro
de 1983. pág. 17.
41) O alferes de transmissões (serviços técnicos—ramo de manu
tenção) (15958572) chama-se Vítor Manuel Monteiro Job, e não
como vem publicado na O. E., 2.’ série, n,° 1, de 1 de laneiro de
1983, pág. 24.
42) O alferes de transmissões (serviços técnicos
ramo de manu
tenção) Manuel Gonçalves tem o n.° mec, 3681.1562, e não o que
vem publicado na O. E., 2.’ série, n.° 1, de 1 de Janeiro de 1983,
--—

pág. 17.
43) O coronel do serviço de administração militar António Au
gusto Gaspar Correia tem o n.° mec. 50898611, e não o que vem
publicado na O. E., 2.’ série, n.” 4, de 15 de Fevereiro de 1983,
pág. 281.
44) O major do serviço de -administração militar, no quadro,
(44312856) José Luís Duarte Meio passou à situação de adido nOS
termos do n.° 6 da alínea 6) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71,
de 30 de Abril, e não como foi publicado na O. E., 2.’ série, n.° 21.
de 1 de Novembro de 1983, pág. 1619.

45) O major do serviço de administração militar Arlíndo Mário
Vieira Duarte tem o n.° mcc. 03631964, e não o que vem
publicado na O. E., 2.’ série, n.’ 17, de 1 de Setembro de 1983,
de

Moura

pág. 1369/1370.
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46) O major do serviço de administração militar Carlos Joaquim
Gaspar tem o n.° mec. 07519764, e não como vem publicado na
O. Ë., 2.’ série, o.’ 2, de 15 de Janeiro de 1983’, pág. 129.
47) O capitão do serviço de administração militar, no quadro,
(18080073) José Agostinho Pereira Gonçalves passou à situação

de adido, nos termos do n.° 10 da alínea IJ) do artigo 44.° do Dcreto
-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril e não como foi publicado na O. E.,
2.’ série, o.’ 9, de 1 de Maio de 1983, pág. 750.
4$) O tenente-coronel do serviço de material (serviços técnicos
dc manutcnção) Duarte Manuel Pessanha dos Santos tem o n.° mcc.
5lt)667l1, e não o que vem publicado na O. E., 2.’ série, n.° 4, de 15
de Fevereiro de 1983, pág. 282.

49) O tenente do serviço de material ‘(serviços técnicos de manuten
ção) (02145671), do RALIS. chama-se António José Borralho Estevens,
e não como vem publicado na O. E., 2_a série, n.° 22, dc 15 dc
Novembro de 1983, pág. 1716.
50) O alferes do serviço de material (serviços técnicos de manuten
ção) Manuel Jesus Basso Costa tem o n.° mcc. 50363211, e não o que
vem publicado na O. E., 2.’ série, o.° 1, de 1 de laneiro de 1983.
pág. 19.
51) Chama-sc Sidónio Olivério da Costa Serpa, e não Sidóiio
Oliveiro da Costa Serpa, o alfei-es miliciano de artilharia (05811273),
cIo Quartel-General da Região Militar do Sul, que por portaria de
30 de Junho de 1978 inserta na O. E., 2.’ série, ii.’ 1$, de 15 de
Setembro de 1978, pág. 1576, foi promovido ao actual posto.
52) Pertence ao Batalhão de Administração Militar, e não à
Escola Prática de Administração Militar, o aspirante a oficial’ miliciano
do serviço de saáde (05244975) Joaquim Manuel Marques Rrreira
Moutinho, que por portaria de 29 de Outubro de 1983, inserta
na O. E., 2.’ série, n.° 2, de 15 de Janeiro de 1984. pág. 143, foi
promovido ao actual posto.
53) Chama-se Miguel Mascarenhas de Calheiros Veloso. e não
Miguel Mascarenhas de Caleiros Veloso, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de pessoal (02108880), da Escola Prática de Administração
Militar, que por Iortaría de 29 de Outubro de 1983 inserta na
O. E., 2.’ série, n.° 2, de 15 de Janeiro de 1984, pág• 143, foi pro
movido ao actual posto.
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54) Chama-se Jorge Manuel Pereira dos Reis, e não ]urg Manui
Pereira dos Santos, o soldado cadete (01421180), da Escola Prática de
Infantaria, que por portaria de 24 de Julho de 1983 inserta na
o. Ë., 2. séri., n.° 1, de 1 de Janeiro de 1984, •pág. 55, foi graduado
no posto de aspirante a oficial miliciano de infantaria.

55) Na Ordem do Exército, 2. série, n.” 2, de 15 de Janeiro de
1984, pág. 184, linhas 24, no capítulo IX—Obituário, onde se ié:
«1973», deve I.r-se: «1983».

c
X

—

OBITUÁRIO

1975:
Maio. 6
lenente miliciano (t)8585564) João Manuel Corte Real
Moniz Nogueira, do Distrito de Recrutamento e Mobilização de
Faro.
-—

1976:
Novembro, 20— Alferes miliciano de infantaria (14418769) Rui Pinto
Assis dos Santos, do Distrito de Rcrutamnto
Mobilização
de Setúbal, na situação de licenciado.

1981:
Dezembro, 8-—Coronel de infantaria, com o curso comilementar
do estado-maior, na situação de reserva, (50263911) Hermes de
Araújo Oliveira, do Quart.’l-GeneraI da Região Militar de Lisboa.

1982:
Março, 1 —Coronel de infantaria, na situação de reserva, (51380211)
Carlos Francisco Sartoris Galrão, do Quartel-Gen2ral da Regiãc
Militar de Lisboa.

ç

2.’ Série

ORDEM DO EXERCITO N.° 7

661

1984:
Março, 1 —Tenente do serviço geral do Ëxército (43298060) António
Mota Ferreira;
Março, 12—C’apitão cio serviço geral do Exército (52391411) José
Garcia Pacheco.

O Chefe do Estado-Maior do Exército
Jorge da Costa Salazar Braga, general

Está conforme:

O Ajudante-General

Mário Firmino Miguel, general

o
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MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

O. 8. n.°, Jp

.

ESTADO-MAIOR DO

ORDEM

DO

EXERCITO

2. SÉRIE
N.° 8/15 DE ABRtL DE 1984

i2

Publica-se ao Exército o seguinte:

fa
‘,

1— DECRETOS, PORTARIAS E DESPACHOS
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Comando-Geral da Polícia de Segurança Pública
Por portaria de 28 de Fevereiro findo, visada pelo TC em 16
do corrente mês:
Alberto Freire de Matos, major de infantaria
exonerado do cargo
de 2.° comandante da Escola de Formação de Guardas da
Polícia de Segurança Pública e nomeado, em comissão, para
o cargo de comandante da .mesma Escota. (Registo n.° 20026.
Por esta romeação são devidos emolumentos, nos termos do
artigo 5.° da tabela anexa ao Decreto-Lei n.° 356/73 e do n.° 1
do artigo 1.0 do Decreto-Lei ri.0 131/82: para o Estado, 900$,
e para o Cofre do TC, 600$.)
—

Comando-Geral da Polícia de Segurança Pública, 23 de Março
de 1984.— O Chefe do Estado-Maior, António dos Anjos Martins,
coronel de artilharia.
fD. R., 2. Série n.° 79, de 3 de Abril de 1984.)

Comando-Gemi da Guarda Nacional Republicana
Por portaria de 1 de Janeiro de 1984, visada pelo TC

cm 15 de
Março de 1984, registada no mesmo Tribunal sob o n.° 19 662,
em 2 de Março dc 1984, e nos termos do n.° 1 do artigo 62.’ do
Decreto-Lei n.° 333/83, de 14 de Julho, foi nomeado para prestar

).
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sdrviço na Guarda Nacional Republicana, desde a data da
referida portaria, o coronel de infantaria Adriano Sotero Madeira,
numa das vagas criadas pelo decreto-lei referido, e ainda não
provida. (São devidos emolumentos, nos termos dos Decretos-Leis
n.° 356/73 e 131/82: para o Estado, 900$, e para o Cofre do
TC, 600$.)
t’.

Guarda Nacional Republicana, 22 de Março
de 1984.—O Chefe do Estado-Maior interino. António Jolo Soares
coronel de infantaria•

(
Por portaria de 1 de Janeiro de 1984, visada pelo 1C em 15 de
Março de 1984, registada no mesmo Tribunal sob o n.° 19 664.
em 2 de Março de 1984, e nos termos do n.° 1 do artigo 62.’
do Decreto-Lei ri.’ 333/83, de 14 de Julho, foi nomeado para
prestar serviço na Guarda Nacional Repub’icana. desde a data
da referida portaria, o major do SM/STM Custódio de Jesus
Ladino, numa das vagas criadas pelo decreto-lei referido, e
ainda não provida. (São devidos emolumentos, nos tcrmos dos
Decretos-Leis n.° 356’73 e 131/82: para o Estado. 900$. e para
o Cofre do TC. 600$.)
Comando-Geral da Guarda Nacional Republicana, 22 de Março
de 1984.— O Chefe do Estado-Maior Interino. António Jo3o Soares,
coronel de infantaria.

Por portaria de 1 de Janeiro de 1984, visada pelo TC em 15 de
Março de 1984, registada no mesmo Tribunal sob o n.° 19 663,
em 2 de Março de 1984, e nos termos do n.° 1 do artigo 62. cio
Decreto-Lei n.” 333/83, de ‘14 de Julho, foi nomeado para
prestar serviço na Guarda Nacional Republicana, desde a data
da reif’erida portaria, o major de infantaria Fernando Augusto
Colaço Leal Robles, numa das vagas criadas pelo decreto-lei
referido, e ainda não provida, (São devidos emolumentos, nos
termos dos Decretos-Leis n,°’ 356/73 e 131/82: para o Estado,
900$, e para o Cofre do TC, 600$.)
Comando-Geral da Guarda Nacional Repubiicana, 22 de Março
de 1984.
O Chefe do Estado-Maior Interino, António Jouio Soares,
coronel de :infantaria.
—

2
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Por portaria de 10 de Fevereiro de 1984, visada pelo TC em 15 de
Março de 1984, registada no mesmo Tribunal sob o n.° 19 659.
em 2 de Março de 1984, e nos termos do n.° 1 do artigo 62.° do
Decreto-Lei n.° 333/83. de 14 d Julho. foi nomeado para pr.estar
serviço na Guarda Nacional Republicana, desde a data da
referida portaria, o coronel do SAM Fernando Jorge de Oliveira
Abreu, numa das vagas criadas pelo decreto-lei referido, e
ainda não provida. (São devidos emolumentos, nos termos dos
Decretos-Leis n.° 356/73 e 131/82: para o Estado, 900$, e para
o Cofre do TC, 600$.)
Comando-Geral da Guarda Nacional Republicana, 22 de Março
de 1984.—O Chefe do Estado-Maior Interino. António Joíio Soares,
coronel de infantaria.

Por portaria de 13 de Fevereiro de 1984, visada pelo ‘I’C em 15
de Março de 1984, registada no mesmo Tribunal sob o n.° 19658,
em 2 de Março de 1984, e nos termos do artigo 82.° do EMGNR,
conjugado com o artigo 17. do EOGNR, ambos do Decreto
-l,ei n.° 465/83, de 31 de Dezembro. foi promovido ao posto de
capitão de cavalaria do quadro permanente da Guarda Nacional
Republicana o tenente de cavalaria (06626765), graduado em
capitão, Alcjndo Atves Esteves, contando a antiguidade desde 8
de Maio de 1982. (São devidos emolumentos, nos termos dos
Decretos-leis n.°’ 356/73 e 131/82: para o Estado, 900$. e para
o Cofre do TC, 600$.)
Comando-Geral da Guarda Nacional Republicana. 22 de Março
de 1984.
O Chefe do Estado-Maior Interino, António J00 Soares.
coronel de infantaria.
—

(O. R., 2. Série, n.° $2,

II

—

de 6 de Abril de 1984.)

MtJDANÇAS DE SITUAÇÃO

Oficiais do quadro permanente
Armas e serviços:
Ingresso nos quadros:

Quadro da Arma de Transmissões
Capitão engenheiro de transmissões, adido, (01820165) Rui Manuel
Dias Pimentel de figueiredo, da Direcção da Arma de Trans
missões, devendo ser considerado nesta situação desde 30 de
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Janeiro de 1984, por ter deixado de prestar serviço no Estado-Maior-General das Forças Armadas, para preenchimento de
vaga criada pela Portaria n.° 543/71, de 6 de Outubro, e nunca
ocupada.
(Por portaria de 30 de Janeiro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 22 de Março de 1984. Não são devidos emolu
mentosj

Quadro do Serviço de Material
Tenente-coronel do serviço de material (serviços técnicos de manu
tenção), supranumerário, (50530711) Manuel Figueiredc de Matos,
do Batalhão do Serviço de Material, onde continua colocado,
devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Fevereiro de
1984, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 22 de Março de 1984. Não são devidos emolu

(

mentos.)

Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
supranumerário, (51336811) Avelino Cândido Fernandes Baptista,
do Regimento de Cavalaria de Braga, onde continua colocado,
devendo ser considerado nesta situação desde 30 de Outubro de
1982, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 30 de Outubro de 1982, visada pelo Tribunal de
Contas em 2 de Abril de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Quadro do Serviço Gemi do Exército
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (51700711)
José Morgado Saraiva, do Batalhão do Serviço Geral do Exér
cito, onde continua colocado, devendo ser considerado nesta
situação desde 9 de Fevereiro de 1984, para preenchimento de vaga
no quadro.
(Por portaria de 9 de Fevereiro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 22 dc Março de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Capitão o serviço geral dó Exército, supranumerário, (51327411)
António Sotana Catarino, do Hospital Militar Principal, onde
continua colocado, devendo ser considerado nesta situação desde
14 de Fevereiro de 1984, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 14 de Fevereiro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 22 de Março de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

(
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Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (50527011)
Joaquim Ferreira de Azevedo, do Regimento de Engenharia de
Espinho, onde continua colocado, devendo ser considerado nesta
situação desde 15 de Fevereiro de 1984, para preenchimento de
vaga no quadro.
(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 2 de Abril de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (50037411)
João Antunes Pinheiro, do Quartel-General da Zona Militar da
Madeira, onde continua colocado, devendo ser considerado nesta
situação desde 16 de Fevereiro de 1984, para preenchimento de
vaga no quadro.
(Por portaria de 16 de Fevereiro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 22 de Março de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (50459511)
Armando Amaral da Silva, do Centro Militar de Educação
Física, Equitação e Desportos, onde continua colocado, devendo
ser considerado nesta situação desde 22 de Fevereiro de 1984,
para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 22 de Fevereiro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 2 de Abril de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Passagem à situação de adido:

Nos termos da alínea a) do artigo 44.° do Decreto-Lei
n.° 176/71, de 30 de Abril:
Capitão do quadro especial de oficiais, no quadro, ((2448367) Elisio
de Carvalho Figuieiredo, do Regimento de Infantaria do Porto,
por ter entrado de licença ilimitada, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da pr.esente portaria.
(Por portaria de 1 de Maio de 1983, anotada pelo Tribunal de
Contas em 22 de Março de 1984.)

Nos tennos do n.° 6 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Major de infantaria, no quadro, (51000011) Fernando da Silva Pinto
Ribeiro, do Quartel-General da Região Militar do Norte, por ter
sido nomeado em comissão normal, por escolha, para as forças
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de Segurança de Macau, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 12 de Setembro de 1983, visada pelo Tribunal dc
Contas em 3 de Abril de 1984. N8o silo devidos emolu
mentos.)

Major de cavalaria, adido. (42071457) Nuno António Amarei Pais
de Faria, do Regimento de Lanceiros de Lisboa, por ter sido
nomeado em comissão normal, por escolha, para as Forças dc
Segurança de Macau, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 15 de Setembro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 2 de Abril de 1984. Néo séo devidos emolu

(

mentos.)

Major de cavalaria, no quadro. (34007558) José Manuel Júdice
Pontes, do Regimento de Lanceiros de Lisboa, por ter sido
nomeado em comissão normal, por escolha, para as Forças dc
Segurança de Macau, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por

portaria de 13 de Outubro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 3 de Abril de 1984. Nio silo devidos emolu
mentos.)

Nos termos do n. 9 da alínea b) do artigo 44. do Decreto-Lei si.’ 176/71, de 30 de Abril:
Coronel de infantaria, no quadro, (50463811) Albino Augusto Castro
Carrapatoso, por teir sido nomeado para o cargo de comandante
do Corpo de Alunos e Aquartelamento da Escola do Serviço de
Saúde Militar, devendo ser considerado nesta situação desde 31
de Maio d 1983.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 31 de
Maio de 1963, publicada na Ordens do Erétsitü, 2. Série, n.° 10.
de 1 de Outubro de 1983.
(Por portaria de 21 de Janeiro de 1984, anotada pelo Tribunal de

Contas em 22 de Março de 1)84.)
Desde 6 de Dezembro de 1983, deixa de ser considerado na situação
de adido nos trmos do n.° 18 da alínea b) dc) artigo 44.° do
Decreto-Lei n. 176/71, de 30 de Abri), por ter deixado de
prestar serviço no Estado-Maior-General das forças Armadas.
na situação de diligência, passando, desde a mesma data, à
situação de adido nos termos do n.° 9 da citada alínea, por

(
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ter sido nomeado para prestar serviço no Ministério da Adminis
tração Interna, na Guarda Nacional Republicana, o tenente-coronel engenheiro de transmissões (50773411) João Alberto
Honrado Gomes, da Direcção da Arma de Transmissões.
(Por portaria de 6 de Dezembro de 1983, anotada pelo Tribunal de
Contas em 22 de Março de 1984.)
t)esde 1 de Janeiro de 1984, deixa de ser considerado na situação
de adido nos termos do n.° 18.° da alínea 6) do artigo 44.° do
Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, por ter deixado de
prestar serviço no Ministério da Administração Interna (Guarda
Nacional Republicana), na situação de diligência, passando, desde
a mesma data, à situação de adido no mesmo Ministério e
Guarda, nos termos do a.° 9 da citada alínea por ter vaga no
respectivo quadro, o major de transmissões (serviços técnicos de
manutenção) (51428711) Rui Manuel da Conceição Dias, da
Direcção da Arma d Transmissões.
tPor portalia de 1 de Janeiro de 1984, anotada pelo Tribunal de
Contas em 22 d Março de 1984.)

Desde 1 de Janeiro de 1984, deixa de ser considerado na situação de
adido nos termos do n.° 10 da alínea b) do artigo 44.° do
Decreto-Lei n.° 176i71, de 30 de Abril, por ter sido exonerado de
professor do instituto Militar dos Pupilos do Exército, passando,
a mesma data, à situação de adido nos termos do n.° 9
da citada alínea, por ter sido nomeado, por escolha, director
das Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento, o coronel do
serviço de administração militar (52157711) José Maria Moreira
de Az.evedo.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984, anotada pelo Tribitnal de
Contas em 22 de Março de 1984.)

Deixa de ser considerado na situação de adido nos termos do ri.0 10
da alínea ti) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30
de Abril, por ter sido exonerado de chefe de secção da Repar
tição de Contas da Comissão de Contas ‘e Apuramento de
Responsabilidades, passando à mesma situação, nos termos do
ri.° 9 da citada alínea, por ter sido nomeado para prestar uma
comissão de serviço no Ministério da Administração interna,
na Guarda Nacional Republicana, o coronel do serviço de
administração militar (51262111) Fernando Jorge de Oliveira
Abreu, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 10 de fevereiro de 1984, anotada pelo Tribunal de
Contas em 29 de Março de 1984.)
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Desde 1 de Janeiro de 1984, deixa de ser considrado na situação
do
de adido nos termos do n.° 1$ da alínea b) do artigo
Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, por ter deixado de
prestar serviço no Ministério da Administração Interna, na Guarda
Nacional Republicana, na situação de diligência, passando, desde
a mesma data, à situação de adido no mesmo Ministério e
Guarda, nos termos do n.0 9 da citada alínea, por ter vaga no
respectivo quadro, o major do serviço de material (serviços
técnicos de manutenção) (5132881l) Custódio de Jesus Ladino,
da Direcção do Serviço de MateriaL
44,0

(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984, anotada pelo Tribunal de
Contas em 22 de Março de 1984.)

Nos termos do n.° 10 da allnea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Tenente de infantaria, no quadro, (08733481) Fernando Celso Vicente
Campos Serafino, da Escola Prática de Infantaria, por ter sido
nomeado adjunto de comandante de companhia do Corpo de
Alunos da Academia Militar, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 6 de Setembro de 1983, anotada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Fevereiro de 1984.)
Deixa de estar adido nos termos do n.° 9 da alínea /,) do artigo 44.°
do Decreto-Lei n.° 176/71, de 3 de Abril, passando à mesma
situação de adido, nos termos do n.° 10 da mesma alínea, por
ter sido nomeado professor adjunto da 30.° cadeira da Academia
Militar (Organização Táctica e Serviços de Cavalaria), o major
de cavalaria (32550060) Raul Fernando Durão Correia, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1982, anotada pelo Tribunal de
Contas em 6 de Abril de 1984.)
Tenente-coronel engenheiro de transmissões, no quadro, (45188557)
Fernando Homero Cardoso Figueira, por ter sido nomeado para
desempenhar funções de professor efectivo do Instituto de Altos
Estudos Militares, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da prsente portaria.
(Por portaria de 15 de Setembro de 1983, anotada pelo Tribunal de
Contas em 22 de Março de 1984.)

Capitão do serviço de saúde, no quadro, (13733470) Abílio António
Ferreira Gomes, por ter sido nomeado para desempenhar as
funções de chefe do serviço médico da Academia Militar,

(

2) Série

ORDEM DO EXËRCITO N.° 8

671

devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 3 de Novembro de 1983, anotada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Fevereiro de 1984.)
Desde 1 de Agosto de 1983, deixa de ser considerado na situação

de adido nos termos do n.° 18 da alinea b) do artigo 44.’ do
Decreto-Lei ri.’ 176/71, de 30 de Abril, por ter deixado de
prestar serviço no Estado-Maior-General das Forças Armadas,
na situação de diligência, passando, desde a mesma data, à

situação de adido nos termos do ti.0 10 da citada alínea, por
ter sido nomeado chefe de secção da Repartição de Contas da
Comissão de Contas e Apuramento de Responsabilidades o
coronel do serviço de administração militar (51262111) Fernando
Jorge de Oliveira Abreu, da Direcção do Serviço de Administração
Militar.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1983, anotada pelo Tribunal de
Contas em 22 de Março de 1984.)

Deixa de er considerado na situação de adido nos termos da n° 9
da alinea b) do artigo 44.’ do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30
de Abril, por ter sido exonerado do cargo de adjunto dos serviços
comerciais da Manutenção Militar, passando à mesma situação,
nos termos do n.° 10 da citada alínea, por ter sido nomeado
professor catedrático da 33.’ cadeira da Academia Militar, o
major do serviço de administração militar (09119565) José Carlos
de Assunção Teixeira, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
Tenente-coronel do serviço de material (material), no quadro,
(50298811) Manuel Patrício Cordeiro, da Escola Militar de Elec
tromecânica, por ter sido nomeado para desempenhar as funções
de professor catedrático, acumulando com as de: adjunto das

79.’ e 99.’ cadeiras da Academia Militar, devendo ser considerado
nesta situação desd:e a data da presente portaria.
Major do serviço de material (material), no quadro, (06224565)
Joaquim Maria Dores Vidal da Silva, da Direcção do Serviço de
Material por ter sido nomeado professor catedrático e adjunto
das 430 e 44.’ cadeiras da Academia Militar, devendo ser con
siderado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1983, anotada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Fevereiro de 1984.
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Major do serviço geral do Exército, no quadro, (50U261 11) David
dd Almeida e Sousa, por ter sido nomeado para desempenhar
as funções de professor da 12. cadeira do Instituto Superior
Militar, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 9 de Fevereiro de 1984, anotada pelo Tribunal de
Contas em 22 de Março de 19$4.)
Capitão do serviço geral do Ëxército, supranumerário, (51783311)
José Aries Dias Gomes, por ter sido nomeado para desempenhar
as funções de comandante da Formação do Instituto d Altos
Estudos Militares, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 24 de Janeiro dc 1984, anotada pelo Tribunal dc
Contas em 22 de Março de 1984.)

Nos termos do n.° 16 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei a.” 176/71. de 30 de Abril:
Capitão do serviço geral do Exército, adido. (52244911) António
Cândido Barreiros, do instituto Militar dos Pupilos do Exército.
onde continua colocado, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 24 de Fevereiro de 1984, anotada pelo Tribunal de
Contas cm 29 de Março de O84.)
Nus termos cio a. 16 da alínea b) do artigo 44.” do ])ecreto
-Lei n.° 17671, de 30 de Abril:

Coronel de artilharia (51068711) Manuel do Nascimento Esteves.
da Direcção da Arma de Artilharia, onde continua colocado,
por se encotrar em diligência no Estado-Maior-General das
Ëorças Armadas, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria,
(Por portaria de 14 dc Dezembro de 1963, anotada pelo Tribunal de
Contas em 22 de Março de

984.)

Nos termos do n.° 19 da alínea h) do artigo 43.” do Decreto-Lei n.’ 176/71, de 30 de Abril:

Capitão de infantaria, adido, (01130065) Francisco fernandes Almeida.
do Quartel-General da Região Militar do Norte, onde continua
colocado, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.

(Por portaria de 1 de janeiro de 1984. anotada pelo Tribunal de
Contas em 29 de Março de 1984.)
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Passagem à situaçílo de reforma extraordinária:
Por despacho da Caixa Geral de l)epósitos, Crédito e Previdência
de 14 de Março ‘de 1984, publicado no Didrit., da Repdhlica,
2.’ Série, n.° 77, de 31 de Março de 1984:
Coronel de artilharia Joaquim Saldanha Hernandt Palhoto, desde
1 de Setembro de 1975;
Tenente-coronel de infantaria Manuel Duarte Pediosa, desde 1 de
Setembro de 1 975:
Major de cavalaria Manuel Correia Arrabaça. desde 1 de Setembro
de 1975.

Reintegração:
Ao abrigo da alínea a) do artigo 57.° da Lei o.° 29/82, de 11 de
Debmbro, por despacho de 19 de Dezembro de 1983, nos termo;
do Decreto-Lei n.° 173i/74, de 26 de Abril, e disposições r:gula
mentares do Decreto-Lei n.° 49$-F/74, de 30 dc Setembro. de
acordo com os artigos 10.0 e 13.° do Decreto-Lei n.° 46 001, d
2 de Novembro de 1961. é reintegrado no posto de coronel,
para a situação de reforma, com antiguidade de 19 de Setembro
de 1952, o alferes miliciano dmitido, por motivos de natureza
política, em 23 de Julho de 1919, nos termos dc) Decreto n.° 5368
de 1919
reintegrado no posto de 2.° sargento de infantaria
na situação de reforma, desde 1 de Julho de 1981, nos termos
do Decreto-Lei n.° 38267, de 26 de Maio de 1951, Artur Elísio
da Silva Salgado.
(Por portaria de 5 de Abril de 1984.)

Oficiais do quadro de complemento
Passagem à situação de reserva:
Por portaria de 3 de Janeiro de 1984, publicada no D. R., 2.’ série,
n.° 27, de 1 de Fevereiro de 1984, passou à situação de reserva,
a seu pedido, com efeitos desde 1 de Dezembro de 1983, o
capitão miliciano de infantaria (48039359) Gualter da Silva Car
valho, do Comando-Geral da Polícia de Segurança Pública, nos
termos da condição n.° 4 da alínea c) do n.° 1 do artÏgo 16.° do
Decreto-Lei n.° 439/73, com a redacção que lhe foi dada pelo
Decreto-Lei n.° 220/80.
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Por portaria de 3 de Janeiro de 1984, publicada no D.R., 2. Série
n.° 27 de 1 de Fevereiro de 1984, passou à situaçào de reserva
com efeitos desde 3 de Outubro de 1983, a seu pedido, o capitão
miliciano de artilharia (40020558) António Jorge da Cruz Mendes,
do Comando-Geral da Policia de Segurança Pública, nos termos
da condição 4.” da alinea c) do n.” 1 do artigo 16.° do Decreto-Lei
n.° 439/73 com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei
n.’ 220/80.
Oficiais milicianos de reserva:
Os oficiais em seguida mencionados têm a situação que lhes vai
indicada em titulo, por terem atingido o limito de idade, nos
termos dos artigos 25.° e Z6.° do Decreto-Lei n.” 36 304, de 24
de Maio de 1947:
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Abrantes
Tenente miliciano de infantaria António dos Reis Roxo Rodrigues,
devendo de ser considerado nesta situação desde 6 de Janeiro
de 1984.
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Castelo Branco
Alferes miliciano de artilharia Fernando Chaves Costa Pinto, devendo
ser considerado nesta situação desde 27 de Março de 1984.
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Ponta Delgada
Tenentes milicianos de infantaria Diniz de Araújo Pimentel e José
Eduardo Arruda Gouveia, devendo ser considerados nesta situação
desde, respectivamente 19 de Janeiro e 15 de Março de 1984.
Alferes miliciano de artilharia Jacinto Leonel Medeiros Machado,
devendo ser considerado nesta situação desde 18 de Março de
1984.

Distrito de Recrutamento e Mobilização do Porto
Alferes milicianos de artilharia Joaquim Correia dos Santos Barbosa,
Vítor Luís Carneiro da Silva, José Pascoal Lessa, António
Augusto Martins Mateus, João Manuel Macário do Nascimento
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Clemente, Ãngelo Vidal Correia, Fernando António Coimbra e
o
Sousa, e Carros Alberto Pereira Dias de Magalhães devend
de
23
nte,
tivame
respec
desde,
o
situaçã
nesta
erados
ser consid
Janeiro, 1.6 e ‘20 de Março, 4 de Abril, 14 e 26 de Julho, 12 e
16 de Dezembro de 1983.
(Por portaria de 29 de Março de 1984.)

Abates:
Nacional
São transferidos para o quadro permanente da Guarda
s na
abatido
e
de
1984,
de
Janeiro
de
5
data
com
Republicana,
7.°
mesma data ao Exército, nos termos da alínea a) do artigo
de
,
465/83
n.°
to-Lei
(Decre
Guarda
do Estatuto do Oficial da
31 de Dezembro), conjugado com o despacho de 9 de Março
nos
do General Ajudante-General do Exército, os oficiais milicia
a seguir indicados:

Na sltuaço de activo:

Infantaria:
Lomelino;
Major graduado (31159648) Fernando José da Câmara
a;
Saraiv
Capitão (440483 50) José Alfredo de Sousa Faria
Capitão (3631 1050) José Agostinho Seguro Pereira;
Capitão (48027951) José da Costa Pires;
Capitão (43124548) Álvaro da Silva Freitas Palmeira;
Capitão (36004649) José Mário Fernandez Ferreira;
Capitão (39239353) Armando Luís Correia;
Capitão (31011550) Vítor Alberto da Encarnação $im&s;
Capitão (31403240) Amílcar Nélson da Costa Maia:
Capitão (46116856) José de Matos Correia Barradas;
Capitão (35121056) Álvaro arinhas Camilo;
Capitão (41290457) Fernando Rodrigues Silvestre;
Capitão (41156652) Artur José Madureira de Andrade;
Capitão (75476551) José Baptista da Silva;
Capitão (41170252) Manuel Augusto Ferreira;
Capitão (36126851) Jaime José Romariz Gomes;
Capitão (32193251) Eduardo Gertrudes da Conceição;
Capitão (31411754) José Soares Ferreira Reis;
Capitão (31385052) Mário Aluizio Rocha ‘da Silva;
Capitão (39321654) António Acácio Andrade Silvano;
Capitão (31321350) Alberto Jorge Zagalo Fernandes Marrazes;
Capitão (35067154) José de Almeida Coelho;
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Capitão
Capitão
Capitão
Cajítão
Capitão
Capitão
Capitão
Capitão

(31013053)
(46102454)
(32203754)
(30418453)
(40107249)
(48020455)
(06709065)
(03544665)
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Frederico José de Meio Bravo Ferreira:
José Bernardo Velez Grilo;
Luís Furtado Miranda Branco:
António José Guedes Vaz de Castro;
António Marques de Matos;
Armando José Abrantes Viana;
José Manuel da Costa Pereira;
António FrancReo Dias Vieira;
Capitão (31520354) José António Crespo Joaquim;
Capitão (31041954) Mário Afonso Vargas;
Capitão (44002555) António Montiro Simões de Carvalho:
Capitão (41134555) José Manuel Bertoldo Cunha Marques:
Capitão (39051554) Octávio de Azevedo:
C’apitão (40011058) Fernando Luís Ruela Pires Claro;
Capitão (39287759) Fernando dos Santos Vilaverde;
Capitão (31339157) Júlio I{enriques Espantaleon Quirino Rosa;
Capitão (44199851) Laurentino Bernardino;
Capitão (39321251) Eduardo de Oliveira Militão;
Capitão (46021453) João Luís da Veiga Camarate de Campos;
Capitão (42372556) Armando Manu.el Neves de Matos:
Capitão (34199454) João Luis Palmeiro Feijão;
Capitão (31334155) Sabino Amaro Simões Cortez:
Capitão (42313253) Júlio Marques Bento Júnior;
Capitão (32273566) José Manuel Varela Taveira Gama;
Capitão (32174559) José Francisco Ferraz Barata;
Capitão (36221256) Manuel Mário ferraz da Veiga Ferreira;
Capitão (35041758) José João Melgado Neves;
Capitão (32247258) Armando Carlos Alves;
Capitão (34185553) João Manuel da Conceição Dorningues Garcia;
Capitão (39219155) Manuel Acácio Pinto de A7evdo:
Capitão (44137256) António Franklim Martins de Almeida:
Capitão (4106914$) Jaime Madeira Afonso Soares;
Capitão (39226253) Manuel José Gomes Freitas:
Capitão (36033353) Manuel da Silva Gonçalves Soares:
capitão (42335754) Fernando de Oliveira Gonçalves:
Capitão (42391557) José Augusto Pascoal Pires;
Capitão (43148258) Artur Mendes da Silva Guimarães;
Capitão (44316159) Jorge Vasco de Oliveira Azevedo Moura:
Capitão (32039959) Arquimedes Inocêncio Dornelas;
Capitão (43281259) Albino José Fidalgo Esteves;
Capitão
Capitão
Capitão
Capitão

(42056657) José Manuel de Sousa Almeida;

(45063359’) João Duarte Oliveira Martins;
(3921995$) Manuel José Veloso;
(46021061) Jacinto José Carriça Peixeiro;
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Capitão (46165060) Joaquim Valcntim Barbas Carretas;
Capitão (36482459) Armindo Borges Alexandre Marques:
Capitão (45558259) Fernando José Oliveira Santos Serra;
Capitão (43353059) João Guilherme de Castro:
Capitão (44061659) António Carlos Tavares Lourenço da Silva;
Capitão (36032261) Carlos Rafael da Fonseca Silva;
Capitão (46184761) Fernando José Saturnina Silva;
Capitão (38096161) Abílio Fernandes Matiz:
Capitão (39214860) Manuel Avelino Ribeiro fernandes:
Capitão (36006760) Joaquim Marques Caldeira;
Capitão (00l8860) Jaime ‘Geraldes dos Santos;
Capitão (38445761) Alberto Magno Pereira de Castro:
Capitão (41248462) José Manuel Gomes Matias;
Capitão (36024260) Aníbal da Silva. Oliveira;
Capitão (44387662) Augusto dos Santos Antunes;
Capitão (46294557) José Joaquim Correia;
Capitão (45041959) André Martins Calmeiro;
Capitão (38166761) Joaquim Acácio Braga da Costa:
Capitão graduado (44281151) Fernando Jaime de Jestis Encarnação
Campos;
Capitão (45247252) António Rocha de Carvalho;
Capitão (38137060) Martinho Eduardo Sousa da Mota:
Capitão (41134960) Martiniano Eduardo Pereira Quesada;
Capitão (62040861) Fernando José Simões Beira Mota;
Capitão (43432261) Manuel José Gomes;
Capitão (44026061) António Jerónimo Pereira:
Capitão (36055762) Joaquim da Silva Torres:
Capitão (213421262) Artur Manuel Alves Guerreiro;
Capitão (00098461) Luís Manuel Castelã Africano Fernandes;
Capitão (32256760) José Matos da Silva;
Capitão graduado (35236662) Joaquim Marcelino Franco de Sá;
Capitão graduado (06698463) António Marques da Silva Laires:
Capitão graduado (36129662) António Amadeu Couto Neves da Silva:
Capitão graduado (06141763) Jorge Alberto Machado de Oliveira
Diogo;
Capitão graduado (32145062) António Rufino Morais Mendes:
Capitão graduado (34129861) Afonso Manuel Barros Leonardo;
Capitão graduado (07984364) Manuel Picas de Carvalho;
Capitão graduado (079478634) Jerónimo Francisco Afonso dos Santos;
Capitão graduado (38144062) João da Silva Marques;
Capitão graduado 09576065) Vicente Henriques:
Capitão graduado (06932463) António Henrique Colares Rodrigues;
Capitão graduado (01596363) Joaquim Dias Carepo;
Capitão graduado (09933155) José Augusto da Silva Duarte;
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Capitão graduado (03482665) José Armando lereira Machado;
Capitão graduado (06993067) José de Figueiredo Loureiro;
Capitão graduado (01094663) Joaquim Benevenuto Carreiras;
Capitão graduado (00527266) José Urbano Santos Martins da fonte;
Capitão graduado (02222564) Lucínio António Jesus Henriques de
Carvalho;
Capitão graduado (04077764) Amílcar José Remondes Lopes;
Capitão graduado (03041864) João José da Fonseca Santos Colaço;
Capitão graduado (08981366) Jaime José de Macedo Camões;
Capitão graduado (00897765) José Antunes Salgueiro da Silva;
Capitão graduado (07484865) Arlindo Manuel da Silva Amara!;
Tenente (32261655) Manuel Elias Romão Martins;
Tenente (01681462) Aires António de Almeida Aquino;
Tenente (34792661) José Manuel Pimentel Serra;
Tenente (02272964) Silvério Joaquim Ferro;
Tenente (37182260) Agostinho Freire de Abreu;
Tenente (02460064) Vítor José Guedes Martins;
Tenente (03518266) Aquilino Augusto Ala;
Tenente (04859667) Albino Araújo Correia;
Tenente (00047665) João Mendes Simão;
Tenente (06640865) Mário Catarino;
Tenente (05076466) Abel da Silva Queirós;
Tenente (00010666) Fernando Lopes Narciso dos Santos;
Tenente (07085566) Aníbai Marques da Cunha;
Tenente (04832765) Daniel Rodrigues Ribeiro;
Tenente (11217167) Rui António dos Prazeres Escudeiro;
Tenente (00887667) José Manuel Ramos Gardete Correia;
Tenente (04857668) Elmano Fernandes dos Reis Paredes;
Tenente (01518569) António Alves da Silva;
Tenente (08290469) Virgílio Alberto Rodrigues;
Tenente (14915268) Alberto Femandes Santos;
Tenente (01720269) Alfredo jesus António;
Tenente (11362268) Manuel Fernandes Jorge Gaiolas;
Tenente (11318367) José Maria Lopes Pereira;
Tenente (03266268) José Manuel da Rocha;
Tenente (07044853) José Davld da Silva Costa;
Tenente (14087970) Adriano Costa da Cunha;
Tenente (07643369) João António Nunes Bugio;
Tenente (11354268) João Alexandre Pimentei Marques Silveira:
Tenente (03407566) óscar da Costa Oliveira;
Tenente (04521569) António Cardoso Teixeira da Silva;
Tenente (19268669) José Jorge Esteves;
Tenente (00206468) José Manuel Gonçalves Ferrefra Leite;
Tenente (11491467) Francisco ntónio Veiga;
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Tenente (02537866) João Manuel Pais Trabulo;
Tenente (04173067) Fernando Marques de Almeida;
1’enente (1482006$) Joaquim Azevedo Couto;
Tenente (15112371) João Nunes Figueiredo;
Tenente (10790267) Eduardo Manuel Santos Almeida:
ïenente (18997571) António Farias Carvalho:
Tenente (16067569) Manuel de Jesus Gonçalves;
Tenente (09171766) Luís de Jesus ferreira Marcelino:
Tenente (08162971) Fernando Dias da Fonseca;
Tenente (01857666)’ António Antunes;
Tenente (07851165) Simão José Guerreiro;
Tenente (34120462) Manuel Gurreiro de Sousa;
Alferes (6018697) Adérito Ëerreira Araújo;
Alferes (08475971) Mário Evaristo Duarte;
Alferes (03047474) Tibério Oliveira Lopes;
Alferes (06666074) João da Graça Prates;
Alferes (62784272) José Luís Faustino
Cavalaria:

Capitão
Capitão
Capitão
Capitão
Capitão
Capitão

(31044647)
(40155647)
(31269649)
(41189550)
(31 125557)
(45044148)

Capitão (32159266)
Capitão (32020048)
Capitão (41334651)
Capitão (43313754)
Capit3o (08266563)
Capitão (32280753)
Capitão (31248856)
Capitão (42105159)
Capitão (45515852)
Capitão (45479361)
Capitão (31015756)
Capitão (4625(1455)
Capitão (31243556)
Capitão (39420553)
Capitão (46055360)
Capitão (36023354)
Capitão (31063852)
Campilho:

Afonso Eduardo de Meio Lopes Mateus:
Octávio Alfredo Pinto Aguiar;
Francisco Maria Garcia Ribeiro;
Rui SaHes Henriques de Mdrade e Sousa;
José Manuel Cardoso de Almeida Lopes:
Mário Pinto P;tana Fraústo:
Rui de Almeida Dias Loução;
Frederico Guilhrrne Oliveira Mendes Abóbora;
António Jorge Campos Pimenta da Gama:
António Fernando Parente Martins;
Carlos Manuel Pires da Costa;
Manuel Pereira Quaresma;
João Martins Abrantes:
José Manuel Vieira Machado;
Marcelo Marçai Antuoes Correia Dias:
José Pedro dos Santos Correia:
António Bastos Pinto;
Francisco Salvador Romeiras das Costa Júnior:
José Francisco cio Rio França de Sousa:
António Raul Taborda;
José Manuel Carapeto Patrocínio;
Luís de Araújo Mamede fernandes:
Alfredo Augusto Pessoa e Sousa Morais Sarmento
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Capitão (44060555) Carlos Alberto de Sousa Escada;
Capitão (37118058) Joaquim Leal de Carvalho:
Capitão (44108059) Cláudio Chartier Martins;
Capitão (36037059) José Alberto Gouveia Barros:
Capitão (45386960) Hélder Laia;
Capitão (46322062) Manuel João Morte Coelho de Paiva;
Capitão (31094452) José Manuel Pach.co Miranda César dos Santos;
Capitão (46101269) Joaquim Manuel Queiroz de Almeida e Sousa;
Capitão (45381360) Lúcio Alves da Silva;
Capitão (06316463) Norberto dos Anjos Santos leixeira Pinto;
Capitão (08960063) António Pereira Heitor;
Capitão (00989163) ‘Rui José Branco Alves Martins;
Capitão (33066860) António José Palma Ramos;
Capitão (04508464) Alberto Manuel Ferreira de Lima:
Capitão (07453 763) José Luís Nobre Antunes;
Capitão graduado (02803666) Alberto Bernardo Azevedo Leite Ro
drigues;
Capitão (08644964) José Alberto Casqueiro Neves do Ó:
Capitão graduado (03572165) Miguel Silva dos Santos;
Capitão graduado (06626765) Alcindo Alves Esteves;
Capitão graduado (02605866) José Manuel Martins Poças;
Capitão graduado (00769566) Bernardo Joaquim de Jesus Mendes:
Capitão graduado (43341535) António Gonçalo Canavarro Teixeira
Rebelo;
Capitão graduado (10052367) Luís Filipe Marinha dos Reis e Moura;
Tenente (31074754) António Augusto Pedrosa Quaresma Antunes;
Tenente (04527465) Francisco Manuel Cesteiro da Silva Agrícola;
Tenente (02556366) Carlos Alberto Malheiro Potier:
Tenente (07427166) Virgílio ferreira Martins;
Tenente (06086367) Armindo Ribeiro Santo;
Tenente (07817967) António Salgado Gomes Maia:
Tenente (03365467) Rodrigo Lopes;
Tenente (00535465) Dário Manuel Pimenta Guiomar:
Tenente (06318767) Augusto Joaquim d Oliveira;
Tenente (11993368) Adelino Cardoso Bairrada;
Tenente (04891767) Luís Duarte Quaresma de Oliveira Santos;
Tenente (07321969) Vítor Manuel da Costa e Silva:
Tenente (07460269) António Serralheiro Salgado;
Tenente (03832164) Miguel Leitão Martins:
Tenente (04679268) Pedro José do Nascimento Parreira da Silva
Andrade;
Tenente (03049267) Antero Manuel Rebelo;
Tenente (14523968) Carlos Manuel Venceslau Fernandes;
Tenente (06534465) Eduardo Marques de Carvalho;
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1’enente (08878566) Artur Santos da Silva;
A1fers (17654570) António Mateus Alves;
Alferes (11327170) Adétito Fernandes Silva Correia.

Artilharia:
Tenente
Tenente
Tenente
Tenente
Tenente

(07262167)
(00780464)
(04569165)
(17702668)
(03729764)

Herculano José Loureiro Pinto:
Aníbal de Sousa Gonçalves:
Adélio Miranda Ribeiro;
Luís da Rocha Coelho:
Arménio Rosa Medeiros.

Serviço de adtninistnsção militar:
Capitão
Capitão
Capitão
Capitão
Tenente
Tenente
Tenente
Tenente
Tenente

(41016844)
(01038159)
(31298561)
(38643860)
(38278560)
(04293464)
(11045967)
(33174155)
(45298556)

Manuel Nuno Fernando Gomes;
Luís Augusto Moura;
Luís António Corte Real Camacho Mondril;
Américo Romeu Caldas;
Rui Nuno Ramos Barrote;
Duarte Ferreira Beirão Belo;
Jorge Severiano Pinto Coutinho:
Mário Joaquim Guerrinha Raposo;
Manuel Antunes Marques.

Serviço de saúde:
—

Ramo medicina:

Tenente (49062255) Rafael João Gomes Ribeiro:
Tenente (36033764) Luís de Carvalho Marvão.

Ramo veterinario:
Capitão graduado (32194260) Silvino Maria Caldeira Casimiro;
Tenente (46322562) José Luís Núncio Fragoso.

Serviço de Material:
Tenente (05629169) Amadeu dos Santos Rodrigues.
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Na situação de reserva:
Infantaria:
Capitão (31073443) •Elias Belard da Fonseca Rodrigues;
Capitão (41157195) José Maria Teixeira;
Capitão (31357446) Jaime Gom.es Coelho Picciochi;
Capitão (41162953) Benjamim Augusto Aguiar;
Capitão (31028860) José Inácio Peixoto Teles de Meneses;
Capitão (33249656) António Nobre de Campos:
Capitão (31144436) Américo Martins Duro:
Capitão (38063337) Armindo Fernandes Pereíra;
Capitão (41009543) Henrique Fernando Manuel Monteverde Cardoso
Valério da Silva;
Capitão (43312549) Armando Joaquim Rodrigues Calvão;
Capitão (45161951) Virgílio Santiago de Carvalho;
Capitão (43252353) José Afonso;
Capitão (41142653) José Dias Miguel Trovão;
Capitão (42072053) José Teixeira Braga de Oliveira;
Capitão (36478957) Fernando Morais Cordeiro Dias;
Capitão (43156057) Fernando de Oliveira Lemos;
Tenent. (31299736) João Emílio Ledo Perdigão;
Tenente (38178427) Adolfo Higino Ferreira Veloso;
Tencnte (42012056) Eduardo António Resende Soveral;
Tenente (46317055) Ãlvaro da Silva Ângelo;
Tenente (16943268) Ilídio Novais Matos Pereira.
Cavalaria:
Capitão
Capitão
Capitão
Capitão
Capitão
Capitão

(31258035)
(34046643)
(41029043)
(36035452)
(45048554)

Carlos Alberto Miravent Tavares de Almeida;
José Joaquim Marcos do Nascimento;
Júlio Ferreira Estudante;
António Augusto Guedes de Almeida;
António Farinha Celorico:
(46154445) Vítor Manuel Loureiro Camoesas.
Serviço de administração militar:

Capitão (41433362) Leopoldo José Águas Gonçalves.
Serviço de saúde:
Ramo medicina:
—

Capitão (49013645) António Thiago de Castro;
Capitão (36002346) António Aires de Mendonças Freire de Lencastre
Montenegro;

(
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(‘apitão (44070443) Abel de Matos Filipe;

—

Ramo farmácia:

Capitão (41037839) Mário do Carmo Medeiros de AlmeidaS
Na situação de reforma:
Infantaria:
Capitão
Capitão
Tenente
Tenente

Manuel Joaquim Macieira;
António Robalo Barata;
José Manuel Salvador Martins;
João Baptkta Segurado dos Santos.

Cavalaria:
Capitão José Maria Barroso Coelho da Silva:
Tenente António Soeiro da Costa;
Tenente Mário Abel Fernando da Silva Mendes.
(Por portaria de 15 de Março de 1984.)

III

—

PROMOÇÕES

Oficiais do quadro permanente
Corpo de oficiais generais:
Estado-Maior do Exército
Nos termos do n. 4 do artigo 23. do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30
de Abril, é promovido ao posto de general de 4 estrelas, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos,
desde 14 de Dezembro de 1983, o general de 3 estrelas (50267211)
Jorge da Costa Salazar Braga, por ter sido nomeado para o cargo
de Chefe do Estado-Maior do Exército, pelo Decreto n.° 27-A/83,
de 14 de Dezembro, publicado no suplemento do Diário da
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República, n.° 286, 1. Série, de 14 de Dezembro de 1983, lugar
vago pela exoneração do general de 4 estrelas Amadeu Garcia
dos Santos, processada pelo Decreto n.° 26/83, de 22 de Novembro
de 1983.
Continua colocado no Estado-Maior do Exército, na situação de
quadro,
(Por portaria de 14 de Dezembro de 1984. No carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75j

Quadro do Corpo de Oficiais Geiierais
Nos termos da alínea e) do artigo 117.° do Estatuto do Oficial
do Exército é promovido ao posto de general o brigadeiro
carlos José Saraiva Lima de Almeida e Brito, conforme delibe
ração do Conselho de Chefes do Estado-Maior, em 15 de fe
vereiro de 1984, confirmada pe]o Conselho Superior de Defesa
Nacional, em 29 de Fevereiro de 1984, ao abrigo do disposto
no n.° 2 do artigo 28.” da Lei de Defesa Nacional e das Forças
Armadas, aprovada pela Lei n.° 29/82, de 11 de Dezembro.
Conta a antiguidade do novo posto desde 15 de Fevereiro de
1984, data a partir da qtial lhe são devidos os respectivos ven
cimentos.
Nos termos da alinea e)

do artigo 117.” do Estatuto do Oficial

do Exército é promovido ao posto de general o brigadeiro Antó
nio Joaquim Alves Moreira, conforme deliberação do Conselho
de Chefes do Estado-Maior, em 15 de Fevereiro de 1984, confir
mada pelo Conselho Superior de Defesa Nacional, em 29 de Feve
rQiro de 1984, ao abrigo do disposto no n.° 2 do artigo 2$.° !a
Lei de Defesa Nacional e das forças Armadas, aprovada pela
Lei n.° 29/82, de li de Dezembro.
Conta a antiguidade do novo posto desde 15 de fevereiro de
1984, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos ven
cimentos,
Nos termos da alínea e) do artigo 1.7.° do Estatuto do Oficial
do Exército é promovido ao posto de general o brigadeiro Vasco
Fernando de Meio Wilton Pereira, conforme deliberação do
Conselho de Chefes do Estado-Maior, em 15 de Fevereiro de
1984, confirmada peio Conselho Superior de Defesa Nacional,
em 29 de Fevereiro de 1984, ao abrigo do disposto do ri.0 2 do
artigo 28.° da Lei de Defesa Nacional e das Forças Armadas,
aprovada pela Lei n.° 29/82, de 11 de Dezembro.
Conta a antiguidade do novo posto desde 15 de Fevereiro de
1984, data a partir da qual lhe são devidos os respctivos ven
cimentos.
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Nos termos da alínea c) do artigo 117.0 do Estatuto do Oficial
do Exército é promovido ao posto de general o brigadeiro Luís
Emilio Cravo da Silva, conforme de!iheração do Conselho de
Chefes do Estado-Maior, em 15 de fevereiro de 1984, confir
mada pelo Conselho Superior de Defesa Nacional, em 29 de
Fevereiro de 1984, ao abrigo do disposto no n.° 2 do artigo 28.°
da Lei de Defesa Nacional e das Forças Armadas, aprovada pela
Lei n.° 29/82, de 11 de Dezembro.
Conta a antiguidade do novo posto desde 15 de fevereiro de
1984, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos ven
cimentos.
Nos termos da alínea c) do artigo 117.° do Estatuto do Oficial
do Exército é promovido ao posto de brigadeiro o coronel de
cavalaria António Xavier Abreu y Campos Pereira Coutinho,
conforme deliberação do Conselho de Chefes do Estado-Maior,
em 15 de fevereiro de 1984, confirmada pelo Conselho Superior
de Defesa Nacional, em 29 de Fevereiro de 1984, ao abrigo do
disposto no n.° 2 do artigo 28.° da Lei de Defesa Nacional e
das Forças Armadas, aprovada pela Lei n.° 29/82, de 11 de
Dezembro.
Cónta a antiguidade do novo posto desde 15 de Fevereiro de
1984, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos ven
cimentos.
Nos termos da alínea c) do artigo 117. do Estatuto do Oficial
do Exército é promovido ao posto de brigadeiro o coronel enge
nheiro do serviço de material Francisco de Oliveira Faria, con
forme deliberação do Conselho de Chefes do Estado-Maior, em
15 de Fevereiro de 1984, confirmada pela Conselho Superior de
Defesa Nacional, em 2.9 de Fever-eiro de 1984, ao abrigo do
disposto no n.° 2 do’ artigo 28.0 da Lei de Defesa Nacional e
das Forças Armadas, aprovada pela Lei n. 29/82, de. 11 d.
Dezembro.
Conta a antiguidade do novo’ posto desde 15 de Fevereiro de
1984, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos ven
cimentos.
Nos termos da alínea c) do artigo ll.7.° do Estatuto do Oficial
do Exército é promovido ao posto de brigadeiro o coronel de
infantaria Arnaldo Manuel de Medeiros Ferreira, conforme deli
beração do Conselho de Chefes do Estado-Maior, em 15 de
Fevereiro de 1984, confirmada pelo Conselho Superior de Defeia
Nacional, em 29 de fevereiro de 1984, ao abrigo do disposto
no n.° 2 do artigo 28. da Lei de Defesa Nacional e das Forças
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Armadas, aprovada pela Lei n.° 29/82, de 11 de Dezembro.
Conta a antiguidade do novo posto desde 15 de Fevereiro de
1984, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos ven
cimentos.
Nos termos da alínea e) do artigo 117.° do Estatuto do Oficial
do Exército é promovido ao posto de brigadeiro o coronel de
artilharia Rafael Guerreiro Ferreira. conforme deliberação do
Conselho de Chefes do Estado-Maior, em 15 de Fevereiro de
1984, confirmada pelo Conselho Superior de Defesa Nacional, em
29 de Fevereiro de 1984, ao abrigo do disposto no n.° 2 do
artigo 28.° da Lei de Defesa Nacional e das Forças Armadas.
aprovada pela I.ei n.° 29/82. de 11 de Dezembro.
Conta a antiguidade do novo posto desde 15 de Fevereiro de
1984, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos ven
cimentos.

f

Nos termos da alínea e) do artigo 117. do Estatuto do Oficial
do Exército é promovido ao posto de brigadeiro o coronel de
engenharia Manuel Joaquim Álvaro Maia Gonçalves, confor
me deliberação do Conselho de Chefes do Estado-Maior, em
15 de Fevereiro de 1984, confirmada pelo Cons.elho Superior de
Defesa Nacional, em 29 de Fevereiro de 1984, ao abrigo do
disposto no n.° 2 do artigo 8.° da Lei de Defa Nacional e
das Forças Armadas, aprovada pela Eci n.° 29/82, de II de
Dezembro.
Conta a antiguidade do novo posto desde 15 de Fevereiro de
1964, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos ven
cimentos.
Nos termos da alínea c) do artigo 117.° do Estatuto do Oficial
do Exército é promovido ao posto de brigadeiro o coronel de
engenharia Vasco Joaquim Rocha Vieira, conforme deliberação
do Conselho de Chefes do Estado-Maior, em 15 de fevereiro
de 1984, confirmada pelo Conselho Superior de Defesa Nacional.
em 29 de Fevereiro de 1984, ao abrigo do disposto no n.° 2
do artigo 28.° da Lei de Defesa Nacional e das Forças Armadas,
aprovada pela Lei n.° 29/82, de 11 de Dezembro.
Conta a antiguidade do novo posto desde 15 de fevereiro de
1984, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos ven
cimentos.
(Por portaria de 16 de Março de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Armas e serviços:

Direcção do Serviço de Saiide
Coronel médico, o tenente-coronel médico (50436511) Carlos Alberto
de Sousa Tapadinhas. contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Chefia

do

Serviço Geral do Etército

Major do serviço geral do Exército, adido, da Chefia do Serviço Geral
do Exército, o capitão do mesmo serviço, adido, da Chefia do
Serviço Gieral do Exército, (50129911) António Beja Martins,
contando a antiguidado para todos os efeitos, incluindo venci
mentos, desde a data da presente portaria. O referido oficial
encontra-se na situação de adido nos termos do n.° 17 da alínea b)
do artigo 44.° do Decreto-Lei n. 176/71. de 30 de Abril. de har
monia com o DecrtJto-Lei n.’ 681 /76, de 8 de Setembro, por
se encontrar em diligência no Ministério da Administração Interna.

na Guarda Nacional Republicana.
de Fevereiro de 19b’4. Não carece dc visto do
‘fribunal de Contas, nos termos do Decreto n.” 276-A/75.)

(Por portaria de 22

Escolas práticas das armas e serviços, centros de instl-nçüc)
e uuidades:
Regimento de Lanceiros de Lisboa
Major do serviço geral do Exército, o capitão do serviço geral do
Exército (51212011) David de Matos, contando a antiguidade

para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria dc 9 dc Fevereiro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)
Disfrilos de recrutamento e mobilização:

Distrito de Recrutamento e Mobilização do Porto

Major do serviço geral do Exército, o capitão do serviço geral do
Exército (51291911)

Manuel Cardoso Seixas, contando a anti

guidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 15 de fevereiro de 1984. Não carece de visto do
l’ribunal de Contas, nos termos do Decreto n? 276-A/75)
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órgãos de execução dos serviços e outros elementos:
Estabelecimentos niilitares
Escola de Sargentos do Exército
Major do serviço geral do Exército, o capitão do serviço geral do
Exército (50341811) Manuel Francisco Mendes, contando a anti
guidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a
data da presente portaria.
(Por

portaria de 22 de Fevereiro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos cio Decreto n.° 276-A/75.)

(
Oficiais do quadro de complemento
Armas e serviços:
I)irecçüo da Arma de Infaníaria
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, o soldado cadete, graduado
em aspirante a oficial miliciano de infantaria, (05328281) Jorge
Manuel Gomes Moreno de Matos Trindade, contando a anti
gtiidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 28 de laneiro de 1984.)

Direcção (la Arma de Engenharia
Aspirantes a oficial milicianos de engenharia, os soldados cadetes,
graduados em aspirantes a ofiia! milicianos de engenharia,
t,02821179) Luís Manuel Botelho de Mesquita Pinto e (00281481)
Carlos Manuel da Costa Pires, contando ambos a antiguidadc
desde a data da presente portaria,
(Por portaria de 28 de Janeiro de 1984.)

Direcção do Serviço de Adniinistração Militar
AspiranLs a oficial milicianos do serviço de administração militar,
os soldados cadetes, graduados em aspirantes a oficial milicianos
do serviço de administração militar, (15313878) Luís de Jesus
Castanho Ferreira e (05635580) Luís Manuel Martins Costa.
contando ambos a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 28 de Janeiro de 1984.,
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Direcção do Serviço de Intendência

Aslirantes a oficial milicianos do serviço de administração militar, os
soldados cadetes, graduados em aspirantes a oficia milicianos
do serviço de administração militar, (18587781) José Carlos
Gomes de Carvalho, (15545484) Fernando Estévão Rosa de Meio
e (01482183) António Jorge Duarte de Castro Silvestre contando
todos a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 28 de

laneiro de 1Y84.)

Direcção do Serviço de Informática do Exército

Graduado no posto de aspfrantc a oficial miliciano do serviço dc
informática, o soldado cadete ((65 15083) António J’osé Bcrna:du
dos Santos, da Direcção do Serviço de Informática do Exército.
(Por portaria

de

17

de Dezembro de 1983.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de informática, o s&dado
cadete, graduado cem aspirante a oficial miliciano do serviço
de informática, (16515083) António José Bernardo dos Santos,
contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
iPor portaria de 26 de

Janeiro de 1984.)

Chefia do Serviço dc Material de Instrução
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de material de instrução.
os soldados cadetes, graduados em aspirantes a oficial milicianos
do serviço de material de instrução, (1825367$) Francisco Antó
Bucho Cercas e (12856782) ‘Paulo Alexandre Seabra Malheiro
de Jesus, contando ambos a antiguidade desde a data tia presente
portaria.
(Por portaria de 28

de laneiro de 1984.)

Quartéis-generais:
Região Militar do Norte

Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, o soldado cadete, graduado
em aspirante a oficial miliciano d.e cavalaria. (l9C209$0) Jorge
Alberto Filho Oliveira e Sousa. contando a antiguidade desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 28 de Janeiro de 1984.)
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Região Militar cio Sul
Aspirante a oficial miliciano de engenharia, o soldado cadete, gra
duado em aspirante a oficial miliciano de engenharia, (09622176)
Carlos Manuel Alvarenga Soares, contando a antiguidade desde
a data da persente portaria.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, o
soldado cadete, graduado em aspirante a oficial miliciano do
serviço de administração militar, (07268781) Paulo José Ferreira
Ascenso Figueiredo Moniz. contando a antiguidade desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 2$ de Janeiro dc 1984.)
Zona Militar dos Açores
Aspirante a oficial miliciano de engenharia, o soldado cadete, gra
duado em aspirante a oficial miliciano de engenharia, (1Q35097X
Carlos José Ferreira Paixão Soares, contando a antiguidade desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 28 de Janeiro de 1984.)
Zona Militar da Macieira
Aspirante a oficial de engenharia, o so.daclo cadete, graduado em
aspirante a oficial miliciano ‘de engenharia, (00277279) Ernesto
Justiniano Gonçalves, contando a antiguidade desde a data da
presente portaria.
Aspirante a
soldado
viço de
Botelho.

oficial miliciano do serviço de administração militar, o
cadete, graduado em aspirante a oficial miliciano do ser
administração militar, (14782779) João Pedro Machado
contando a antiguidade desde a data da presente portaria,
(Por portaria de 2$ de Janeiro de 1984.)

Escolas práticas (Ias armas e serviços, centros de instrução
e unidades:
Infantaria:
Escola Prática de Infantaria
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirantes a oficial miiicianos de infantaria.
(14467979) Luis Manuel Ribeiro Duarte Lopes, (16195780) José

(
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Joaquim Vieira da Silva Caeiro, (13225678) José Fernando
do Amaral, (1(566780) Miguel Duarte dos Reis Neves
(01698183) Luís Manuel Antunes Ferreira e (17366180)
Albterto Mateus lana, contando todos a antiguidade desde
da presente portaria.
(Por
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Duarte
Lima,
Carlos
a data

portaria de 2$ de Janeiro de 1984.)

Graduados no posto de aspirante a oficial miliciano de infantaria, os
soldados cadetes (15878$79) António Manuel de Santana Maia
Leonardo, (l76569:83 Carlos Eugénio de Oliveira Ramos Lou
reiro, (15204480) João Maria Branco de Meio Amorim Ferreira,
(15493562) Rui Luís Chaves Chaparro de Sousa Mendes,
(03901783) António José Antunes da Cunha Simões Correia,
(07253083) António Fernando de Sousa Pires, (19332182) Hum
berto Nuno de Carvalho Homem e Morna Gomes, (07136883)
Moisés Manuel Belo Gama. (05274679) António Pina Ferreira
Campos Braz, (14467979) Luís Manuel Ribeiro Duarte Lopes,
(07098183) José Augusto Alves Duarte, (11231782) Amadeu José
Ter.eso Boleixa, (11223382) Rui Manuel Fonseca Rodrigues,
(04068581) Fernando Castelo Branco Sch edel, (173661 80) Carlos
Alberto Mateus Jana, (13125579) Luís Filipe Salgueiro Antunes,
(08185181) Arlindo Jorge Perdigão Casanova, (15108481) António
Maria Braga Soares Carneiro, (04656877) António José Ruas
Pissarra Canotilho, (14569881) Miguei Luís Ferreira Sendim,
(13301979) José Duarte de Autoguia Lory de Alvarrenga,
(14218081) José Manuel Clemente Vaz, (092177812) Luís Filipe
Lopes da Costa, (19751782) José António de Jesus Nunes,
(06871481) Rui Silvestre de Andrade, (16682582) João Maria
Salgado de Goes, (02118382) Nuno Miguel da Rocha e (astro
Corte Ral, (15875582) Luís Filipe Carvalho Ramos, (09757283)
Domingos Rocha Leite Martins, (09436483) Adérito da Silva
Rodrigues Lisboa, (09740382) Manuel António Serronha Jorge,
(18184781) João Eduardo de Freitas Lemos, (15602680) Mário
Jorge Gonçalves Pires dos Santos, (04524982) Rui Mira Gomes,
(14872082) Joaquim Fouto Varela do Nascimento, (10531783)
Carlos António de Pina Sarmento, (19517483) Miguel Moreira
Barbosa, (16599483) Pedro Manuel Tinoco Ferreira, (16345383)
António José Faria Fernandes Igreja, (07731279) Miguel Eduardo
de Osório Pinto dos Santos, (16374983) Joaquim José Teles
Nunes, (15223683) Paulo Renato Sousa da Costa Pereira.
(11376582) João Luís Alves Guerreiro Carmo, (05810282) Luís
Carlos Carvalho da Graça, (14152282) José António Magalhães
Oliveira Carvalho, (13743183) Fernando Manuel de Abreu Mendes,
(13914882) Pedro Vieira Rasquilho Raposo, (()9592583) Armindo
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de Pinho Santos, (19129180) Manuel Jorge Guimarães Cabrita Ma
tias. (19146783) José António Loureiro Correia, (15232562) Paulo
Manuel de (‘astro 1 eieira de Queirós, (17279882) João Miguel de
Sousa Machado Aires de Campos, (15223483) José Luis Gonçalves
de Matos, (13281683) José Manuel Rodrigues Teixeira da Silva,
(14710982) Vítor José Gomes Louzada, (14877578) António Jacinto
Gago da Câmara, (01168380) José Dias de Pinho. (11764081)
Nuno António Guerra Tavares (16367582) José Casimiro dos
Santos ferreira, (01109263) Vítor Manuel Mendes Magriço.
(12404183) Amilcar da Cruz Ribeiro, (15262083) Mário Alberto
Marreiros de Oliveira, (10020980) José Jorge Coelho Fortunato
Antunes, (16816763) Rui francisco Rosas Marques das Neves.
(16736983) Manuel Evaristo de Almeida Pinto, (06449579) Ole
gário Joaquim Armando de Felgtieiras Carvalho, (01241583)
Afonso João Bandeira dos Anjos. (03800683) Adeodato Evange
lista Mendes Brotas, (15344483) Valdemar Correia Lima,
(13525682) Nélson Manuel Machado Couto, (16928180) Rodrigo
Lopes Carvalheiro Ponce Dentinho, (016981$Y) Luis Manuel An
tunes Ferreira, (00222580) Joaquim Lourenço de Sousa, (14577381)
Antínio Henrique Dias de Moura Capelfa, (14524282) Jorge Gil
berto Pimenta Henriques, (14947461) António José Fernandes Car
valho, (12856280) Tiago Salazar Ribeiro Couto, (1566630) José
Manuel Boino Duarte, (17494783) Vítor Américo dos Santos Costa.
(00079982) Luís Filipe Cadilhe Veiga Coelho, (18416580) João
Nuno Pimentel da Silva Matos, (06465182) Jorge Manuel Reis
da Cruz, (00622783) José Agostinho de Oliveira Machado.
(14507480) Francisco António Cordeiro Padrão, (07002181) J0i0
Manuel Afonso Vilão, (06183183) Maximiano António Tavares
Gurgo e Cirne, (12008281) Carlos José Seabra Pedro, (02521182)
Horácio Manuel Santos da Torre, (19585582) Manuel José Mano
Fontainhas, (11991580) João da Graça Farinha Serralha Temudo.
(19633482) Celestino Manuel do Amaral Martins da Silva,
{12881581) Mário Manuel Vai Gaspar, (15793583) Sérgio Ma
nuel dos Santos Gigante. (18608280) João Manuel Fernandes
Ferreira, (1453457$) Normando Teixeira Vieira, (03403480) Rui
Manuel Nunes Jorge, (Ot)891883) José Maria de iPassos Ribeiro.
(06136979) José Carlos Machado Martins Correia, (18746882)
Eduardo Paulo da Rocha Gomes, (18338281) Carlos Ricardo
Parreira Alves Lopes Ramalho, (10471881) Miguel Eduardo d’As
premont Lyndou Empis, (00192381) Francisco Fraga Gaspar.
(00821483) José Francisco Cavaleiro Machado, (03384060) Fer
nando Jorge Teixeira e Silva Leite, (13172080) Fernando Manuel
Cunha Rebelo, (16509278) Arlindo José Nicau Castanho, (04398683)
Jorge Manuel da Costa Nunes, (13744581) José Guilherme de
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Alarcão Syder Peres Galvão, (18635782) António Manuel Coelho
Graça da Rocha, (15779682) Carlos Manuel Figueiredo Dias de
Sousa Boucinha, (14155681) Celso Gomes Portugal Rosa,
(04542683) António José Pereira da Silva, (17181179) Mário
Fernando das Neves Briosa. (10421581) Rafael Francisco Barradas
Martins. (12675682) José Álvaro Garcia Pontes, (12765382) José
Afonso Antunes Carraça, (17635181) António Matias de Almeida,
(11667482) Damião EIói Garrido de (‘astro. (05328281) Jorge
Manuel Gomes M’oreno de Matos Trindade, (02692882) António
Manuel da Silva Madeira, (18586581) ManueL Alexandre Barroso
Machado Pinto de Carvalho, (00841481) Étio Martins das Neves.
(08606779) João Carlos Guilherme Varandas, (1 1097479) Manuel
Leopoldo Barbosa Fonseca, (17773977) António Manuel Breda
Uno dos Santos, (14553080) José Manuel Meio da Silva. (13676681)
Albano Jorge Rodrigues Lopes, (02281983) João Pedro de Car
valho Costa e Silva. (09107483’) João Afonso da Graça Santos.
(11183181) João Carlos Barradas Munoz, (01223883) Gil Henrique
Gaspar Veloso, (09835981) Miguel Sopas, de Meio Bandeira,
(10945583) José Martinho Lopes Vicente, (10566780) Migul Duarte
dos Reis Neves Lima, (16256382) António Simões de Carvalho
Oliveira Santos, (19899583) José Manuel Pardieiros de Melo,
(lf)0038$l) Carlos António Saraiva Matos, (18408183) Antero
Augusto Prado do Nascimento, (07059980) Manuel Alberto Belo
Dias Ribeiro, (06560679) José Migu1 Barbas Quaresma,
(t)4022581) Vítor Fernando Pereira Fidalgo, (05544081) Óscar
Fernando Mota Teixeira, (ll30588) José Oliveira Faria de
Araújo, (00836979) José.Manuei Fernandes Antunes, (01786983)
José Manuel Fernandes Santa Marinha, (14492582) Joaquim
Filomeno Duarte Araújo, (17194283) Alexandre Miguel Neves
Paulo, (14744282) António Augusto Abreu Neves, (00846283)
Vítor Manuel Simão Almeida, (14334982) João Alberto d.e Pádua
de Moura Portugal, (01725379) Diogo Mendes da Maia, (13225678)
José Fernando Duarte •do Amaral, (06724380) Mário José da
Silva Vaz, (19025379) Raul António Libreiro Machado, (16034280)
João Carlos de Andrade l3arata, (0862397$) Sérgio António Nunes
Coelho, (08416881) António Manuel Dias de Matos Anciães,
(12606579) José Manuel Duarte dos Reis, (14910582) José Carlos
Oliveira da Silva. (18933079) José Luís Merino da Motta.
(15841682) Eduardo Nunes dos Santos Maia, (04197180) Rui
Manuel Leite de Noronha Costa e Ramos, (16176481) Vitt)r
Manuel Rodrigues Pereira, (17806382) Jaime Abel de Sousa
Moreira de Lonet Delgado, (12576579) João Carlos de Mendonça
cl’Aragão e Moura, (14789981) António Manuel da Silva Jorge
Batata, (17775082) Paulo Manuel Marques Gomes, (08948083)
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Alfredo José Bernardo de Abreu. (11122983) Luís Filipe Corte
Real de Miranda e (16195780) José Joaquim Vieira da Silva
C’aeiro.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983.)

Regimento de Infantaria de Abrantes

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes.
graduados em aspirantes a oficial milicianos de infantaria.
(08948083) Alfredo José Bernardo de Abreu, (15666380) José
Manuel Boino Duarte, (14947481) Antcínio José Fernandes (‘ar
valho, (14577381) António Henrique Dias de Moura Cape’a.
(t5344483) Valdemar Correia Lima, (06449579) Olegário Joaquim
Armando & Felgueiras Carvalho e (16736983) Manuel Evaristo
de Almeida Pinto, contando todos a antiguidade desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 28 de Janeiro de 1984.)

Regimento de Infantaria de Abrantes
1.’ Brigada Mista Independente
2. Bata1ho de Infantaria Motorizado

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirantes a oficial milicianos de infantaria,
(18933079) José Luís Merino da Mtta, (1.4334982) João Alberto
de Pádua de Moura Portuga, (10t)20980) José Jorge Coelho For
tunato Antunes, (01109283) Vítor Manuel Mendes Magriço,
(14872082) Joaquim Fouto Varela do Nascimento, (16682582) João
Maria Salgado de Goes e (t1223382) Rui Manuel Fonseca Rodri
gues, contando todos a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 2$ de Janeiro de 1984.)

Regimento de Infantaria de Angra do Heroismo

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetc, gra
duados em aspirantes a oficial milicianos de infantaria, (17194283)
Alexandre tvliguel Neves Paulo, (05544081) Óscar Fernando
Mota Teixeira, (11305883) José Oliveira Faria de Araújo,
(05274879) António Pina Ferreia Campos Braz. (07136883) Moisés

2. Série

ORDEM DO EXËRCITO N.° 8

695

Manuel Belo Gama, (18586581) Manuel Alexandre Barroso Ma
chado Pinto de Carvalho, (00841481) Élio Martins das Nves.
(08606779) João Carlos Guilherme Varandas, (11097479) Manuel
Leopoldo Barboisa Fonseca, (17773977) António Manuel Breda
Lino Santos, (11867482) Domiào Elói Garrido de Castro e
(17181179) Mário Fernando das Neves Briosa, contando todos a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 28 de Eanero dc 1984.)
Regimento (le Infantaria de Beja
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirantes a oficial milicianos de infantaria,
(19025379) Raul António Libreiro Machado, (00846283) Vítor
Manuel Simâo Almeida, (13676681) Albano Jorge Rodrigues
Lopes, (10421581) Rafael Francisco Barradas Martins, (04542683)
António José Pereira da Silva, (14155681) Cclso Gomes Portugal
Rosa, (15779682) Carlos Manuel Figueiredo Dias Sousa Boti
cinha, (18635782) António Manuel Coelho Graça da Rocha.
(16509278) Arlindo José Nicau Castanho, (18338281) Carlos
Ricardo Parreira Alves Lopes Ramalho, (00079982) Luís Filipe
adilhe Veiga C’oelho, (15493582) Rui Luís Chaves Chaparro de
Sousa Mendes e (17656983) Carlos Engénio de Oliv.:ira Ramos
Loureiro, contando todos a antiguidade desde a •data da presente

portaria.
(Por portaria de 28 de Janeiro dc 1984.)
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, o soldado cadete, graduado
em aspirante a oficial miliciano de infantaria, (162563:82) António
Simões de Carvalho Oliveira Santos, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria dc Is dc Fevereito de 1984.)
Regimento de Infantaria de Castelo Branco
Aspirantes a oficial milicianos de infwntaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirantes a oficial milicianos de infantaria,
(149105821 José Carlos Oliveira da Silva, (10945583) José Mar
tinho Lopes Vicente, (09107483) João Afonso da Graça Santo’..
(13744581) José Guilherme d Alarcão Syder Peres Galvão,
(04398683) .Iorge Manuel da Costa Nunes, (06136979) José Carlos
Machado Martins Correia, (11991580) João da Graça Farinha
Serralha Temudo. (02521182) Horácio Manuel Santos da Torre,
(18416580) João Nuno Pimentel da Silva Matos, contando todos
a antiguidade desde a data da presente portaria,
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Aspirante a oficial miliciano do serviço de tran pert.s, o soldado
cadete, graduado em aspirante a oficial miliciano do serviço
de transportes, (03056480) José Filipe Garcia Correia Guedes.
contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 2$ de Janeiro de 1984.)
Regimento de Infantaria de Chaves
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldaJos cadetes.
graduado em aspirantes a oficial milicianos de infantaria.
(07059980) Manuel Alberto Belo Dias Ribeiro, (18408183) Antero
Augusto Prado do Nascimento, (19899583) José Manuel Pardieiros
de Meio, (14507480) Francisco António Cordeiro Padrão,
(17494783) Vítor Américo dos Santos Costa, (13525682) Nélson
Manuel Machado Couto, (01241583) Afonso João Bandeira dos
Anjos. (16816783) Rui Francisco Rosas Marques das Neves,
(12404183) Amílcar da Cruz Ribeiro e (16387582) José Casimiro
dos Santos Ferreira, contando todos a antiguidade desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 28 de Janeiro de 198i)

Regimento de Infantaria de Elvas
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirantes a oficial milicianos de infantaria.
(08416881) António Manuel Dias de Matos Anciães, (08623978)
Sérgio António Nunes Coelho, (11183181) João Carlos Barradas
Munoz, (02281983) João Pedro de Carvalho Costa e Silva,
(18608280) João Manuel Fernandes Ferreira, (15793583) Sérgio
Manuel dos Santos Gigante e (12881581) Mário Manuel Vaz
Gaspar, contando todos a antiguidade desde a data da presente
portaria.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de transportes, o so)Jado
cadete, graduado em aspirante a oficial miliciano do serviço
de transportes, (14412779) Eduardo Parreira Mendes. contando a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 28 de Janeiro de

1984.)

Regimento de Infantaria de Faro
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirantes a oficial milicianos de infantaria,
Moura,
(12576579) João Carlos de Mendonça d’Aragão
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(17279882) João Miguel de Sousa Machado Aires Campos,
(19129180) Manuel Jorge Guimarães Cabrita Matias e (13914882)
Pedro Vieira Rasquilho Raposo, contando todos a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 28 de Janeiro de 1984.)

Regimento dc Infaiatarïa de Faro
(Destacamento dc Tavira)
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirantes a oficial milicianos de infantaria.
(12606579) José Manuel Duarte dos Reis, (16034280) João Carlos
de Andrade Batata, (07002181) João Manuel Afonso Vilão,
(06465182) Jorge Manuel Reis da Cruz e (11764081) Nuno António
Guerra lavares, contando todos a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 28 de laneiro de 1984.)
Regimento de Infantaria do Funchal
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes,
graduados ‘em aspirantes a oficial milicianos de infantaria.
(11122983) Luís Filipe Corte Real de Miranda, (06560679) José
Miguel Barbas Quaresma, (12765382) José Afonso Antunes (‘ar
raça, (12675682) José Álvaro Garcia Pontes, (18746882) Eduardo
Paulo da Rocha Gomes, (00622783) José Agostinho de Oliveira
Machado, (15262083) Mário Alberto Matreiros Marreiro de
Oliveira, (1522483) José Luís Gonçalves de Matos, (18184781)
João Eduardo de Freitas Lemos, (19751782) José António de Jesus
Nunes, (08185181) Arlindo Jorge Perdigão Casanova, (19332182)
Humberto Nuno de Carvalho Homem e Morna Gomes e(03901783)
António José Antunes da Cunha SirnÔs Correia, contando todos
a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria

de 28 de Janeiro de 1984.)

Regimento de Infantaria de Ponta Delgada
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirantes a oficial milicianos de infantaria,
(04022581) Vítor Fernando Pereira Fidalgo, (02692882) António
Manuel da Silva Madeira, (17635181) António Matias de Almeida,
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(14877578) António Jacinto Gago da Câmara e (04656877) António
José Ruas Pissarra Canotilho, contando todos a antiguidade desde
a data da preSente portaria,
(Por portaria de 2$ de Janeiro de 1984.)

Regimento de Infantaria do Porto
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria. os soldados cadetes,
graduados em aspirantes a oficial milicianos de infantaria,
(17806382) Jaime Abel de Sousa Moreira de Lonet Delgado,
(16176481) Vitor Manuel Rodrigues Pereira, (19517483) Miguel
Moreira Barbosa e (02118382) Nuno Miguel da Rocha e Castro
Corte Ra1, contando todos a antiguidade desde a data da presente

portaria.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de transportes, o soldado
cadete, graduado em aspirante a oficiar miliciano do serviço de
transportes, (03779480) Américo Alberto das Naves Godinho, con
tando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 28 de Janeiro de 1984.)

Regimento de Infantaria de Quetuz
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirantes a oficial milicianos de infantaria.
(14492582) Joaquim Filomeno Duarte Araújo, (16374983) Joaquim
José Teles Nunes, (15602680) Mário Jorge Gonçalves Pires dos
Santos, (09740382) Manuel António Serronha Jorge e (06871481)
Rui Silvestre de Andrade, contando todos a antiguidade desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 28 de Janeiro de 1984.)

Regimento de Infantaria de Tomar
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes,

graduados em aspirantes a oficial milicianos de infantaria,
(13281683) José Manuel Rodrigues Teixeira da Silva e (13743183)
Fernando Manuel de Abreu Mendes, contando ambos a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 28 de Janeiro de 1984.)
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Regimento de Infantaria de Tomar
1.
J

Brigada Mista Independente

Batalhão de Infantaria Motorizado

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes,
graduados cm aspirantes a oficial milicianos de infantaria,
(06724380) Mário José da Silva Vaz, (14744282) António Augusto
Ahrett Neves, (03800683) Adeoclato Evangelista Mendes Brotas
e (04068581) Fernando Castelo Branco $ctiedel, contando todos
a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Poi portaria dc 28 de Janeiro de 1984.)

Regimento de Infantaria de Vila Real
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes,
gradttadoi em aspirantes a oficial milicianos de infantaria,
(00836979) José Manuel Fernandes Antunes, (09835981) Miguel
Sopas de Meio Bandeira, (01168380) José Dias de Pinho,
(14710982) Vítor José Gomes Louzada, (15232582) Paulo Manuel
de Castro Teixeira de Queirós, (14152282) José António Maga
lhães Oliveira Carvalho, (f)94364$3) Adérito da Silva Rodrigues
Lisboa, (07098183) José Augusto Alves Duarte e (07253083)
António Fernando de Sousa Pires, contando todos a antiguidade
desd.c a data da presente portaria.
(Por portaria de 28 de Janeiro de 1984.)

Regimento de Infantaria de Viseu
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes,
graduado, em aspirantes a oficial milicianos de infantaria,
(01786983) José Manuel fernandes Santa Marinha, (14524282)
Jorge Gilberto Pimenta Henriques, (00222580) Joaquim Lourenço
de Sousa, (19146783) José António Loureiro Corfeia (10531783)
Carlos António de Pina Sarmento e (15204480) João Maria Branco
de Meio de Amorim Ferreira, contando todos a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 28 de Janeiro de 1984.)
Batalhão de Infantaria de Aveiro
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirantes a oficial milicianos de infantaria,
(14789981) António Manuel da Silva Jorge Batata, (15841682)
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Eduardo Nunes dos Santos Maia, (0l22388) Gil Henrique Gaspar
Veloso, (14553080) José Manuel Meio da Silva, (09592583) Ar
mindo de Pinho Santos, (05810282) Luis Carlos Carvalho da
Graça, (15223683) Paulo Renato Seusa da Costa Pereira,
(16345383) Mtónio José Faria Fernandes Igreja, (16599483) Pedro
Manuel Tinoco Ferreira, (09757283) Domingos Rocha Leite Mar
tins e (15875582) Luís Filipe Carvalhal Ramos, contando toc!os
a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 28 de Janeiro de 1984.)

Datalhiio de Caçadores n.° 5
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, o soldado cadete, graduado
em aspirante a oficial miliciano de infantaria. (0899f)280) Luí’;
Alberto Borregana Loes dos Santos, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 28 de Janeiro de 1984.)

Artilharia:
Escola Prática de Artilharia
Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, os soldados cadetes.
graduados em aspirantes a oficial milicianos de artilharia.
(12198280) José Luís Dias da Costa Vieira. (0M572$2) João
Carlos Rodrigues Fragoso Chouriço, (l869618f)) Carlos ft’Iariuel
Cardoso Pereira, (18920283) José Manuel Pinto Sousa, (09541979)
Francisco Alberto Rodrigues Brás de Castro, (14324461) Graciano
d Almeida Santos Loureiro, (11611783) Carlos Alberto dos Santos
Alves, (13573583) Pedro Jorge Monteiro Pinguinha, (01160880)
Amândio Boaventura Figueiredo. (16618883) Rui Manuel Guerreiro
Lima, (16676083) Hélio (‘alico Viegas e (00117263) João Martin
da Palma, contando todos a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 28 de Janeiro de 1984.)

Graduados no posta de aspirante a oficial miliciano de artilharia,
os soldados cadetes (16676083) Hélio Calico Viegas, (00117283)
João Martins da Palma, (02990182) Paulo Duarte Teixeira de
Almeida, (01160880) Amândio Boaventura Figueiredo, (16618683)

Rui Manuel Guerreiro Lima, (17970679) João Manuel de Oliveira
Agante Mano, (19684981) Arlindo António Paquet Esteves,
(13573583) Pedro Jorge Monteiro Pinguinha, (17002383) António
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Joaquim Morgado de Magalhães, (18543283) José Alberto Capela
Belinha, (18349683) José Alfredo de Miranda Pelaio, (14504483)
Francisco António dos Santos Gonçalves, (05483778) Alberto
Baptista da Silva Gonçalves, (03237382) Vitor Manuel de Matos
t)uarte, (07920981) Nuno José Gramaxo da Cunha Sampaio
s1aia, (11611783) Carlos Alberto dos Santos Alves, (05881777)
Manuel José Marinho Cardoso, (09541979) Frocisco Aberto
Rodrigue Brás de (‘astro, (14324481) Graciano de Almeida
Santos Loureiro, (14076083) José Fracisco da Costa latrocínio,
(18920283) José Manuel Pinto Sousa. (00518482) José Fernando
Mendes Teles de figueiredo, (14424481) Miguel Malheiro Bar
bosa Cabral. (19395281) Rogério António Vaz da Costa Maia,
(06280081) José Ricardo da Conceição Ferrira i)ias (14793079)
António Carlos Roniras de Lemos, (02201381) António MigueL
Gago Corrêa Figueira, (18696180) Carlos Manuel Cardoso Pereira,
(19267982) Raul Ferreira Fareleira dos Santos, (03375281) Paulo
Jorge Soares da Silva Seborro, (18411477) Pedro Fausto Monteiro,
(13707477) Ramiro Parreira Samouco, (13618680) António Jaime
Garcia de Faria. (09466578) João Paulo Tmudo Valadão dos
Santos, t,03457262) João Carks Rodrigues Fragoso Chouriço,
0)9604781) Abel Álsaro Duarte Gomes. (12198280) José Lui’.
Dias da Costa Vieira. (l309OO7)) Nélson Dias de Matos Rolo,
(05623383) Carlos Alfredo Sendim Aires Pereira, (18253678) Fran
cisco António Bucho C.rcas e (12856782) Paulo Alexandre Seabra
Malheiro de Jesus.
(Por portaria

Je 17 de Dezembro de 1983.)

Regimento de Artilharia de Costa
Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, os soldados cadetes,
gradciados em aspirantes a oficial milicianos de artilharia,
(0960478t) Abel Ãlvaro Duarte Gomes, (09466578) João Paulo
Temudo Valadão dos Santos, (07357983) Fernando Agostinho
Martins dos Santos, (17509283) António José Mata Carneira.
(17722182) João Manuel Caldeira Valente, (18565583) Luí’ ManuJ
Garcia de Oliveira, (05808783) Rui Manuel da Qinha Taborda,
(09580383) Carlos Manuel Resende Gomes, (05987376) Francisco
José Lara Lourenço, (12748482) Francisco José Correia Completo,
(13420481) Rui Alexandre da Costa Soares, (16752483) Mário Rui
Antunes Teodoro, (09247783) António Hélder Alves de Carvalho
Martins, (10420983) Carlc Alberto Paiva Martins, (14621282)
José Emilio Gonçalves Ricardo. (14176982) Francisco António
Almeida Rebelo, (01023281) Rui Manuel Morcela Carvalho.
(11359678) Fernando Manuel de Faria e Meio, (10830983) Manuel
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Francisco Mateus Caixinha e (198961839 Emídio Manuel Duarte
Sombreireiro, contando todos a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 28 de Janeiro de 1984.)
Graduados no posto de aspirante a oficial miliciano de artilharia,
os soldados cadetes (07357983) Fernando Agostinho Martins dos
Santos, (17509883) António José Mata Carneira, (17722182) João
Manuel Caldeira Valente, (18565583) Luís Manuel Garcia de
Oliveira, (05808783) Rui Manuel da Cunha Taborda, (09580383)
Carlos Manuel Rosendo Gemes, (05987378) Francisco José Sena
Lourenço, (12748482) Francisco José Correia Comp.2to, (13420481)
Rui Alexandre da Costa Soares, (16752483) Mário Rui Antunes
Teodoro, (09247783) António Hélder Alves de Carvalho Mart.
(10420983) Carlos Alberto Paiva Martins, (14621282) José Emilio
Gonçalves Ricardo, (14176982) Francisco António Almeida Rc
belo, (01023281) Rui Manuel Morcela Carvalho, (14359678) Fer
nando Manuel de Fatia e Meto, (10830983) Manuel Francisco
Mateus Caixinha, (19896183) Emídio Manuel Duarte Sombrei
reiro, (05245085) António Mancclos Santos Gemes, (10080363)
Pedro Jorge Coelho da Silva e (06975883) José Pedro Matos da
Conceição Santos.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983.)

Regimento de Artillrnria de Leiria
Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, os soldados cadetes,
graduados em aspirantes a oficial milicianos de artilharia,
(14424481) Miguel Malheiro Barbosa Cabral, (193952$ 1) Rogério
António Vaz da Costa Maia, (00518482) José Fernando Mendes
Teles de Figueiredo e (13090079) Nélson Dias de Matos Rolo,
contando todos a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 28 de Janeiro de 1984.)

Regimento de Artilharia de Leiria
1.

Brigada Mista Independente

Grupo de Artilharia de Campanha

Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, os soldados cadetes,
graduados em aspirantes a oficial milicianos de artilharia,
(13618680) António Jaime Garcia de Faria, (06280081) José
Ricardo da Conceição Ferreira Dias, (17002383) António Joaquim
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Morgado de Magalhães, (18543283) José Alberto CapJa Belinha.
(18349683) José Alfredo de Miranda Pelaio, (14504483) Francisco
António dos Santos Gonçatves, (0548377$) Alberto Baptista da
Silva Gonçalves, (03237382) Vitor Manuel de Matos Duarte.
(17970670) João ManuI de Oliveira Agante Mano e (19684981)
Arlindo António Paquet Esteves, contando todos a antiguidade
desde a data da prer.nte portaria.
(Por portaria dc 28 de Janeiro de 1984.)

Regimento de Arlllharia de Lisboa
Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, os soldados cadetes.
graduados em aspirantes a oficial milicianos de artilharia.
(19267982) Raul Ferreira Fareleira dos Santos, (03375281) Paulo
Jorge Soares da Silva Seborro, (18411477) Pedro Fausto Monteiro.
(13707477) Ramiro Parreira Samouco, (14793079) António Carlos
Romeiras de Lemos e (02201381) António Miguel Gago da Silva
Corrêa figueira, contando todos a antiguidade desde a data da
presente portaria.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de transportes, o
cadete, graduado em aspirante a oficial miliciano do
de transportas, (02104180) João António Neto Guerreiro
Pinheiro, contando a antiguidade desde a data da
portaria.

soldado
srviço
Damião
presente

(Por portaria de 28 dc Janeiro de 1984.)

Regimento de Artilharia da Serra cio Pilar
Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, os soldados cadetes.
graduados em aspirantes a oficial milicianos de artilharia,
(14076083) José Francisco da Costa Patrocínio, (05881777) Manuel
José Marinho Cardoso, (07920981) Nuno José Gramaxo da Cunha
Sampaio Maia e (02990182) Paulo Duartd Teixeira de Almeida,
contando todos a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 28 de Janeiro dc 1984.)

Grupo de Artilharia de Guarnição n.° 1
Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, os ;oldados c.tdtes.
graduados cm aspirantes a oficial milicianos de artilharia.
(10000383) Pedro Jorge Coelho da Silva, (06975883) José Pedro
Matos da Conceição Santos. (15988680) José ferreiro Lope’
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Coelho, (1512l82)
Meneses, (05989683)
(19862379) Joaquim
todos a antiguidade

2. Série

Francisco de Borja Rasteiro tardoso de
João António Santos ocha Madeira e
António de Carvalho Bompastor, contando
desde a data da presente portaria.
fPür porOiria de 28 de Janeiro dc 1984.)

Grupo de Artilharia de Guarnição n.° 2
soldados cadetes,
milicianos de artilharia, os
em aspirantes a oficial milicianos de artilharia.
(05623383) Carlos Alfredo Sendim Aires Pereira, (05245083) An
tónio Maticelos Santos Gomes, (14343183) LILÍS Filipe Matos da
Conceição Santos, (14663982) Alvaro Leão Cabral Castilho,
(15356380) Miguel de Calça e Pina Duarte Silva, (l7317181)
José Carlos Louro Tavares e (14223381) António Amaral Dias
Pinto, contando todos a antiguidade desde a data da presente
portaria.

Aspirantes

a

oficial

graduados

Aspirante a oficial miliciano do serviço de transportes, o soldado
cadete, graduado em aWirante a oficia] miliciano do serviço de

transportes, (07801580) Ricardo Patilo Mendes Ribeiro & Sousa.
contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 28 de faneiro dc 1984.)
Centro de Instrução de Artilharia Antiaérea de Cascais
Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, os soldados cadetes.
graduados em a’pirantes a oficial milicianos de ar1ilharia.
(17660782) Carlos Àl&rto Faustino da Silva, (L33l5Xl) Lui,
Filipe Esteves de Aguiar, (08969779) Carlos Alberto Geada
Magro, (14834576) José Manuel dos Reis Nagtcira C ardona.
(05271480) João Guilherme MeIo de Oliveira, (04988979) Manuel
leão Estrada Abecassis, (17216480) João Paulo de Carvalho
Baltazar, (19753681) Carlos Manuel Pardal Cardoso Freire Qtia
resma. (18546360) José Carlos Carreira Marcelino, (04452179)
Njélsun Augusto Catoa. (082S01$1 1 Diamantino dos Santes Dini.’
de Abreu, (09792682) Carlos Fernando de Oliveira Freitas de
Almeida Pereira, (01723580) Pedro Manuel Mota Ferreira da
Silva, (13757977) Luís António de Coito Cassiano e (11243679,
Jaime Manuel dos Reis Conde, contando todos a antiguidade
desde a data da presente portaria.
Aspirante a oficial miliciano de educação física, o soldado cadete,
graduado em aspirante a oficial mificiano de educação física,
(09439479) Carlos Alhrrw dos Santos Borges Ferreira, cotando
a antigt;idade desde a data da poesente portaria.
(Por portaria de 28 dc Janeiro de 198 [.1

(
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Graduados no posto de aspirante a oficial miliciano de artilharia,
os so]dados cadetes (17243679) Jaime Manuel dos Reis Conde.
(18546380) João Carlos Carreira Marcelino, (t)4452179) Nélson
Augusto Catoja, (08280181) Diamantao dos Santos Diniz de
Abreu. (09792682) Carlos Fernando de Oliveira Fr.eitas de Almeida
Pereira, (01723580) Pedro Manuel Mota Ëerreira da Silva,
(13757977) Luís António do Qoito Cassiano, (17317181) José Car
los Louro Tavares (14223381) António Luís Amaral Dias Pinto,
(17216480) João Paulo de Carvalho Baltazar, (19753861) Carlos
Manuel Pardal Cardoso freire Quaresma, (05989683) Jjão An
tónio Santos Rocha Madeira, (19862379) Joaquim António de
Carvalho Bompaster, (04988979) Manuel João Estrada Abecassis.
([4883982) Álvaro Leão Cabral Castitho, (15356380) Miguel de
Calça e Pina Duarte Silva, (05271480) João Guilh:rme Meio e
Oliveira, (14343183) Luís Filipe Matos da Conceição Santos.
(15988680) José ferreira Lopes Coelho, (15123182) Francisco d
Borja Rasteiro Cardoso de Meneses. (08969779) Carlos Alberto
Geada Magro. (14834576) José Manuel dos Ris Nogueira (‘ar
dona, (12331581) Luís Filipe Esteves de Aguiar e (17660782)
Carlos Alberto Faustino da Silva.
(Por portaria de 17 de Dezembro cI 1063.)

Cavalaria:
Escola Prática de Cavalaria

Aspirantes a oficial milicianos de cavalaria, os soldados cadetes.
graduados cm aspirantes a oficial milicianos dc cavalaria.
(17146977) Riu Manuel Pinto Marques, (0664368Z) Joaqiim An

tónio de Almeida Santos Belfo. (01496678) Rodrigo Nuno Silva
de Araéjo, (l86621’Z) Fernando José Gonçalves Costa da Helena,
(05927083) Luís Manuel da Costa Oliveira Mineiro, (19133278)
Óscar Crispim Alve Machado, (09800980) Carlos Manuel de

Castro Girão de Azevedo Leme, (10740978) Fernando Gameiro
Pompeu dos Santos, (18128679) António José Viegas Nogueira.
(03351382) Jorge Moniz da Maia Ortigão Costa e (15262679)
António de Fátima de Meio Antunc Pinto, contando todos a
antiguidade desde a data da presente portaria.
Graduados no posto de aspirante a oficial miliciano de cavalaria,
os soldados cadetes (12328080) António Luís Simões Barreto,
(03075781) Mário Rui Coelho Brás, (12870880) José Alberto
Martins Ribeiro, (18932079) Mário José Frao da Ctmha,
(12411479) António José Abel da Silva Santos, (15262679) António
de Fátima de MeIo Antunes Pinto. (07530380) Carlos Manuel

706

ORDEM DO EXIRQITO N.” 8

2.” S&ic

Bastos Brandão, (16535183) Sérgio David de Barros Mendes,
(18662177) Fernando José Gonçalves Costa c]a Helena, (05927083)
Luís Mancei da Costa O1ivira Mineiro, (19133278) Óscar Crispim
Alves Machado, (09800980) Carlos Manuci de Castro Girão de
Azevedo Leme, (t074097$) Fernando Gameiro Pompeu dos Santos,
(18128679) António José Viegas Nogueira, (03351382) Jorge Monit
da Maia Ortigão Costa, (03485781) António Manuel Pereira Dias.
(03024481) Fernando António Pinto de Figueiredo, (14612781)
Carlos José Pires Galvão, (1883783) Sérgio Manuel Antunes
da Silva, (10215582) João Manuel Ferreira Geraldes. (14962583)
Paulo Miguei Chaves de Beir. (0149667$) Rodrigo Nuno Silva
de Araújo, (03928579) José Manuel Monteiro Goiçalves.
(15977778) António Sérgio Susana Farinha, (08817579) Isaias
Manuel Abrantes Piçarra, (18749160) Jorge Manuel de Macedo
Martins Vidal, (06643683) Joaquim António de Almeida Santos
Belfo, (17661880) João Filipe Rosado Figueira, (16571679) Miguc
do Carmo Almeida, (1851367$) Eduardo Jorge da Costa Alves.
(12250880) Duarte Nuno Ribeiro Gonçalves, (19020980) Jorge
Alberto Filho Oliveira e Sousa, (17146977) Rui Manuel Pinto
Marques. (16795683) David Teixeira Corria, (18486280) Paulo
ManueL Costa Pestana de Vasconcelos, (09486779) João Alberto
Gomes de Lima, (16871 683) Luís Manuel Cabra! Afonso.
(13690282) Paulo Manuel Martins Epifânio, (1621557$) Paulo
Ramos da Silva, (18142780) José Manuel Costa Gomes da
Silva o (1228047$) Bártolo Miguel Reimão Simões.
(Por portaria de li de Dezembro de 1983.)

Aspirante a oficial miliciano de educação física, o soldado cadete,
graduado em aspirante a oficial miliciano de educação física,
(03084780) Pedro Jorge de Oliveira Palma, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria
(Por portaria de 28 de Janeiro de 1984.)

Regimento

de

Cna!aria de Braga

Aspirante a oficia! miliciano de cavalaria, o sodado cadete, graduado
em aspirante a oficial miliciano de cavalaria, (187l9180) Jorge
Manuel de Macedo Martins Vidal, contando a antiguidade desde
a data da presente portaria.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de transportes, o soldado
cadete, graduado em aspirante a oficial miliciano do serviço de
transportes, (14056479) Luís Filipe Garrido Pais de Sousa, con
tando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 28 de Janeiro de 1984.)

(

2. Série

707

ORDEf’4 DO EXËRCITO N.° 8

Regimento de Cavalaria de Estremoz
Aspirantes a oficial milicianos de cavalaria, os soldados cadetes.
graduados em aspirantes a oficial milicianos de cavalaria.
(16571679) Miguel do Carmo Almeida, (15977778) António Sérgio
Susana Farinha, (08817579) Isaias Manuel Abrantes Piçarra,
(03485781) António Manuel Pereira Dias, (030244$l) Fernando
António Pinto de’ Figueiredo, (14612781) Carlos José Pires Galvão,
(18833783) Sérgio Manuel Antunes da Silva, (10215582) João
Manuel Ferreira Geraldes e (14962583) Paulo Miguel Chaves
de Beir, contando todos a antiguidade desde a data da presente
portaria.
Aspirante a oficial miliciano do surviço dc transportes, o soldado
cadete, graduado em aspirante a oficial miliciano do serviço de
transportes, (11033680) Rogério Manuel São Pedro Duarte Leiria,
contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria dc 28 de Janeiro de 1984.)

Regimento de Cavalaria de Santa Margarida
Aspirantes a oficial milicianos de cavalaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirantes a oficial milicianos de cavalaria,
(03928579) José Manuel Monteiro Gonçalves, (07530380) Carlos
Manuel Bastos Brandão e (16535183) Sérgio David de Barros
Mendes, contando todos a antiguidade desde a data da presente
portaria.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar.
o soldado cadete, graduado em aspirante a oficial miliciano do
serviço de administração militar, (1288347$) Manuel Jorge Ribeiro
Mateus, contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 28 de Janeiro

de

1984.)

Regimento de Lanceiros de Lisboa

Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, o soldado cadete, graduadt
em aspirante a oficial miliciano de cavalaria, (12250880) Duartc
Nuno Ribeiro Gonçalves, contando a antiguidade desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 28 de Janeiro de l984.
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Esquadrão de Lanceiros da Zona Militar dos Açores

Aspirantes a oficial milicianos de cavalaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirantes a oficial milicianos de cavalaria,
(18142780) José Manuel Costa Gomes da Silva e (12280478)
Bártolo Miguel Reimão Simões, contando ambos a antigcJa
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 28 dc laneiro dc 1984.)

Esquadrão dc Lanceiros da /ona Militar da Maticira
Aspirantes a oficial milicianos de cavalaria, os soldados eadeteç
graduados em aspirantes a oficial milicianos de cavalaria,

(

(13690282) Paulo Manuel Martins Epifânio e (1621557$) Paulo
Ramos da Silva, contando ambos a antiguidade desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 2$ de laneiro de 1984.)
Centro de Insínieão da Polícia do Exército

Aspirantes a oficial milicianos de cavalaria, os soldados cadetes.
graduados em aspirantes a oficial milicianos de cavalaria.
(18486280) Paulo Manuel Costa Pestana de Vasconc.2los, (09486779)
João Alberto Gomes de Lima e (18513678) Eduardo Jorge da
Costa Alves, contando todos a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria c’e 2$ de laneiro de 1984.)
Engenharia:
Escola Prática de Engenharia
Aspirantes a oficial milicianos de engenharia, os soldados cadetes.

graduados em aspirantes a oficial milicianos de engenharia,
(16479381) Jorge Manuel de Sousa Vieira Repolho. (09282879)
Vítor Manuel Vilarinho de Ascensão, (0966467$) Luís Carlos
Rodrigues Lopes, (10124080) João Pdro iaruio de Almeida
Braga da Cruz, (17741378) Carlos Jorge Guerreiro Gonçalves,
(18401079) José Manuel Carvalho Alves Coelho, (0313197$) José
Agostinho Costa Dias, (04409581) Carlos Manuel Spínola da
Costa Moura, (04337679) Rui José da Silva Apóstolo, (03317580)
Fernando Augusto Soler Dias e (16212979) Henrique Manuel dos
Santos de Almeida ‘e Silva, contando todos a antiguidade desde
a (lata da presente portaria.
(Por portaria de 28 de Janeiro de 1984.)

(
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Graduados no posto de aspirante a oficial miliciano de engenharia.
os so![dados cadetes (16245078) Alcino José faria Morgado,
(10350978) Carlos José ferreira Paixão Soares, (02821179) Luís

Maue1 Botelho de Mesquita Pinto, (00281481) Carlos Manuel
da Costa Pires, (16212979) Henrique Manuel dos Santos dè
Almeida e Silva, (18170480) José Manuel da Silva Delgado,
(06048079) Joaquim Manuel Ferreira Alves Vieira, (08317580)
Fernando Augusto Solcr Dias, (00256080) António Manuel da
Costa Salvador, t00277279) Frne’,to Justiriiano Gonça[vs.
(16479381) Jorge Manuel. de Sousa Vieira Repolho, (09282879)
Vítor Manuel Vilarinho de Ascensão, (09664678) Luís Cano
Rodrigues Lcpes, (10124060) João Pedro Tarujo de Almeida
Braga .c’a Cruz, (17741378) Carlos Jorge Guerreiro Gonçalvo.
(18401079) José Manuel Carvalho Atvcs Coelho, (0313197$) José
Ago’tinho Costa Dias, (04409581) Carlos Manuel Spínola da
Costa Moura, (04337679) Rui José da Silva Apóstolo e (09622178)
Carlos Manuel Alvarenga Soares.
(Por

portaria de li de Dezembro dc 1983.)

Aspirante a oficial miliciano de educação física o soldado cadete,
graduado em aspirante a oficial miliciano de educação física,
(04285379) Vasco António da Silva Rodrigues, contando a antigui
dade desde a data tia prosent.e portaria.
(Por portaria de 28 de Janeiro de 1984.)

Regimento de Engenharia de Espinho
Aspirantes a oficial milicianos de engenharia, os soldados cadetes,
graduados em aspirantes a oficial milicianos de engenharia.

(18470480) José vfanue1 da Silva Delpado, (06048079) Joatuim
Manuel Ferreira Alves Vieira e (16245078) Alcino José Faria
Morgado, contando todos ‘a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria

de

28 de Janeiro de 1984.)

Transmissões:

Escola Prática de Trinsinissõcs
Aspirantes a oficial milicianos de transmissões, os soldados cadeLs,
graduados em aspirantes a oficial milicianos de transmissões,
(03729383) Carlos Manuel Soares Graciano (05266083) João
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Miguel Pereira (‘arvalho, (05801881) Artur de Sã Ferreira,
(08870980) Dtiarte Jorge da Silva Lages, (09960980) Paulo [:r
nando Monteiro Fernandes Cerqueira Pinto e (07303181) Caros

Alberto Silva Dias, contando todos a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 2$ de laneiro de 1984.)
Graduados no posto de aspirante a oficial miliciano d transmissõs,
os soldados cadetes (03729383) Carlos Manuel Soares Graciano,
(11047983) Rui Jorge da Silva Gomes Borges, (05266083) João
Migu.1 Pereira Carvalho, (05801881) Artur de Sã Ferreiro.
(08870980) Duarte Jorge da Silva Lages, (09960980) Paulo Fr
nando Monteiro Fernandes Cerqtieira Pinto e (07303181) (‘ar os
Alberto Silva Dias.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983.)

Aspirante a oficial miliciano de educação física, o soldado cadete,
graduado em aspirante a oficial miliciano deeucação física.
(16097080) António Manuel da Silva Marnoto, contando a anti
guidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 28 de Janeiro

de

1984.)

Serviço de reconhecimento das transmissões:
Batalhulo de Informações e Reconhecimento das Transmissões
a oficial miliciano de infantaria, o soldado cadete, graduado
em aspirante a oficial miliciano de infantaria, (11376582) João
Luís Mves Guerreiro Carmo, contando a antiguidade desde a
data da presente portaria.

Aspirante

Asipirantes a oficial milicianos de transmissões, os soldados cadetes,

graduados em aspirantes a oficial milicianos de transmissões,
(05412180) Francisco Filipe (‘ardoso Santos Bartolomeu Daraúio.
(15482181) José dos Santos Mota, (04502781) Hélder João Pereira
Vicente, (05267583) Joaquim Manuel Pinto Correia e (01317780)
Marco Bakaus Simão Portugal, contando todos a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria cIo 28 de

Janeiro

de

(984.)

Garduados no posto de aspirante a oficial miliciano de transmissões,

os soldados cadetes (05412180) Francisco Filipe Cardoso Santos
Bartolon’eu Daraújo, (154821$)) José dos Santos Mota, (04502781)

(
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Hélder João Pereira Vicente, (05267583) Joaquim Manuel Pinto
Correia e (01317780) Marco Bakaus Simão Portugal.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983.)

Aspirante a oficiat miliciano de educação física, o soldado cadete.
graduado em aspirante a oficial miiciaoo de educação física,
(04383279) Paulo Henrique Nicolau Ramos, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 2$ de laneiro de 1984.)

Serviço de saúde:
BaÍa’hão do Serviço

de

Saúde

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, o soldado cadete, graduado
em aspirante a ofiial milicino de infantaria. (14218081) José
Manuel Clemente Vaz, contando a antiguidade desde a data
de presente portaria.
(Por portaria de 28 de Janeiro de 1984.)
Serviço dc administração militar:
Escola Prática de Administração Militar
Aspirantes a oficial milicianos do s.rviço de administiacão militar,
os seNados cadetes, graduados em aspirantes a oficial milicianos
do serviço de administração militar, (076796$3) José Migti:l
Afonso Gomes Maia, (04316680) António João Pinheiro Miranda.
(18831483) Eduardo Martins Monteiro Leitão, (02207481) Jorge
Reinaiclo dos Santos Ferreira. (16733482) José António Madeira
da Palma. (13382979) Carlos Filipe Silva de Araújo e (09209880)
José Alberto Rodrigues Baptista, contando todos a antiguidade
desde a data da precnte portaria.
(Por portaria de 2S de Janeiro dc 1984.)

Graduados no posto de aspirante a oficial miliciano cIo serviço de
administração militar, os soldados cadetes (1228787$) Luís Manuel
Bastos Quintaneiro, (09165078) António José Lopes, (1033207$)
Luís Manuel dos Reis Fragoso, (05635580) Ltiis Manuel Martins
Costa (1531 i878) Luis de Jesus Castanho Ferr2ira, (13634178)
Carlos Manuel deI Freita5, Costa, (03783481) Vítor Lopes dos
Santos, (07268781) Paulo José ferreira Áscenso Figueiredo Moniz,
(09209880) José A1herto Rodrigues Baptista. (1 2i$3478) Manuel
Jorge Ribeiro Mateus, (1477797$) Aníbal Machado Paião.
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(15133680) Duarte Rui Aniceto Marques, (13115778) Paulo José
da Silva Vieira, (14782779) João Pedro Machado Botelho,
(11514177) Amável José Duarte, (09799977) João Carlos Tovar
Jailes, (13382979) Carlos Filipe Silva de Araújo, (02207481)
Jorge Reinaido dos Santos Ferreira, (167.3482) José António
Madeira da Palma, (10705582) Ernesto Gouveia Rodrigues,
(18831483) Eduardo Martins Monteiro Leitão, (03936280) Jaime
Lopo Roque de Pinho Cancela de Abreu, (15770680) Tiago
Martins Correia de (‘astro, (15545483) Fernando Estêvão Rosa
de Meio, (18587781) José Carlos Gomes de Carvalho, (00968581)

Paulo Alexandre Soares Jorge, (01482183) António Jorge Duarte
de Castro Silvestre, (04316680) António João Pinheiro Miranda.
(14368382) Jaime Manuel das Dores Macedo, (11627181) Jose
Manuel Canchas Funenga, (19907383) Pedro Manuel Caldas
Lopes Guimarães Figueiral e (07679683) José Miguel Afonso
Gomes Maja.
(Por portaria de 17 dc Dezembro de 1983.)
Aspirante a oficial miliciano de educação física, o soldado cadete,
graduado em aspirante a oficial miliciano c’e educação física,
(12776577) Carlos Manuel Mascarenhas Bonança, contando a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 28 de Janeiro de 1984.)

Batalhão de Administração Militar
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de :adliiinistração militar,
os soldados cadetes, graduados em aspirantes a oficial milicianos
do serviço de administração militar, (19907383) Pedro Manuel

Caldas Lopes Guimarães Figueiral, (00968581) Paulo Alexandre
Soares Jorge e (10705582) Ernesto Gouveia Rodrigues, contando
todos a antiguidade desde a data da p1sente portaria.
(Por portaria de 2$ de Janeiro de 1984.)

Serviço de material:

Escola Prática do Serviço de Material
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de material, os soldados
cadetes, graduados em aspirantes a oficial milicianos do serviço
de material, (11823581) Nuno José Nunes dos Reis, (06905882)
Augusto Manuel Henniques Grilo, (11365283) Taciano Alfredo
Teixeira Correia e (11182182) Luís Paulo Lopes Marinheira
Monteiro, contando todos a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 28 de Janeiro de 1984.)

(
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Graduados no posto de aspirante a oficial miliciano do serviço de
material, os soldados cadetes (11182182) Luís Paulo Lopes Mari
nheiro Monteiro, (14695782) Fernando Manuel Cristóvão Rodri
gues, (11823581) Nuno José Nunes dos Reis, (06905882) Augusto
Manuel Henriques Grilo, (11365283) Taciano Alfredo Teixeira
Correia, (15313077) José Joaquim Pacheco dos Reis, (04275179)
José fèrnando de Oliveira Henriques, (15986677) Luís Filipe
da Veiga Durão e (15332779) Rui Manuel Elvas Garneiro Jorge.
(Por portaria de 17 cio Dezembro de 1983.)

Batalhão do Serviço de Materiat
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, o soldado cadete, graduado
em aspirante a oficial miliciano de infantaria, (01725379) Diogo
Mendes da Maia, contando a antiguidade desde a data da
present,e portaria.
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de material, os soldados
cadetes, graduados em aspirantes a oficial milicianos do serviço
de material. (15986677) Luís Filipe da Veiga Durão, (15332779)
Rui Manuel Elvas Gameiro Jorge, (14695782) Fernando Manuel
Cristóvão Rodrigues, (09933678) José Manuel da Silva Ladeira
e (03943578) Aurindo Ribeiro Marques dos Santos, contando
todos a antiguidade desde a data da ‘presente portaria.
(Por portaria de 28 de Janeiro de 1984.)

Serviço de transportes:
Escola Prática do Serviço de Transportes
Aspirantes a oficial milicianos de infaitaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirantes a oficial milicianos de infantaria,
(07731279) Miguel Eduardo de Osório Pinto dos Santos e
(0452982) Rui Mira Gomes, contando ambos a antiguidade
desde a d’ata da presente portaria.
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de transportes, os soldados
cadetes, graduados em aspirantes a oficial milicianos do serviço
de transportes, (07925880) José Carlos Silva dos Santos Laranjeira
e (16991779) Fernando Manuel Pereira de Oliveira Carvalho,
contando ambos a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria dc 28 de Janeiro de 1984.)
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Graduados no posto de aspirante a oficial miliciano do serviço de
transportes, so soldados cadetes (16991779) Fernando Manuel
Pereira de Oliveira Carvalho, (02104180) João António Neto
Guerreiro Damião Pinheiro, (03779480) Américo Alberto das
Neves Godinho, (t)7925880) José Carlos Silva dos Santos Laran
jeira, (14412779) Eduardo Parreira Mendes, (03056480) José Filipe
Garcia Correia Guedes, (07801580) Ricardo Paulo Mendes Ribeiro
de Sousa, (14056479) Luís Filipe Garrido Pais de Sotisa e
(11033680) Rogério Manuel São Pedro Duarte Leiria.
(Por portaria de 17 de Dezembro

de

1983.)

Serviço geral do Exército
Batalhão do Serviço Geral do Exército
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirantes a oficial milicianos de infantaria,
(14569881) Miguel Luís Ferreira Sendim e (151108481) António
Maria Braga Soares Carneiro, contando ambos a antiguidade
desde a data da presente portaria.
Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, o soldado cadete, graduado
em aspirante a oficial miliciano de cavalaria, (16871683) Luís
Manuel Cabral Afonso, contando a antiguidade desde a data da
presente1 portaria.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração miitar, o
soldado cadete, graduado em aspirante a oficial miliciano do
serviço de administração militar, (12287878) Luís Manuel Bastos
Quintaneiro, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por penaria de 28 de Janeiro de 1984.)
Comandos:
Regimento de Comandos
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano d
infantaria (01372381) Carlos Manuel Loureiro, contando a anti
guidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 2 de Julho de 1982. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirantes a oficial milicianos de infantaria,
(11650480) João Miguel Lopes de Brito Saraiva Barreto, (15277979)

(
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João Paulo Vidal de Vilhena Magalhães Crespo, (18174181) José
Filipe da Silva Cruz Ferreira, (14487081) Luís Manuel Beça Alves,
(13843982) José Luís Pereira Esteves, (12292681) João José Belard
da fonsea Lopes Raimundo, (11249280) Manuel da Silva Pa
checo, (12135781) João Francisco Pires Polido Peralta, (11410180)
Manuel Carlos Leite da Costa e Silva, (08497981) Fernando
Gonçalves Monteiro, (06951781) António José dos Santos Martins,
(08260181) Paulo António Seco Moreira da Fonseca, (13948279
Dionísio José Gomes Henrique, (13400381) Lídio de Carvalho
Perreira e (14110280) Jorge Manuel de Sousa Amorim, contando
todos a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria dc 28 de Janeiro de 1984.)
Graduados no posto de aspirante a oficial miliciano de infantaria,
os soldados cadetes (11650480) João Miguel Lopes de Btito
Saraiva Barreto, (15277979) João Paulo Vidal de Vilhena Maga
lhães Crespo, (18174181) José Filipe da Silva Cruz Ferreira,
(14487081) Luís Manuel Beça Alves, (13843982) José Luís Pereira
Esteves, (12292681) João José Belard da Fonseca Lopes Raimundo,
(11249280) Manuel da Silva Pacheco, (12135781) João Francisco
Pires Polido Peralta, (11410180) Manuel Carlos Lite da Costa
e Silva, (08497981) Fernando Gonçalves Monteiro, (06951781)
António José dos Santos Martins, (03260181) Paulo António
Seco Moreira da Fonseca, (13948279) I)ionísio José Gomes
Henrique, (18661580) Jorge Manuel Calico Lopes de Brita.
(08990280) Luís Alberto Barregana Lopes dos Santos, (13400381)
Lídio de Carvalho Ferreira, (13855581) Carlos Eduardo Augusto
Afonso, (141.10280) Jorge Manuel de Sousa Amorim e (J1874582)
Fernando da Rocha Marques.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1963.)

Órgãos de execução dos serviços e outros elementos:
Estabelecimentos militares
Estabelecimentos de instrução
Colégio Militar
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirantes a oficial milicianos de infantaria,
(18661580) Jorge Manuel Calíco Lopes de Brita e (10003881)
Carlos António Saraiva Matos, contando ambos a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 2$ de Janeiro de 1984.)
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Escola de Sargentos do Exército
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirantes a oficial milicianos de infantaria,
(11231782) Amadeu José Tereso Boleixa e (13$.5581) Carlos
Eduardo Augusto Afonso, contando ambos a antiguidade desde
a data da presente portaria.
(Por

portaria de 28 de laneiro de I84.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, o soldado cadete
(07611477) José Maria ferreira Lopes, contando a antiguidade
desde 29 de Outubro de 1983.
(Por portaria de 29 de Outubro de 1983.)

centro de Instniçiio de Operações Especiais
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes
graduados em aspirantes a oficial milicianos de infantaria,
(17775082) Paulo Manuel Marques Gomes, (08525882) José Faus
tino Latas, (07242983) Manuel Tadeu da Silva Quintão.s,
(13529681) José Carlos Trigueiros da Silva Cunha, (00003082)
José Hermínio Pinto Salgado e (06272283) José Barroso da Cosia,
contando todos a antiuiciade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 28 de Janeiro de 1984.)

Graduados no posto de aspirante a oficial miliciano de infantaria,
os soldados cadetes (06272283) José Barroso da Costa. (0000302)
José Hermínio Pinto Salgado, (13529681) José Carlos Trigueiros
da Silva Cunha, (07242983) Manuel Tadeu da Silva Quintão;
e (085258812) José Faustino Latas.
(Por portaria

de

17 de Dezembro de 1983.)

Centro Militar de Educaçilo Física, Equitação e Desportos
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirantes a oficial milicianos de infantaria.
(04197180) Rui Manuel Leite de Noronha Costa e Ramos e
(12008281) Carlos José Seabra Pedro, contando ambos a antigui
dade desde a data da presente portaria.
Aspirantes milicianQs de educação física, os soldados cadetes, graduados
em aspirantes a oficial milicanos de educação física, (07024078)
Vítor Manuel Tolda dos Santos e (12064677) Manuel António
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da Silva Campos, contando ambos a antiguidade desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 28 de Janeiro de 1984.)
Graduados no posto de aspirante a oficial miliciano de educação
física, os soldados cadetes (09439479) Carlos Álbrto dos Santos
Borges Ferreira, (04383279) Paulo Henrique Nicolau Ramos,
(12776577) Carlos Manuel Mascarenhas Bonança, (03084780) Pedro
Jorge de Oliveira Palma, (0702407$) Vítor Manuel Tolda dos San
tos. (12064677) Manuel António da Silva Campos, (16097080) An
tónio Manuel tia Silva Marnoto, (04285379) Vasco António da
Silva Rodrigues e (03032781) António Manuel figueiredo de
Garcia Ramos.
(Por portaria

de

17 de Dezembro de 1983.)

Escola Militar de Electromecânica
Graduados no posto de aspirante a oficial miliciano do serviço de
material, os soLdados cadetes (09933678) José Manuel da Silva
Ladeira e (03943578) Aurindo Ribeiro Marciues dos Santos.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983.)

EstaI)elecimentos penais

Forte da Graça
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldadas cadetes,
graduados em aspirantes a oficial milicianos de infantaria,
(13172080) Fernando Manuel Cunha Rebelo, (10471881) Miguel
Eduardo d’Aspremont Lyndou Empis e (03403480) Rui Manuel
Nunes Jorre, contando todos a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 28 de Janeiro de 1984.)

Presídio Militar
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, o soldado cadete, graduado
em aspirante a oficial miliciano de infantaria, (16928180) Rodrigo
Lopes Carvalheiro Ponce Dentinho, contando a antiguidade desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 2$ de Janeiro de 1984.)
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Casa de Reclusão da Região Militar de Lisboa
Aspirantes a oficial mi]iciauos de infantaria, os soldados cadetes.
graduados em aspirantes a oficial milicianos de infantaria.
(09217782) Luís Filipe Lopes da Costa e (13301979) José Duarte
de Atonguia Lory de Alvarenga, contando ambos a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria

de 28 de janeiro de 1984.)

Diversos:
Agrupamento Base de Santa Margarida

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadctcs.
graduados em aspirantes a oficial milicianos de infantaria.
(11874582) Fernando da Rocha Marques e (03032781) António
Manuel Figueiredo de Garcia Ramos, contando ambos a antigui
dade desde a data da presente portara.
(Por portaria de 28 de janeir

de 1984.)

Agrupamento Base de Santa Margarida
1

.

Brigada Mista Independente

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, o soldado cadete, graduado
em aspirante a oficial miliciano de infantaria, (06183183) Maxi
miano António Tavares Gurgo e Cirne, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
Aspirantes a oficial milicianos de cavalaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirantes a oficial milicianos de cavalaria,
(17661880) João Filipe RQsado Figuera, (12328080) António Luís
Simões Barreto, (03075781) Mário Rui Coelho Brás, (12870880)
José Alberto Martins Ribeiro, (18932079) Mário José Frazão
da Cunha e (12411479) António José Abel da Silva Santos,
contando todos a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por 1,ortaria de 28 dc Janeiro de 1984.)

1. Brigada Mista Ind epentlente
Bataihão de Apoio de Serviços
Companhia de Administraçiio

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirantes a oficial milicianos de infantaria,
(19633482) e1estino Manuel dc) Amaral Martins da SiLa e
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(19585582) Manuel José Mano Fontainhas, contando ambos a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 28 de Janeiro de 1984.)

1

Brigada Mista Independente

Batalhiio de Apoio de Serviços
Companhia de Reabastecimentos
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, o

soldado cadete, graduado em aspirante a oficial miliciano do
serviço de administração militar, (15770680) Tiago Martins Correia
de Castro, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 28 cI Janeiro de 1984.)

1

.

Brigada Mista Iiidcpetactente

Bataililio de Infantaria MecaIIizad()
Aspirantes a oficial milicianos de infantara. os soldados cadces,
graduados em aspirantes a oficial milicianos de bfantar t.
(15878$79) António Manuel de Santana Maia Leonardo, (03384%0)
Fernando Jorge Teixeira e Silva Leite, (00821483) José Francisco
Cavaleiro Machado, (00192381) Francisco
Fraga Gaspar,
(00891$83) José Maria de Passos Ribeiro e (14534578) Normando
Teixeira Vieira, contando todos a antiguidade d.esde a data da
presente portaria.
(Por

portaria

de 28 de Janeiro de 1984.)

1.” Brigada Mista Independente
Companhia

de Comando e Serviços

Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, o soldado cadete, graduado
em aspirante a oficil miliciano de cavalari. (16795683) t)avid
Teixeira Correia, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 28 de Janeiro dc 1984.)
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Brigada Mista Independente
Companhia de Engenharia

Aspirante a oficial miliciano de engenharia, o soldado cadete, graduado
em aspirante a oficial miliciano de engenharia, (00256080) Anlóno
Manuel da Costa Salvador, contando a antiguidade desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 28 de Janeiro de 1984.)

Centro de Gestão Financeira Geral
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar.
o soldado cadete, graduado em aspirante a oficial miliciano do
serviço de administração militar, (10332078) Luis Manuel dos
Reis Fragoso, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 28 de Janeiro de 1984.)
Centro de Gestão Financeira da Região Militar tio Centro
Aspirante a oficial miliciano do serviço de admnistração militar.
o soldado cadete. graduado em aspirante a oficial miliciano do
serviço de administração militar, (1363417%) Carlos Manuel de
Freitas Costa, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 2$ de laneiro dc 1984.)

Centro de Gestão Financeira da Região Militar do Norte
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar,
o soldado cadete, graduado em aspirante a oficial miliciano do

serviço de administração militar, (09465076) António José Lopes.
contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 28 de Janeiro de 1984.)

Centro de Gestão Financeira da Região Militar do Sul
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administraçã) militar.
o soldado cadete, graduado em aspirante a oficial miliciano do
serviço de administração militar, (15133680) Duarte Rui Aniceto
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Marques, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 28 de Janeiro de 1984.)

Centro de Gestão Financeira da Zona Militar dos Açores
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar.
o soldado cadete, graduado em aspirante a oficíal miliciano do
serviço de administração militar, (11514177) Amável José Duarte.
contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 2$ de Janeiro de 1984.)
Aspirante a oficial miliciano do crviço de administração mil:...
o soldado cadete (09799977) João Carlos Tovar Jales, contando
a antiguidade desde 10 de Março de 1984.
(Por portaria de 10 de Março de 1984.)

Centro de Gestão Financeira da Zona Militar da Madeira

Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar,
o soldado cadete (13115778) Paulo José da Silva Vieira, contando
a antiguidade desde 3 de Março de 1984.
(Por portaria de 3 de Março de 1984.)
Centro de Gestão Financeira de Santa Margarida
Aspirante a oficial miliciano do serviço de acimnistração militar,
o soldado cadete, graduado em aspirante a oficial miliciano do
serviço :de administração militar, (147.77978) Aníbal Machado
Paião, contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por

portaria

de 2$ de Janeiro de 1984.)

Serviço de Polícia Judiciúria Militar
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar,
o solda:do cadete, graduado em aspirante a oficial miliciano do
serviço de administração militar, (03783481) Vítor Lopes dos
Santos, contando a antigukade desde a d:ata da presente portaria.
(Por portaria de 28 de Janeiro

de 1984.)
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Depósito Geral de Material de Aquartelamento
Aspirantes a oficial milicianos do seriço de administração militar.
os soldados cadetes, graduados em aspirantes a oficial milicianos
do serviço de administração militar, (0393280) Jaime Lopo
Roque de Pinho Cancela de Abreu e (11627181) José Manuel
Canchas funenga, contando ambos a antiguidade desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 28 de Janeiro dc 1984.)

Depósito Geral de Fardamento e Calçado
Aspirante a oficial miliciano do sers iço de administração militar.
o soldado cadete, graduado em aspirante a oficial miliciano do
servço de administração militar, (14368382) Jaime Manuel. das
Dores Macedo. contando a antiguidade desde a data da prc;ente
portaria.
(Por portaria de 28 dc Janeiro de 1984.)

Depósito Geral de Maíerial de Transmissões
Aspirante a oficial miliciano •de transmissões, o soldado cadete,
graduado em aspirante a oficial milciano Ue tra7missõe.
(11047983) Rui Jorge da Silva Gomes Borges. contando a anti
guidade desde a data da presente forLiria.
(Por portaria de 28 de laneiro de 1984.)

Depósito Geral de Material de Guerra
Aspirantes a oficial milicianos do serviço {e material, os soldados
cadetes, graduados em aspirantes a oficial milicianos do serviço

de material, (15313077) José Joaquim Pacheco dos Reis e
(04275179) José Fernando de Oliveira lienriqu.. contaisdo ambos
a antiguidade desde a data da presente porlaria.
(Por portaria de 2$ dc Janeiro de 1984.)

1V

—

COLOCAÇÕES, EXONERAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS
Oficiais do quadro permanente

Corpo de oficiais generais:
Direcção da Arma de Engenharia
Director, o brigadeiro, da Direcção do Serviço de Fortificações e
Obras do Exército, (51415411) José Eugénio da Costa Estorninho.
(Por portaria de 9 de Março dc 1984.)

2, Série

ORDEM DO EXERCITO N.° $

725

Direcção (lo Serviço de Transportes
Director, o brigadeiro, do Estado-Maior cio
Hugo Manuel Rodrigues dos Santos.

Exército,

(50704711)

(Por portaria de 15 de Marco de 1984.)

Direcção do Serviço de Fortificações e Obras do Exército
Subdirector. o brigadeiro, da Direcção da Arma
(51137911) António José Veríssimo Batista.

de Engenharia.

(Por portaria de 9 de Março de

984.)

Quartéis-generais:
Região Militar do Sul
General, no quadro, (51122811) Carlos José Saraiva Lima de Almeida
e Brito.
(Por portaria de 13 de Março dc 1984.)

Armas e serviços:

Estado-Maior do Exército
Major de infantaria, do Quartel-General da Zona Militar da Madeira,
(41444762) António JQaquim Flausino Raimundo.
(Por portaria dc

11 de Março de 1984.)

Major de artilharia, do Grupo de Artilharia de Guarnição n.° 1.
(45521861) Mário Martins dos Santos.
(Por portaria de 13 de Março de 1984.)

Direcção da Arma de Infantaria
Major de infantaria, do Regimento de Infantaria d0
(31630461) Manuel Fernan’do da Silva Terraquente.

Funchal.

(Por portaria de 14 de Março de 1984.)

Direcção da Anna de Artilharia
Coronel de artilharia, da Chefia do Serviço de Transportes, (51068711)
Manuel do Nascimento Esteves.
(Por portaria de 13 de Dezembro de 1983.)
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Major de artilharia, d0 Grupo de Artilharia de Campanha da l. Bri
gada Mista 1ndependnte (Regimento de Artilharia ce Leiria).
(09729563) António Carlos Morais da Silva.
(Por portaria de 6 de Março cc

1984.)

Direcção da Arma de Engenharia
Tenente do serviço geral do Exército, do Batalhão do Serviço
Geral do Exército. (42064561) Carlos Luís Osório Bernardes.
(Por portaria de 24 de Fevoreiro dc 1981.)

chefia do Serviço de Preboste
Major de cavalaria, do Estado-Maior do Exército, (07054264) Mírio
Delfim Guimarães Tavares de Almeida.
(Por portaria dc 12 de Março de 1984.)

Quartéis-generais:
Região Militar dc Lisboa
Capitão do serviço dc material (serviços técnicos de manutenção),
do Regimento de Engenharia de Lisboa, (50682711) Mário Fer
nando Tomás.
(Por portaria de 27 de Fevereiro dc 1984.)

Região Militar do Norte
Tenente-coronel de artilharia, do Estado-Maior do Exército. (50012911)
José Alberto da Costa Matos.
(Por portaria de 20 dc Dezcmbro de 1983.)

Zona Militar dos Açores
Capitão engenheiro de transmissões, do Regimento de Transmissões,
(03964067) Vítor Manuel Nascimento.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984.)

Zona Militar da Madeira
Capitão engenheiro de transmissões, do Regimento de Transmilssões,
(1420776$) Edorindo dos Santos Ferreira.
(Por portaria de 14 de Fevereiro de 1964.)

c
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Escolas práticas das armas e serviços, centros de
e unidades:

instrução

Infantaria:
Regimento de Infantaria de Queluz

Capitão de in(antaria, do Regimento de Infantaria do
(70996269) José Guilherme da Silva.

Funchal,

(Por portaria de 14 de Março de 1984.)

Artilharia:
Escola Prática de Artilharia

Tenente do serviço geral do Exército, do Regimento de Infantaria do
Funchal. (50453911) José Maria Rebelo.
(Por portaria de 14 de Março

de

1984.)

Regituento de Artilharia de Leiria
Capitão do serviço geral do Exército, d0 Distrito de Recrutamento
e Mobilização do Funchal, (50967511) Apolinário Pereira de
Sousa.
(Por portaria de 14 de Março de 19843

Centro de Instrução de Artilharia Antiaérea de Cascais
Comandante, q coronel de artilharia, do Estado-Maior do Exército,
(50705411) José Mantiel dos Santos Faria Leal.
(Poi portaria dc 2

de

Março de (964.

Capitão •do quadro especial de oficiais, do Grupo de Artilharia de
Guarnição n.° 1, (04357367) Hélder Augusto Martins Alves.
(Por portaria de 12 de Março de 1984.)

Transmissões:

Regimento de Transmissões
Capitão engenheiro de transmissões, •da Direcção da Arma de Trans
missões, (01820165) Rui Manuel Dias Pimentet de Figueiredo.
(Por portaria de 30 de Janeiro de 1984.)
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Serviço de administração militar:
Escola Prática de Administração Militar
Capitão do serviço de administração militar, do Centro de Gestão
Financeira da Logística, (18002770) Manuel Simões Neto.
(Por

portaria

dc 2 de laneiro dc

964.)

Serviço de transportes:
Esco’a Prática do Serviço de Transportes
Major do quadro especial de oficiais, da Direcção do Serviço de Trans
portes, (31272561) José António Caimoto Duarte.
(Por portaria de 2$ de Fevereiro de 1984.)

Comandos:
Regimento de Comandos
Capitão de artilharia, do Centro de Artilharia Antiaérea de Cascais,
(13908469) Manu2l António Apolinário.
(Por portaria de 8 de Março de 1984.)

Distritos de recrutamento e mobilização:
Distrito dc Recrutamento e Mobilização de Vila Real
Capitão do serviço geral do Exército, do Quartel-General da Região
Militar do Norte, (52831911) Alcino dos Santos Ferro.
(Por portaria de 12 de Março de 1984.)

órgãos de execução dos serviços e outros elementos:
Estabelecimentos militares

Estabelecimentos (te instrução
Centro dc Instrução de Operações Especiais
Capitão do serviço de administração militar, do Hospital Militar Regio
nal n.° 1, (09622673) José Luis Neves de Almeida.
(Por portaria de 9 de Janeiro de 1984.)
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Estabelecimentos penais
Presídio Militar
Capitão do serviço geral do Exército, do Quartel-General da Zona
Militar dos Açores. (51029211) Fernando A’ires Fragata.
(Por portaria dc 18 de Março dc l984.)
Diversos:

Centro de Estudos Psicotécnicos do Exército
Capitão de artilharia, do Regimento de Artilharia de Costa, (60424367)
Manuel Augusto Seixas Qtiiones Magalhães.
(Por

portaria

de 14 dc Março de 1984.)

Centro de Selecção de Coimbra
Capitão do serviço gera] do Exército, do Distrito de Recrutamento e
Mobilização de Ponta Delgada, (51111311) Fernando Brito.
(Por portaria de 8 de Março de 1984.)

Arquivo Geral do Exército
Tenente do serviço geral do Exército, do Batalhão do Serviço Geral do
Exército, (37050660) Luís Cardoso.
(Por

portaria

cio

2 dc Março de

1984.)

Delegação do Serviço de Fortificações e Obras do Exército
da Zona Militar da Madeira
Capitão de engenharia, da Direcção do Serviço de Fortificações e Obras
dc) Exército, (19179.075) Diogo Joaquim Freire Dá Mesquita
Lavajo.
(Por portaria de 27 de Fevereiro de 1984.)

Brigada Mista Independente

Batahão de Apoio de Serviços
Major do Serviço Geral cio Exército, do Regimento de Cavalaria de
Santa Margarida, (51347211) José do Nascimento Dias.
(Por portaria de 14 de Março de 1984.)
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Adidos:
Instituto de Altos Estudos Militares
Nomeado professor efectivo do Instituto de Altos Estudos Militares
o tenente-coronel engenheiro de transmissões, no quadro, (45188557)
Fernando Homero Cardoso Figueira, nos termos da terceira subalínea do artigo 10.°-2-a) do Regulamento Provisório do Instituto
de Altos Estudos Militares, na vaga deixada pelo tenente-coronel
de artilharia Manuel de Azevedo Moreira Maia, que pela presente
portaria é exonerado das referidas funções.
(Por portaria dc 15 de Setembro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 22 de Março de 1984. São devidos 1500$00 de
emolumentos, sendo 900$00 para o Estado e 600$00 para
o Cofre do TC.)

Nomeado comandante da Formação do Instituto de Altos Estudos
Militares, nos termos do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 42 162, de
26 de Fevereiro de 1959, Anexo i, o capitão do serviço geral do
Exércíto (51783311) José Anes Dias Gomes, do Batalhão do
Serviço Geral do Exército, para completamento de vaga no quadro
orgânico.
(Por portaria de 24 de Janeiro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 22 de Março de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Instituto Superior Militar
Nomeado professor efectivo da 12. cadeira do Instituto Superior Militar
o major do serviço geral do Exército (50026111) David de Almeida
e Sousa, nos termos do artigo ll.° do Decreto-Lei a.° 347/77, de
23 de Agosto, e Portarias n.° 265/79, de 6 de Junho, e 266/79, de
6 de Junho, em substituição do tenente-coronel d0 serviço geral do
Exército Américo Alves Martins, que pela presente portaria é
exonerado das referidas funções.
(Por portaria de 9 de Fevereiro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 12 de Março de 1984. São devidos 1500$00 de
emolumentos, sendo 900$00 para o Estado e 600$00 para
o Cofre do TC.)

Academia Militar
Nomeado adjunto de comandante de companhia do Corpo de Alunos
da Academia Militar, nos termos da alínea c) do n.° 2 da Portaria
n.0 580/80, de 9 de Setembro, quadro orgânico anexo à Portaria
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n.° 722-A/78, de 15 de Dezembro, e artigos 1.0 e 2.° e apêndice
n.° 1 do mapa do Decreto-Lei n.° 42 152, de 12 de Fevereiro de
1959, o tenente de infantaria, no quadro, (087331481) Fernando
Celso Vicente Campos Serafino, em substituição do capitão de
infantaria Carlos Heuriques Pinheiro Chaves, que pela presente
portaria é exonerado das referidas funções.
(Por portaria dc 6 de Setembro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 30 de Março de 1984. São devidos 1500$00 de
emolumentos, sendo 900$00 pura o Estado e 600$00 para

o Cofre do TC.)

Nomeado professor adjunto da 30.0 cadeira (Organização Táctica e
Serviços de Cavalaria) da Academia Militar, nos bermos da alínea
c) do n° 2 da Portaria n.° 580/80, de 9 de Setembro, o major de
cavalaria, do Estado-Maior-General das Forças Armadas,
(32255060) Raul Fernando Durão Correia.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1982, visada pelo Tribunal de
Contas em 6 de Abril dc 1984. Não são devidos emolu
mentos.)
Nomeado professor catedrático da 33•0 cadeira (Organização e Logís
tica d0 Serviço de Intendência) da Academia Militar, para o
ano lectivo de 1983/84, o major do serviço de administração
militar (09119565) José Carlos de Assunção Teixeira, nos termos
da alínea e) do n.0 2 da Portaria n.° 580/80, de 9 de Setembro,
e ao abrigo do apêndice n.° 1 ao mapa anexo n.° 3 a que se refere
o artigo 13.° do Decreto-Lei n.° 42 152, de 12 de Fevereiro de
1959, de acordo com alínea 1) do artigo 20.° do mesmo decreto
-lei, desde 1 de Outubro de 1983, em substituição do coronel do
serviço de administração militar José Martins Patrício, qu:e foi
exonerado em 30 de Setembro de 1983 das referidas funções.
(Por portai-ia de 1 de Outubro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 2 de Abril de 1984. São devidos 1500$00 de
emolumentos, sendo 900800 para o Estado e 600$00 para
o Cofre do TC.)
Nomeado chefe do serviço médico da Academia Militar o capitão
médico (13733470) Abílio António Ferreira Gomes, do Hospital
Militar Principal, nos termos dos artigos 51.° e 52.° do Decreto-Lei
n.0 42 152, de 12 de Fevereiro de 1959, e Portaria n.° 722-A/is,
de 15 de Dezembro, para provimento de lugar vago e comp1eta
mento do quadro orgânico, devendo ser considerado nesta situa
ção desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 3 de Novembro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 30 de Março de 1984. São devidos 1500$00 de
emolumentos, sendo 900$00 para o Estado e 600$00 para
o Cofre do TC.)
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Nomeado professor ‘das 79. e
cadiras da Academia Militar
(Electrónica Aplizada 1 e II), no ano lectivo de 1983/84, nos
termos da alínea c) do n.° 2 da Portaria n.° 580/80, de 9 de
Setembro, ao abrigo do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 516/70, de
3 de Novembro, que dá nova redacção ao artigo 6.° do Decreto
-Lei n.° 42 152, de 12 de Fevereiro, o tenente-coronel do ser
viço de material (material) (50298811) Manuel Patrício Cordeiro.
da Escola Militar de Electromecânica, em substituição do tenente
-cororl do serviço de material (materiai) José Estêvão Martins,
que pela presente portaria é exonerado das referidas funções.
990

(Por portaria de 1 de Outubro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 30 de Março de 1984. São devidos 1500$00 de
emolumentos, sendo 900$00 para o Estado e 600$00 para
o Cofre do TC.

Nomeado professor catedrático da 430 cadeira (Material de Artilharia)
•da Academia Militar, nos termos da alínea c) do n.0 2 da
Portaria n.° 580/80, de 9 de Setembro, e ao abrigo do apêndice 1
no mapa anexo n.° 3 a que se refere o artigo 13.° do Decreto-Lei
n.° 42 152, de 12 de Fevereiro de 1959, de acordo com a alínea t)
do artigo 20•d do mesmo decreto-lei, o major do serviço de
material (material) (06224565) Joaquim Maria Dores Vidal da
Silva, •da Direcção do Serviço de Material, em substituição do
major do serviço de material (material) Humberto Flávio Alves
Pereira, que pela presente portaria é exonerado las referidas
funções.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 30 de Março de 1984. São devidos 1500$00 dc
emolumentos, sendo 900$00 para o Estado e 600$00 para
o Cufre do TC.)

Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento
Nomeado director das Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento o
coronel do serviço de’ aministração militar (52157711) José Maria
Moreira d. Azevedo, do Instituto Militar dos Pupilos do Exército,
nos termos do n.° 4 do artigo 4.° do Deerto-Lei n.° 49 188, de
13 de Agosto de 1969, e Portaria n.° 545/75, de 8 de Setembro.
e mapa anexo, em sub ,tituição do coronel do serviço de adminis
tração militar Cirilo Agtiiar dos Santos, que pela presente portaria
é exonerado das referidas funções.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 12 de Março de 1984. São devidos 1500$00 de
emolumentos, sendo 900$00 para o Estado e 600$00 para
o Cofre do TC.)
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Comissilo de Contas e Apuramento de Responsabilidades
Nomeado chefe de secção da Repartição de Contas da Comissão de
Contas e Apuramento de Responsabilidades, nos termos do
Decreto-Lei n.° 39 953, de 4 de Dezembro de 1954, e Portaria
n.° 22942, de 4 de Outubro de 1967, o coronel do serviço de
administração militar (51262111) Fernando Jorge de Oliveira
Abreu, da Direcção do Serviço de Aministração Militar, em substi
tuição do coronel do serviço de administração militar João
Jerónimo Barreto Fernandes. que pela presente portaria é exone
rado das referidas funções.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1983, visada peio Tribunal de
Contas em 22 de Março de 1984. Süo devidos 1500$00 de
emolumentos, sendo 900800 para o Estado e 600$00 para
o Cofre do TC.)

Oficiais do quadro dc complemento
Armas e serviços:
Batalhão do Serviço de Transportes
Capitão miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria do Fun
chal, (06824467) Francisco da Silva Oliveira.

(Por portaria de 11 de Março de 1984.)

Eçcolas práticas das armas e serviços, centros de instruçío
e unidades:
Infantaria:
Regimento de Infantaria de Abrantes
Tenente miliciano de infantaria, do Quartel-General da Região Militar
do Centro, (01070977) Mário Rui Lourenço Ferreira Raymondo,
em disponibilidade.
(Por portaria de 16 de Março de 1984.)

Regimento de Infantaria do Porto
Tenente miliciano de infantaria, do Instituto Militar dos Pupilos do
Exército, (0328077X) António Fernando Rodrigues de Sá, em
disponibilidade.

(Poi portaria de 16 de Março de 1984.)
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Regimento de Infantaria de Queluz
Tenentes milicianos de infantaria, do Depósito Geral de Material de
Guerra, (0172347$) João Manuel da Luz Monteiro Nabais e
(11453877) Fernando José Tomás Neves, ambos em disponibili
dade.
(Por portaria de 15 de Março de 1964.)

Tenente miliciano de infantaria, do Batalhão do Serviço de Saúde.
(1440767$) Américo Viegas Pires, em disponibilidade.
(Por portaria de 16 de Março de 1984.)
Alferes miliciano de infantaria, do Batalhão de Caçadores n.° 5,
(04408682) Nélson Calvino Dias Almeida, em disponibilidade.
Alferes miliciano de infantaria, da Escola Prática de Administração
Militar, (07152677) Fernando Ribeiro dos Santos Cardoso, em
disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983.)
Alferes miliciano de infanlaria, da Escola de Sargentos do Exército,
(03655481) Paulo Jorge Feijão da Silva, em disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Março de 1984.)
Regimento de Infantaria de Tornar

Alferes miliciano de infantaria, do Batalhão de Caçadores n.° 5,
(11633781) Jorge Manuel Simões de Frias Fino, em disponi
bilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 19$3.)

Regimento de Infantaria de Aveiro
Alferes miliciano ‘de infantaria, do Quartel-General da Região Militar
do Centro, (03180779) Joaquim carlos Simões, em disponibilidade.
(Por portaria de 27 de Janeiro de 1984.)

Arfflharia:
Regimento de Artilharia de Lisboa
Tenente miliciano de artilharia, do Centro de Instrução de Artilharia
Antiaérea e de Costa, (1736367$) Diamantino Luís Rodrigues Gon
çalves. em disponibilidade.
(Por portaria de 15 de Março de 1g84.)
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Regimento de Artilharia da Semi do Pilar

Tenente miliciano de artilharia, do Quartel-General da Região Militar
do Norte, (19252278) Agostinho Peixoto da Silva, em disponi
bilidade.
(Por portaria de 16 de Março de 1984.)
Grupo de Artilharia de Guarnição n.° 1
Colocado no Grupo d Artilharia de Guarnição n.° 1 desde 10 de
Novembro de 1983, na situação de disponibilidade, o alferes
miliciano de artilharia (18783877) José Monteiro Simões Cantante,
e não no Regimento de Infantaria de Ponta Delgada, como consta
na Ordem do Exército 2. Série, n.° 1, de 1 de Janeiro de 1984.
(Por portaria de 29 de Março de 1984.)
Cavalaria:

Regimento de Cavalaria de Estremoz
Alferes miliciano de cavalaria, do Comando Territorial Independente
de Timor (03410171) Bernardo GI.lerra Póvoa, em disponibilidade
(Por portaria de 25 de Setembro de 1975.)

Regimento de Lanceiros de Lisboa

Alferes miliciano de cavalaria, do Centro de Instrução da Policia do
do Exército, (12098880) Diamantino José Oliveira Moreira Viegas
de Carvalho, em disponibilidade.
(Por portaria de 15 de Março de 1984.)
Colocado no Regimento de Lanceiros de Lisboa, em disponibilidade,
desde 13 ‘de Agosto de 1983, o aspirante a oficial miliciano de
cavalaria (07516182) Jorge Manuel Correia Canadelo, da Escola
Prática ‘do Serviço de Material, e não como consta na Ordem do
Exército 2. Série, n. 19, de 1 de Outubro de 1983.
(Por portaria de 29 de Março de 1984.)
Regimento de Cavalaria de Santa Margarida

Tenente miliciano dc cavalaria, da Escola Prática de Cavalaria,
(11953178) António Graça Nogueira, em disponibilidade.
(Por portaria de 29 de Fevereiro de 1984.)
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Tennte miliciano de cavalaria, do Quartel-General da Região Militar
do Sul, (07650877) Joaquim João Carvalho Ramos, em disponi
bilidade.
(Por portaria de 16 de Março de 1984.)

Serviço de saúde:
Batalhío do Serviço dc Saúde
Colocado no Batalhão do Serviço de Saúde desde 1 de Julho de
1978, na situação de disponibilidade, o tenente miliciano médico
(07930860) Jorge José Neves Mota, e não como consta na
Onemr d0 Exército, 2. Série, n.° 14 de 15 de Julho de 1981.
(Por portaria de 29 dc Março de 1984.)

Colocado no Batalhão do Serviço de Saúde desde 27 de Setembro de
1976, na situaçio de disponibilidade, o alferes miliciano médico
(06860166) Arménio António Guerra Leal Teixeira, e não como
consta na Ordem do Exército, 2.’ Série. n.” 14. de 15 •de Julho
de 1981.
(Por portaria de 29 dc Março de

984.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Quartel-General
da Região Militar do Norte, (04117076) Rui Luís Pereira Viana
Duarte, em disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983.)

Colocado no Batalhão do Serviço de Saijde desde 20 de Junho de
1981, na situação de disponibilidade, o aspirante a oficial miliciano
médico (01963671) Rui Alberto Saraiva Andrade, e não como
consta na Or’dem cio Excrcito. 2. Série. n.° 19. de 1 de Outubro
de 1981.
(Por portaria dc 29 de Março de 1984.)

Colocado na Batalhão d0 Serviço de. Saúde desde 18 de Dezembro de
1982 o aspirante a oficial miliciano médico (01420575) Francisco
Manuel Pereira Branco Mascarenhas, da Escola Prática do Serviço
de Material, e não como consta na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 5. de 1 de Março de 1983.
(Por portaria de 29 de Março de 1984.)
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Serviço de administração militar:
Batalhão de Administração Militar

Tenente miliciano do serviço de administração militar, do Hospital
Militar Regional n.° 1, (13274578) luís Armando de Moura Meio,
em disponibi)idade.
(Por portaria de 16 de Marco de 1984.)

Tenente miliciano do serviço de administração militar, do (‘entro de
Gestão Financeira da Região Militar do Norte, (11998477) Mário
Fragoso Marques. em disponibilidade.
1Pm portaria de 15 de Março de 1984.)

Alferes milicianos do serviço de administração militar, da Escola Prá
tica de Ãdministração Militar, (10373382) Carlos Jorge de Figuei
rdo Polido, (10648482) Adriano José de Brito Ferreira, (05300382)
Carlos Manuel Dias da Silva e (10996382) João Paiva Pereira.
todos em disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983.)
Alferes miliciano do serviço de pessoal, do Quartel-General da Região

Militar do Centro. (07129277) Carlos José Jordão Cação, em dis
ponibilidade.
(Por portaria dc 17 de Marco de 1984.)

Tenente miliciano do serviço de pessoal, do Centro de Estudos Psi
cotécnicos do Exército, (03497674) José António Costa Rodrigues,
em disponibilidade.
(Por portaria de 28 de Fevereiro de 1984.)
Distritos de recrutamento e mobilização:
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Abrantes

Tenente miliciano de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de San [a
Margarida, (03443163) José Manuel Vieira Nascimento Rasquilho.
licenciado.
(P0’ portaria de 1 de Janeiro de 197$.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Braga

Alferes milicianos de engenharia, do Regimento de Engenharia n.

1,

(00914668) José Alberto Fonseca Moreira da Costa, (11673768)
Ivo Manuel Machado Alves. (09974868) Alberto Ezequiel Sousa
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e Silva e (61899069) Dário Martins Macieirinha, todos licen
ciados.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1983.)
Colocado no Distrito de Recrutamento e Mobilização de Braga, na
situação de licenciado, desde 1 ide Janeiro de 1983, o alferes mili
ciano de enge4nharia (09974868) Alberto Ezequiel Sousa e Silva,
do Regimento de Engenharia n.° 1, e não do Distrito de Recruta
mento e Mobilização de Lisboa, como consta na Ortkm do Exér
cito, 2. Série, n.° 17, de 1 de Setembro de 1983.
(Por portaria de 29 de Março de 1984.)
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Castelo Branco
Tenentes miIiciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Beja, (01721766) João Manuel dos Santos Costa, (14994668) José
Joaquim Lourenço Duarte, (00050668) Constantino Graça Lopes
e (03112768) José Almeida Martins, todos licenciados.
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de Beja.
(01597368) Joaquim dos Santos Gonçalves Boavida, licenciado.
Alferes miliciano de artiLharia, dc) Regimento de ‘Artilharia da Serra
do Pilar. (01450568) Manuel David Coelho, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1983.)
Colocado no Distrito de Recrutamento e Mobilização de Castelo
Branco desde 1 de Janeiro de 1984, na situação de licenciado, o
tenente miliciano do serviço de pessoal (00926769) Fernando
Manuel da Concciço Manata. do Batalhão de Administração
Militar, e não no Distrito de Recrutamento e Mobilização de
Leiria, como consta na Ordem do Exército, 2 Série. n.° 3, de
1 de Fevereiro de 1964.
(Por portaria de 29 de Março de 1984.)
I)istrito de Recrutamento e Mobilização de Ëvota
Colocado no Distrito de Recrutamento e Mobilização de Ëvora desde
1 de Janeiro de 1982 o tenente miliciano de infantaria (02159868)
João Manuel Toscano Bravo, do Regimento de Infantaria de
Tomar, e não no Distrito de Recrutamento e Mobilização de
Leiria, como consta na Ordem do’ Exército, 2. Série, n.° 6, de
15 de Março de 1983.
(Por

portaria de 29 de Março de 1984.)
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Tenente miliciano de artilharia, do Quartel-General da Região Militar
d0 Sul, (01137665) Francisco Luís Cabral Picão Caldeira, licen
ciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1980.)
Tenente miliciano de cavalaria, do Quartel-General da Região Militar
do Sul, (1762066$) José António da Mata Capitão Valente, licen
ciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1983.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Faro
Tenente miliciano de infantaria, do Quartel-General da Região Militar
d: Sul, (08362568) Vítor Manuel Carrusca Quinta Gomes, licen
ciado.
Alferes miliciano ‘do serviço de pessoal, do Quartel-General da Região
Militar do Sul, (00526468) Marcos António Cabrita dos Santos
Rita. licenciado.
(Por portaria

de 1

de

Janeiro de 1983.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Lamego
Alferes miliciano ‘de infantaria, do Regimento de Artilharia da Serra
do Pilar, (02121$69) António Saraiva Azevedo, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984.)

I)ístrito de Recrutamento e Mobilização de Leiria
Alferes miliciano ‘de engenharia, ‘do Regimento de ingenharia n.° 1,
(13181669) José António Ferraz Campos, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Lisboa
Capitães milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Queluz, (07576169) Manuel Coutinho de Carvalho e Silva,
05283269) António João Rihiro de Sampaio e (68055067) Antó
nio Maria cardoso Ferreira, todos licenciados.
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Capitães milicianos de infantaria, d0 Regimento de Artilharia da
Serra do Pilar, (13240669) Luís Filipe Fernandes Tavares.
(11209769) José Luis Borges Rodrigues (08665069) Francisco José
Brito dos Reis, todos licenciados.
Capitão miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de Viseu.
(14465869) Delfim Fernando Gonçalves, licenciado.
(P pwtavia de 1 de Janeiro de 19$4j
Tenentes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria dc
Beja, (1243066$) Henrique dos Santos da Silva, (12229568) Joa
quim João do Nascimento Silva, (1514826$) António Correia
Canas Simeão. (10767168) Mantiel Bernardo Torres, (1792006$)
Fernando Dias Vaz, (03556168) Vasco Manuel Valente Ceitil,
(08454368) Ãlvaro Pequito de Almeida, (11534268) João Maria
Vadre Castelino de Alvim, (13144568) Clorêncio Neves Batista.
(15646768) Manuel Levy Braga de Carvalho, (06995468) Celso
João Mendonça Almeida Correia, (0890346$) António José dos
Santos Assunção Delicado, (0680205$) Jorge Luís Ferrão de Mas
carenhas Loureiro, (19270568) António Carlos Monteiro Martins,
(0057576$) Fernando Manuel Ferreira Mayomoue, (0604316$)
José Manuel Martins Monteiro, (1118056$) Fernando José Pereira
Pacheco. (12255768) Rogério Tito Trindade Pedroso. (06169168)
José Albino da Silva Ribeiro, (0674646$) António Manuel Jeró
nimo Rodrigues e (84000168) Henrique Francisco Teles de Meneses
Nolasco da Silva, todos licenciados.
Tennte miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de Queluz.
(01452569) Armando José da fonseca Santos, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1983.)

Tenentes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Queluz, (05012269) José António de Avelar Rosa, (15381169)
Vítor Manuel Pereira Mota, (05337069) Ernesto Figuairedo Men
des, (18550969) Ricardo Faria da Rosa Vieira, (07320569) Antó
nio Henrique da Silva Vaz, (19466969) João Manuel de Noronha
Galvão Teles, (02226269) Rui Bordalo Pinheiro Gomes, (00151269)
Manuel Domingos Braga Pereira Coutinho, (19352969) José Car
los Ramualde Borrego, (07319269) José Eugénio Carapinha Bap
tista, (10053769) Francisco José Gonçaives Barracha, (05670969)
Jaime Delgado António e (17401669) João Vasco de Lara Everatd
:Amaral, todos licenciados.
Tenentes milicianos de inttntaria, do Batalhão do Sert iço de Trans
portes, (12669769) Diogo Ricardo da Silva Ferreira e (09353869)
Óscar Santos Loureiro, ambos licenciados.
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Tenentes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Viseu, (09092169) Vítor Manuel Duarte Bronze, (60330569) José
Esteves Costa, (15062769) João Manuel da Costa Simões Dias,
(615395é9) António José Nogueira ferreira, (01079969) Leonel da
Costa Ferreirinha, (03354569) Manuel Duarte Silva Flor,
(61959769) José Pereira de Lemos, <ti0152769) Severino Cruz
Paixão, (14590169) José Augusto Rodrigues, (61743269) António
Marques Rodrigues, (02101669) Rui Costa Raimundo, (08856969)
Norberto Monteiro Currais, (60139069) Jorge Varela de Almeida
e (71017469) Artur Vicente, todos licenciados.
Tenente miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria do
Funchal, (00930369) Aníbal José Alçada d Alçada Ribeiro, licen
ciado.
(Por portaria

de 1 de Jaticiro de

984.)

Alferes miliciano de infantaria, do Quartel-General da Região Militar
do Sul. ‘(05948065) Hélder Filipe da Luz Nery Pereira Gomes.
licenciado.
(Por portaria de 1 dc Janeiro de 1980.)
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de Queluz,
(19617969) Nélson Fernandes Ferreira da Silva, (60107369) Óscar
Spínola Duarte Silva, (03078269) Rui Dionisio Raimundo e
Silva, (61525469) Vítor Manuel da Silva, (08503269) Vítor Manuel
Batalha Lourenço da Silva, (15543469) Vítor Manuel’ Fernandes
Silva, (60949969) Carlos Eduardo Simões, (l2564369) Plácido Mar
ques Alves de Sousa. (15772369) João de Lencastre de Meio
Sampayo (60565769) Adalberto Manuel da Silva Mota dos
Santos. (18485269) António Pereira do Santos, (00391169) Jorge
Manuel Matias das Costa Santos, (61644569) José João Martins
dos Santos, (10601769) José Manuel da Silva Santos, (03730969)
Olímpio Jaime Gomes dos Santos, (05701969) Luís Manuel Sa
raiva, (01333969) António Manuel Almeida Semedo, (12217969)
António Marcelino Palma de Borja Serafim, (14491869) Carlos
Hilário Arroia da Silva, (08l2669) Hermes dos Santos Silva,
(05488369) Luís Manuel Sanganha da Rosa, (02584369) Luís
Filipe de Freitas Salreta. (12795169) Mário José Martins Sanches.
(6057176$) Simão Martins Sanches, (14820969) .losé Alexandre
Magro e Silva Nifo, (04081669) José Luís Nunes Nisa, (08104469)
Sérgio António Gonçalves Nunes, (l7215F69) Fernando Guilherme
Nunes, (72147569) António Alberto Isaac de Mata de Oliveira,
(01714869) José Gil Esteves de Oliveira, (6031646$) Jorge Manuel
Ferreira Dias Pahlox. (02504269) João José Dutra da Silva Correia
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de Paiva, (04599769) Sérgio Luís dos Santos Paixão, (60152769)
Severino Cruz da Paixão, (70738069) Marazban Meherji Patet,
(10914269) Artur Manuel Marques Patrocínio, (16553569) Fer
nando Eduardo Oliveira e Castro Vanés Paula, (09299769) Eduardo
Mfredo Pelejas. (05174869) João Carlos Correia da Silva Peres,
(70628369) Américo Ferreira de Sousa Pina, (00310569) António
José Correia Pinto, (01796269) Pedro Vitorino Fróes Cardoso
Pinto, (61564969) Gonçalo Alberto Santos Pires, (61008869) Rui
António Pires, (70164169) Luís António Alves da Ponte, (70920769)
José Alberto Martins Porteiro, (03461969) Manuel de Jesus
Proença, (19219369) José Bento Quádrio, (14329669) Vítor Goti
çalves Ramalhão, (03394769) Carlos Alves Ramiro, (08379969)
Manuel Ferreira Ramos, (03384769) Carlos Alberto Carrondo
Tomé dos Reis, (80063969) Nélson Alberto Wahon Reis, (07493569)
Carlos Manuel Ribeiro Mattamouros Resende, (:05696469) Vitor
Manuel Alves Ribeiro, (15261169) Vítor Manuel Antunes Ribeiro,
(01871069) Vítor Manuel Ramos Ribeiro, (09734669) Luís Dinis
Ricciardi, (09547969) José Severino Vieira Robalo, (11399769)
José Júlio Marcelino da Rocha, (06133969) José Manuel Pereira
da Rocha, (03057969) António Maia Rodrigues, (11006269) Emilio
Miranda Rodrigues, (12312369) Joaquim Belchior Tiago Rolhas,
(137571169) Francisco José Morgado Mendes, (61971769) Eucli:des
Vai Menezes, (09602069) João Manuel Tavares Mingote,
(15:153769) Arménio Ferreira Monteiro, (07206969) Carlos Alberto
Lopes Monteiro, (09443569) Luís Henrique dos Santos Mota,
(Q822169) Carlos António Ferraz da Veiga Ferreira, (09557969)
Carlos Manuel Castelão Vaz, (04758169) José Manuel Vaz Ten
reiro, (05858369) António Manuel dos Santos Tomé, (03263169)
Fernando Manuel Teixeira Vaiador, (14396969) Euclides José
Hilário Valério, (04700369) Carlos José Cunha da Rocha e
Vasconcelos, (19374869) José Manuel Louza’da Lopes Subtil,
(18437569) Luís Afonso Freitas Gonçalves, (01744869) José Maria
de Lemos Guimarães, (18886669) Avelar Viegas Henrique,
(61225769) Carlos Alberto Góis JardIm, (70099469) Maurice
Antoine Barronet Júnior, (08660669) José Pereira Lamelas,
(00147869) Vítor Manuel Livramento Welienkamp Lamy,
(03881869) Fernando Morgado Marques Leal, (04725969) José
Júlio Garcia Leão, (08178569) José Antunes Gonçalves Leal,
(02924369) Álvaro Paiva de Sousa Leite, (17359469) Olav:o Silva
da Cunha Leite, (60588069) Marciano Romeu Monteiro de Lemos,
(05772$67) Osvaldo Vicente Lima, (f)6683069) José Francisco
Lisboa, (06271469) Ciarlos António Rebelo Monteiro Lobato,
(13117369) Eduardo Manuel Dias Lopes, (08680469) José Dinis
Correia Lopes, (04246269) José Álvaro Loureiro, (1:6032869)
Vitor Manuel de Oliveira Lourenço, (16611269) José Eduardo
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Faria e Maia de Macedo, (61631269) Francisco José Meio Mar
ques, (61350369) João Nepomuceno Girão Teixeira Marques,
(02278669) Paulo Manuel Sequeira Santa Marta, (70974669) An
tónio Francisco Gomes Duque Martinho, (70427569) José Lamar
tine Nicolau Venâncio Mascarenhs, (119:68269) António Ãbílío
Garcia de Matos, (70176969) João Luís Bento de Matos,
(16073869) José María Gaspar Maurício, (60480069) Jacinto Au
gusto da Costa e Silva Medina, (06756369) António José Rodri
gties Frutuoso Meio, (12067969) Alfredo Eduardo Soares Ribeiro
Ferreira, (12359569) António Amaro Frêire Marreiro Figueira,
(07850269) Vítor Manuel da Silva Figueira, (05956869) Fernando
José Correia Beja Filipe, (60292669) Mário Luís dos Santos
Fonseca, (00076669) Paulino Fernando da Assunção Matos da
Fonseca, (70395069) Walter Henrique Nunes de Freitas, (70551269)
Feizai Aly Gadyt, (70485669) José António Geraldes, (19997669)
Joaquim Francisco do Amaral Jorge da Cunha, ‘(11958869) Fer
nando Eurico Rodrigues Dias, (06099069) José Manuel Cardoso
Duarte, (88426568) Celestino Boloto Encarnação, (61739969) Jaime
de Faria, (14685269) Eduardo Coelho Monteiro Fernandes,
(60698369) António Manuel Nunes Fernando, (00332069) José
Carlos Atayde Ferreira Cabeçadas, (82017869) Jaime Quintino
Galo Almeida Cabrita, (05941469) Francisco Baptista Sena Car.
doso, (61586169) José Manuel Santos Cardoso, (05150769) Carlos
Filipe Guinote Assunção Carmo, (13977869) Orlando José Sequeira Subtil Carvalho, (70586569) André Luís Meireles Canto
e Castro, (099592:69) Hélder Manuel Silva de Azevedo e Castro,
(60492569) António Alexandre Peixoto Mangas, (11203269) loa
quim Filipe Clemente, (07402169) Eduardo Aníbal Correia Coelho,
‘(19935569) João Manuel Grosso Coireia, (16199569) António
Edgar Bernardo Cosme, (19470969) Fernando Lopes da Costa,
(70162869) Joaquim Domingues da Costa, ‘(15283869) José Manuel
Gomes da Costa, (60222169) José Pedro Fernandes Marta da
Costa, (06889969) Miguel António Igreja Horta e Costa, (70976069)
Mário Fernandes Costa, (15334169) Vítor Manuel Brito Costa,
(05487869) Henrique Cabrai de Figueiredo Bastos, (07042469)
Vítor Manuel Bernardes, (02834269) Luís Manuel Pego Todo
Bom, (88418169) Hamis Bin Umar Bassarenwan, (70896669) Júlio
Branco Holbech Bastos, (05731969) Armando Querido Baptista,
(61696069) António Jorge Fernandes Antunes, (03479469) Carlos
Manuel Antunes, (07000969) Joaquim Fernandes Antunes,
(13050469) Valente de Araújo, (17397469) José Manuel Portugal
Veiga Azevedo, (06448869) Pedro Mascarenhas Falcão de Aze
vedo, (08482969) José Maria Henriques Bamond, (60468969)
Duarte Manuel Serra Dias Barracas, (70995369) Inzidine lassine
Abdula, (05395769) José Francisco Pinto Ainaro, (15542869) José
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António Claudino Anacleto, (07660169) Alcides Saraiva de Aguiar,
(19160369) António Maria Pinto Cielho de Aguiar, ($2017869)
Jaime Quintino Galo de Almeida, (19651569) Manuel Alves de
Almeida, (06994669) Vítor Manuel das Neves Almeda, (70693369)
Mansur Aly Jafar AIy e (14663569) João Martins Ferreira do
Amaral, todos licenciados.
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de Cha
ves, (10479669) Vítor Figueiredo de Jesus, ‘(05442369) Valter
Marques Jacinto, (17418069) Nuno Manuel de Saldanha Daun,
(18714369) ‘Albano do Carmo Ponkla, (16742$69) António Dias
Araúio e (05987769) António João Nogueira Serafim, todos
licenciados.

Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria do Fun
chal, (01100369) Hermínio Pereira Chaves Fernandes, licenciado.
d{eres milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de Viseu,
(70121369) José Jesus Pinheiro e (11018169) Ramiro Ribeiro de
Almeida, ambos licenciados.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984.)

Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Artilharia de Leiria.
(11090568) Leopoldo Alberto Catdoso Salavisa, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1983.)
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Artilharia da Serra
do Pilar, (12999269) Rui Oliveira Mota, (17826869) António
Fernando Barros Guerreiro, ‘(11654569) Jorge João Maia Faria,
(02407369) Américo Caldinho Ângelo e (10623869) João Paulo
Magalhães dos Santos, todos licenciados.
Alferes milicianos de infantaria, do Batalhão do Serviço de Trans
portes, (03853269) Carlos António Silva Nunes Coelho, (04438169)
Fernando José Costa Sequeira e (14&l9669) Mário Mves Barroso,
tódos licenciados.
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, do Regimento de Infan
taria de Chaves, (00238269) António Soares da Silva, (10034769)
Carlos Alberto Pereira dos Santos, (14545569) Joaquim António
Pinto de Carvalho, (03468969) João Estácio Ribeiro da Ctrnha
e (05526069) António Simões de Sousa, todos licenciados.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria
de Queluz, (13807469) Jorge Manuel Mota Ramos da Silva,
licenciado.
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lfere5 miliciano de artilharia, do Regimento de Infantaria de Queluz,
(14267369) José Baptista Pereira Covita, licenciado.
Alferes milicianos de artilharia, do Regimento de Artilharia da Serra
do Pilar. (12723569) Manuel Martins Viegas, (11230569) Miguel
Macieira Fesas Vital. (02447369) António Vicente de Matos
Chorro, (03484369) João Carlos Antão Fortes Rocha, (07’89669)
Manuel Moreira Rodrigues, (12791069) Mário Augusto Ribeiro
de Tomás Ribeito, (12708369) Raul Augusto da Silva Neutel,
(01350169) António Marques Pereira, (18858569) Cipriano José
Rodrigues Pinto, (03413969) Joé Carlos Pinto Pires, (00929469)
José Gingo Marques, (05858069) José Tsidro Morais, (03824369)
José Estêvão Fernandes Guerreiro, (11300$69) Raimundo Jorge
da Conceição Ferreira, (08384969) Augusto Luís Mesquita Fon
toura, (17798169) Manuel Martins Ponha Borrega, (09575269)
Agostinho Eurico Jorta Cardoso. (08768669) \‘irgílio .Tosé Canês,
(03087369) José Carlo; Terêncio Agostinho e (11528669) Artur
José Domingues dos Santos Soares, todos licenciados.
Aspirante a oficial miliciano de artilharia, do Regimento de Infantaria
do Queluz, (03465369) Vasco Brandão Colaço, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984.)

l’enentes milicianos de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de Braga,
(06051868) Vítor Manuel de Sousa Pereira e (11020268) Domin
gos tvlanuel Ptlhinha de Oliveira, ambos licenciados.
(Por portada

de

i de Janeiro de

1983.)

Alferes miliciano de cavalaria. d0 Regimento de Artilharia de Leiria,
(04499867) Manuel Ramhont flarcelos. liconciaclo.
(Por portaria

de

1 de Janeiro de 1982.)

Alfere miliciano de ca ah ria, do Regimento de Cavalaria de Braga,
(0’40$96$) Carlos Paiva de Andracle Reis, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1983.)
Alferes miliciano de cavalaria, do Regimento de Infantaria de Queluz,
(00202869) Ramiro 1ves Soares Leão, licenciado.
(Por portaria de 1 de

Janeiro

de

1984.)

Tenente miilciano de engenharia, do Regimento de Infantaria de
Queluz, (62072566) Renato Nunes da Silva Sampaio Lobo, licen
ciado.
(Por

portaria de

de Janeiro de 1984.)
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Alferes milicianos dc engenharia, do Regimento de Engenharia n.° 1,
767)
(10735767) Pedro Eduardo Passos da Cunha Serra, (60780
io
Jorge
Antón
867)
(11860
e
Abreu
Pires
dos
Santos
Rui Carlos

Massoeiro Vieira. todos licenciados.
(Por portaria de 1 de Janeiro de

982.)

n.° 1,
Alferes milicianos de engenharia, do Regimento de Engenharia
Ma
168)
(01439
Costa,
Cruz
Paiva
de
Jorge
o
Arnald
468)
(03834
Neves
miei Maria Campelo Ribeiro, (1261726K) Francisco Maria
de Lacerda e Megre e (11566966) António Veiga Cabral, todos
licenciados.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1983.)
haria n.° 1,
Alferes milicianos de engenharia, do Regimento de Engen
168)
(15.344868) Rolando Victor Vinhos Teixeira Pinheiro, (03208
o
Eduard
Carlos
869)
(09668
da,
C’arlos Octávi0 Schetini de Almei
todos
Milho,
Jorge
Tiago
168)
(04232
e
Diogo
Rocirigues Nunes
licenciados.
(Poi portaria de 1 de Janeiro de 1984.)
ria de
Alteres miliciano do ser’ iço de saúde, do Regimento de Infanta
]ice
,
o
Leitão
Ribeir
o
Beja, (0664656$) Fernando José Carrilh

ciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1985J

haria
Alferes miliciano do serviço de saúde, do Regimento de Engen
ado.
licenci
teiro,
Carpin
a
Gambo
l
Manue
n.° 1, (16075869) José
(Por

portaria de

1

de Janeiro de 1984.)

Regimento
Tenente miliciano do serviço de administração militar, do
, licen
Pereira
Fites
l
Manue
068)
(06471
Beja,
de
ria
de Infanta

ciado.
(Por portaria de t de Jancio de 1963.)

Regimento
Tenente miliciano do serviço de administração militar, do
Rolo,
Santos
dos
Luís
o
de Infantaria de Viseu, (61947969) Antóni
licenciado.

Regimento
Alferes milicianos do serviço de administração militar, do
Por
de Infantaria de Queltiz, (10422869) Rui Manuel Bernardo
licen
ambos
,
Santos
dos
lves
tugal e (04785769) Agripino Gonça
ciados.
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‘\lferes miliciano do serviço de admínistração militar, do Regimento
dc Infantaria de Viseu, (17159769) Amândio Pires de Almeida,
licenciado.
Alferes miliciano do serviço de administração militar, do Regimento
de Artilharia da Serra do Pilar, (12000869) Luís Salvador Lino
dos Santos Freire, licenciado.
Alferes miliciano do serviço de material, do Regimento de Artilharia
da Serra do Pilar, (07010869) José I,us Monteiro Sailes, licen
ciado.
Alferes milicianos do serviço de transportes, d0 Batalhão do Serviço
de Transportes, (05701769) João Manuel Cardoso da Fonseca
Fiatho, (08660069) Sebastião de Cara1ho Correia Dourado,
(70145169) António José do Nascimento Ribeiro, (70757469) Vasco
Luís Barbosa de Freitas, (03653169) Carlos Alberto dos Santos
Ramos Silva, (61686269) Rui Manuel Freitas da Silva Betão,
(00865869) Carlos Alberto Cáceres Monteiro, (03168$69) José
Manuel Antune Lúcio, (01036569) Jofre da Silva Marques,
(60480069) Jacinto Augusto Costa e Silva Medina. (61071869)
José Abel Ramos, (16367469) Francisco Miranda Paula e Castro,
(19163769) Fernando Henrique Corcel Martins Pereira, (60414669)
Manuel António Correia Matias, (10376769) Luís Filipe Martins
Santiago, (10468869) Luís António da Luz Lopes, (10494669)
Mário Manuel Mendes Franco, (11081569) José António Bernardo
Guerra, (13152469) João Manuel Besnarra Falcão Duarte,
(17713069’) Carlos Manuel Pires Nobre Biscaia, (18288269) José
Manuel Cardoso Mercês de MeIo e (11582369) Mário Miguel
Machado Vilhena da Cunha, todos licenciados.
Alferes miliciano do serviço de administração militar, do Regimento
de Engenharia n.° 1, (08656169) António Alberto Alien de Meio
Alvim, licenciado.
Aspirante a oficial miliciano d0 serviço de transportes, do Batalhão
do Serviço de Transportes, (700963!69) Casimiro Duarte Nunes
Fonseca, licenciado.
#Jferes milicianos do serviço de secretariado, do Regimento de Infan
taria de Queluz, (61917569) António Manuel Alves, (J$83679)
José Agostinho de Gouveia Biaptista, (61480669) António Armindo
Medeiros Martins, (60599769) António José Nogueira Nunes e
(11350269) José Ribeiro da Silva, todos licenciados.
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Alfere5 miliciano do serviço re1iioso, do Regimento de Infantaria
de Queluz, (08477469) João Duarte Lourenço, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984.)

Distrito de Recrutamento e Mobiizaçiio do Porto
Colocado no Distrito de Recrutamento e Mobilização do Porto desde
1 de Janeiro de 1983 o tenente mii]ciano de infantaria (18015468)

Mrio dos Santos Vieira da Costa, e não no Distrito de Recrutamanto e Mobilização de Braga, como consta na Ordem do
Exército, 2. Série, n.° 13, de 1 de Julho de 1983.
(Por portaria de 29 de Março de 1984.)
Alferes miliciano de artilharia (18591368) Manuel Oliveira Henrique
Brás, licenciado, colocado no Distrito de Recrutamento e Mobili
zação do Porto, desde 1 de Janeiro de 1983, e não no de Vila
Real, como consta na O. E., 2. Série, n.° 11 de 1983.
(Por portaria de 15 de Abril de 1984.)
Alferes milicianos de engenharia, do Regimento de Engenharia n,° 1,
(61802869) Aníba] Alexandre da Silva Azevedo, (14101869) Car
los Afonso Padrão Henriques Campos e (09049669) Luís Campos
Guimarães, licenciados.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984.)
Tenente miliciano do serviço de saúde, do Batalhão do Serviço de
Saúde, (07930860) Jorge José Neves Mota, licenciado.
Alferes miliciano do serviço de saúde, do Batalhão do Serviço de
Saúde, (06860166) Arménio António Guerra Leal Teixeira, licen
ciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1981.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Santarém

Alferes miliciano de engenharia, do Regimento de Engenharia n.° 1,
(‘08930668) Carlos Manuel Marecos de Oliveira Minderico, licen
ciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1983.)
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Distrito de Recrutamento e Mobilização de Sehibal

Colocado no Distrito de Recrutamento e Mobilização de Setúba
l, na
situação de licenciado, desde 19 de Setembro de 1981,
vindo da
Região Militar de Moçambique, o aferes miliciano de artilha
ria
(09061364) João Manuel ‘da Silva Viana Lemos, e não no
Dis
trito de Recrutamento e Mobilização de Lisboa, como consta
na
Ordem do Exército, 2. Série, o.° 20, dc 15 de Outubro de 19S1.
(Por portaria de 29 de Março de 1984.)
Alferes miliciano de engenharia, do Regimento de Engen
haria

n.°

1,

(03255167) Mário Eduardo do Nascimento Fráguas, lícentíado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1982.)

Diversos:
Agrupamento Base de Santa Margarida
1.’ Brigada Mista Independente
Batalhão de Infaftaria Mecanizado
Colocado no Agrupamento Base de Santa
Margaridai 1
Brigada
Mista Indepedente/Batalhão d Infantaria Mecanizado,
na situa
.

ção de disponibilidade, desde 1$ de Dezembro de 1982,
e não
no Batalhão ‘de Infantaria de Aveiro, como consta
na Ordem
do Exército, 2. Série, n.° 5, de 1 de Março de 1983,
o aspirante
a oficial miliciano de infantaria (01154881) Carlos Albert
o dos

Reis Monteiro.

(Por

portaria

de 29 dc Março de 1984.)

Colocado no Agrupamento Base de Santa Margarida/1.
Brigada Mista
Independente/Batalhão de Infantaria Mecanizado, na situaçã
o de
disponibilidade, desde 18 de Dezembro de 1982, e não no
Regi

mento de Infantaria ‘de Queluz, como consta na Ordem do Exérci
to,

2. Série, n.° 5, de 1 de Março de 1983, os aspirantes a oficial
mi]Ícianos de infantaria (00522179) António Maria da Luz Mari
quito e (02923078) Francisco Maria Pimentel Vilhena de Carval
ho.
(Por portaria de 29 de Março de 1984.)
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PENSÕES DE RESERVA

(52127411) Carlos Au
Coronel do serviço de administração militar
65 200$00, desde
gusto da Conceição Soarcs, pensão mensal de
serviço.
de
anos
36
Conta
15 de Novembro de 1983.
visto do
(Por portaria de 28 de Fevereiro de 1984 Não carece de276-A/75.)
n.°
o
Decret
do
termos
nos
,
Contas
de
Tribunal

VI— REcTÍFICÇÕES DE PENSÜES
211) Mário Rodri
Rectificada a pensão de reserva do coronel (51420
passando para
1932.
de
Janeiro
gues de Faria, desde 1 de
iço.
sen
de
anos
36
57 500$00. Conta

VII

—

ACÓRDÃOS

Acordam no Supremo Tribunal Militar:
Especial de Oficiais
Adriano Mirnda Lima, capitão do Quadro
interpôs recurso
00018864, do Regimento de Infantaria de Tomar
de 26 de Julho
cho
‘despa
do
:untencioso para este Supremo ‘fribunal
proterído por
o
Exérct
do
eral
te-Gen
Ajudan
de 1983. do General
Exército,
do
-Maior
Estado
do
Chefe
s
de
podere
de
delegação
de
tanto, o rccocrate alegou o seguinte, na sua petição

Para

recurso:

assumida sobre
O despacho recorrido constitui a !cisão final
promoção a
sua
a
ta.a
solii
o objecto de uma rcclaniaão onde
de 1982.
ano
do
o
Outubr
de
a
a
referid
1
dade
maior com a antigui
exigidas no n.° 5
ões
condiç
a
avam
verific
se
qual
da
partir
data a
de Outubro de 1969,
cio artigo 11 do Dcreto-Lei n.” 49 324, de 27
302/78. de 11 de
n.’
o-Lei
Decret
pelo
ada
com a redacção melhor
Ontubru
r o Despa
—-L.. despacl. indeferiu a pretensão. por ela afronta
do Exér
-Maior
Estado
do
Chefe
l
Genera
cho n.° l$/A/83, do Ex.”°
—

.°

cito:

em execução
O Despacho impugnado foi proferido ao abrigo ou
vício pró
padece
não
que
pelo
/83,
18-A
n.°
tivo)
do Despacho (norma
não conformidade
ue
ou
verifiq
se
me
confor
ilegal
ou
1eal
será
e
prio
entre a norma que aplica e a lei vigente;
/3, logo res
—Ao interpretar o conteúdo do Despacho n.° 18-A/t
e normativa
vontad
a
uma
embor
ando
enunci
autor,
seu
o
de
facto
salta o
o uso da
invoca
o
(quand
lei
da
ão
de esclarecer dávidas de aplicaç
15.0 do Decreto-Lei n.° 49 324).
artigo
pelo
ida
facutdade confer
—
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impor um comando que, ao alterar o regime jurídico das promo
ções (o.” 5 do artigo 11.0 do diploma), ofender na substância e na
essência a lei que, só alegadamente, visou clarificar;
A Lei n.° 29/82, de 11 de Dezembro, ao cstahelcer a compe
tência dos Chefes dos Estados-Maiores dos Ramos (artigo 57.°) não lhes
confere o poder de aprovar e fazer publicar os regulamentos e instm
ções necessários à boa execução das leis militares; tal poder é atri
buído ao Ministro da Í)cfesa Nacional, conforme se vê da alínea e)
d n.° 2 do artigo 44.° daquele diploma;
Assim, o acto de resolução de dúvidas cometido por aquela enti
dade não iiode ter eficácia externa, por ctar ferido do vício de incom
petência em razão da matéria;
Ao impor aos oficiais do Quadro Especial de Oficiais uma suple
mentar e frçada demora nas re;pcctivas promoções, o Despacho
n
l8-Ad-;3, desrespeita os direitos e intercsc que um decreto-lei
confere e tutela àqueles oficiais, e esta forma de agir por parte de
um órgão da Administração ofende o princípio fundamental estatuido
no n.° 1 do artigo 266 da Constituição da República Portuguesa.
—

—

—

O ceorrente concluiu a sua petição formulando as seguintes con
clusões:
a) No uso da competência que lhe foi delegada por Sua Ex. o
General Chefe do Estado-Maior do Exército, o Ex.tm° General
Aiudante-General, por despacho de 26 de Julho de 1983,
indefere o requerimento onde o recorrente solicitava fosse
dado cumprimento ao disposto no n.° 5 do artigo ll.° do
l)ecreto-Leí n.° 49 324 e a sua consequente promoção a major,
com a antiguidade reportada a 1 de Outubro de 1982;
b) Este acto administrativo, definitivo e executório, foi praticado
ao abrigo do Despacho n.° 18-A83, de Sua Ex. o General
Chefe do Estado-Maior do Exército;
e) Este último de;pacho, ao alterar o sistema de promoções dos
oficiais do Quadro Eepecial de Oficiais, s ula:
—iAs regra de competência estabelecidas nos artigos 44.” e
57.° da Lçi n.° 2982, de 11 de Dezembro. o que configura
o Vício da incompetência;
A norma constante do n.° 5 do artigo 11.0 do Decreto-Lei
n.° 4C) 324, de 27 de Outubro de 1969 (na redacção dada
pelo Decreto-lei n.° 302/78, de li de Outubro), o que
enforma o vício da violação de lei,.
Os princípios estabelecidos na alínea e) do artigo 202.” e
no n.° 1 do artigo 266°, ambos da Lai Fundamental, vio
lações materia1izantes de urna iticunstitucionalidade material
e de outra orginica;

—

—
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cl) O acto administrativo, definitivo e executório cometido ao
abrigo de urna norma que não reúne os requisitos legais para
existir no mundo jurídico não pode ser válido ou eficaz, pois
absorve e repercute a ilegalidade da norma à sombra da qual
toi praticado.
A entidade recorrida invocou a excepção dilatória da litispen
dência, dizendo que a pretensão formulada pelo recorrente é idêntica.
no seu efeito útil, à que constitui objecto de um outro recurso con
tencioso apresentado pelo interessado, pelo que o Supremo Tribunal
se deve abster de conhecer do mérito, conforme o disposto no arti
go 493.°, n.° 2, do CPC.
Disse ainda a entidade recorrida que o recorrente não deu cum
primento ao disposto na lei fiscal sobre a selagem da petição de
recurso e dos documentos que a acompanham, pelo que, nos termos
do disposto nos artigos 467.°, n.° 2. e 282.° do CPC e 150.° do
Regulamento do Imposto do Selo, a petição não deveria ter sido
recebida e não pode ter andamento enquanto se não mostrarem
satisfeitas as exig&icias das leis fiscais.
Neste Supremo Tribunal, o recorrente alegou, sustentando que
se não verifica a Iitspndência; que não foram violados quaisquer
preceitos fiscais: e que o recurso merece provimento, concluindo
pela forma seguinte:
-—O despacho d 26 de Julho de 1983 do Exm.° General Ajudante-General do Exército, ao indeferir o requerimento com o fundamento
de o pedido afrontar o Despacho n.° 18-A/83, do CEME:
a) Aplica urna norma regulamentar ilegal na resolução de um

caso concreto; Na verdade:
h) O Despacho n. 18-A/83, como acto genérico:
um regulamento contra legem, por alterar as disposições
contidas em Decreto-Lei
o n.° 49 324, de 27 de Outubro
de 1969:
Está ferido de inconstitucionalidade orguinica, porque o
C’EME, não dispondo de competência regulamentar, invade
a esfera de produção normativa do Governo (artigo 202.° da
C’onst i tuição);
Está fulminado por inc’Jic-dcia juridica por VÍCIO de forma,
por não ter respeitado as regras do artigo 1 12.° da Coii
tituição quanto à sua indispensável publicação;
—

—

—

—

e) O despacho de 26 de Julho de 1983, ao fazer uso de uma nor
ma iLgal, ofende o princípio consignado no n.° 1 do arti
go 266.° da (‘onstituição, por desprezar os direitos dos adminis
trados legalmente pi-otegiclos pelos I)ecretos-Leis n.° 49 324
e 685/73.
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Os Exm.°’ Defensor oficioso e Promotor de Justiça apuseram o
sett Visto.
Correram os vistos dos juízes vogais destes Supremo Tribunal.
Cumpre decidir:
O Tribunal é competente e o despacho recorrido é acto adminis
trativo, definitivo e executório. O recurso foi interposto tempestivamente.
A questão da invocada falta de cumprimento de preceitos fiscais
por parte do recorrente já foi decidida no processo por despacho do
relator, pelo que não tem agora que ser apreciada.
Vem deduzida pela entidade recorrida a excepção de litispendência.
em virtude de a pretensão formulada rpeo recorrente ser funda
mentalmente idêntica, no seu efeito útil, à que constitui objecto de
um outro recurso contencioso interposto pelo recorrente e em curso
neste Supremo Tribunal.
Não existe, porém, quer a invocada excepção da litispendência,
quer a do caso julgado:
O recorrente efectivamente interpôs um outro recurso, que
recentemente correu termos ior este Supremo Tribunal, e quê foi
decidido pelo acórdão
7 de Dezembro de 1983, Processo n.° 88/P/
/27/83/, publicado na Colecçí7o de Acórdãos relativa ao mês de
Dezembro de 1983, 2.° volume, páginas 294 e segs.

Do confronto das duas petições e atentando no acórdão men

cionado se deduz que os pedidos são diferintes: O recorrente ped
agora a anulação dc) acto administrativo que, apreciando concreta
mente a sua situação, não o promove;u ao posto de major, como soli
citara, enquanto que no referido recurso, já decidido, recorrera directa
mente de um despacli genérico que. em seu critério, não lhe permitiria
sei promovido ao po.to de major nas condições a que se reputava com
direito; o Tribunal não conheceu do recurso, por entender que o acto
recorrido era um acto genérico, não passível de recurso.
O caso ora em apreciação é diferente, muito partieu1armnte quan
to ao objecto, mais precisamente quanto ao acto recorrido que,
contrariarnente ao que sucedeu no recurso anterior, não é um acto
genérico, mas o acto que apreciou concretamente a situação do recor
rente, denegando-lhe a solicitada promoção ao posto de major.
Não se verificam pois as excepções da litispendência ou do caso
julgado, por falta da necessária identidade de pedido, que é requi
sito dessas excpções, conforme o disposto no artigo 498.° do Código
de Prooesso Civil.
Quanto à questão de mérito há, antes do mais, que atentar em
que ela é idêntica a outras vLrsadas em processos p.ndentes ou já
decidido; neste Supremo Tribunai. Neste úLtimo caso estão os Pro
cessos 16b/P/80/E/83, decidido por acórdão de 9 de Fevereiro, e
l66/P/86/I,’83, decidido por acórdão de 23 do mesmo mês, do
ano
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corrente, cujas considerações, por isso, se acompanham de perto
ni presente acírdão.
O acto recorrido não enferma do vício da incompetência, visto
que se enquadra nos poderes que competem ao Chefe do Estado-Maior
do Exército em matéria de prornoçtio dos oficiais até ao posto dc
coronel (artigo 57.°, o.” 2, alínea 1) da Lei o.” 29/82).
1 certo que ao Ministro da I)ef’esa Nacional compete aprovar e
fazer publicar Os regulamentos e instruções nccessários à boa execu
ção das leis militares que não pertençam à competência própria do
Conselho de Ministros ou de outros órgãos (artigo 44.°, n.° 2, alínea e)
da mcncionada lei), mas a doutrina do Despacho n.° l8-A/$3 não
se situa d..iitro dos limites desta competência.
Tanto assim é que o recorrente, sentindo-se prejudicado, requereu
a CEME. certamente por o considerar a catidade competente, a
correcção da situação criada, assinando a sua promoção ao psto de
major c,m a anEctiidade referida a 1 de Outubro de 196?,
A Administra:ão, certamente para se não repetir, e dada a
multiplicidade de situaçõ:; idênticas. exarou e fez emitir o Despacho
Lnérico 11.0 i$-A/E3. e ode fundaneatou todas as suas decisões.
‘1 ratou-se dc um aew genérico, de efictteia interna, destinado à
SOflflhitiC,JçO dos respectivos serviços.
Dsta forma, o D.espacho só encontra a razão da sua existência na
aludida simplificação e, se porventura inovou, a ilegalidade praticada
nterará o vicio de violação da lei.
Do á exposto se deduz que o Despacho em questão não invadiu
a esfera de produção normativa do Governo e, se desrespeitou os
direitos e i;kesses uw: a l. caníe’e e tutela aos cfwas do QEC).
não sofre d inconstitucionalidade por ofensa do artigo 266.”. n.° 1.
da Constituição.
ÍZ cue só são inconstitucionais as normas que infrigem o disposto
na pmpria Constitução. ou os princípios n’ela consignados, conforme
o disposto nos seus artigo; 207.” ei 277.”, n.” 1. Se um acto adminis
trativo ofender o que se dispõe na lei ordinária, não estará ele inqui
nado de inconstitucionalidade, ciue só às noemas da lei ordinária se
aplica, mas de violação de lei.
Só haverá inconstitucionalidade se a ofensa à Constituição resultar
da lei ordinária, e não se a ofcnsa se basear em acto que, infringind
a lei, e cata uma solução que contraria o disposto na Lei Fundamental;
o vicio de que o acto está inqtiinado será então o de violação de
lei, e não o de inconstitucionalidade.
[)ispãe o artigo 11°, n.° 5, do Decreto-Lei n.° 49 324, de 27 de
4,0
do
Outubro de 1969, na redacção que lhe foi dada pelo artigo
no
«As
promoções
que
Outubro,
de
de
1
t
Decreto-Lei n.” 302/78,
OEO são limitadas em cada pasto petas promoções por antiguidade da
arma (Infantaria, Artilharia ou Cavalaria) mais avançada no posto

2.
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crrespoiiden[e. não podendo efectuar-se promoções no QEO salvo
por distinção ou por escolha, desde que os oficiais do QEO não tenham
no posto o tempo de permanência mínimo que na ocasião se verificar
na arma mais avançada no mesmo posto.
Sendo assim, as promoções dos oficiais do QEO sofrem dois
limites:
—

Não podem u1t.irassar a arma mais avançada no posto corres

pondente;

Esses oficiais dc cm tr o tempo de permanência mio imo que
na ocasião se verificar na arma mais avançada no mesmo posto.
—

Porém, o I)espacho n.° 18-A/83 veio dispor que «Transitoria
mente, digo, temporariamente, e dada a problemática emergente do

particularismo estrutural do QEO, as vagas existentes neste mesmo
QEO, ou que nele venham a ocorrer, apenas são preenchidas pela
promoção dos respectivos oficiais, por antiguidade, após terem sido
normalmente promovidos os oficiais dos quadros permanentes de
Infantaria, Artilharia e Cavalaria com a mesma antiguidade no postm>.
Fundarnentando-s.e o acto recorrido neste Despacho que decidiu
conira L’c’m, está ele inquinado do vício de violação de lei.
É ciue esse Despacho impôs aos oficiais cio QEO uma demora
suplementar forcada e não autorizada por lei nas suas promoções, na
medida em que o artigo 11.°, n.° 5. tio D.ecreto-[.ai n.° 49324, com
a redacção dada pelo artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 302/78. limitou
a sua não promoção à não uftrapassagem da arma mais avançada no
posto correspondente e ao tempo mínimo de permanência que na oca
sião se verificar na arma mais avançado no mesmo posto, enquanto
esse 1)espacho apenas consente a promoção após terem sido normal
mente promovidos os oficiais dos quadro permanentes de Infantaria,
Artilharia e Cavalaria com a mesma antiguidade no posto.
N,2m será lícito à entidade recorrida invocar, em abono do seu
Despacho, os graves inconvenientes funcionais que a normal pro
moção dos oficiais do QEO ao posto imediato e uma mesma antigui
dade que os oficiais dos QPs iria provocar, na medida em que possi
bilitaria uma inversão da sua antiguidade relativamente aos oficiais
dos QPs na sua arma de origem.
Como se tem ponderado em anteriores arestos deste Supremo
Tribunal, esse risco foi assumido pelo legklador, quando no artigo 7.
do Decreto-Lei a.° 49 324 preceituou que os oficiais do QEO são
considerados oficiais do QP, e no seu artigo 11.°, n.° 2, estabeleceu LIJU
sistema de promoções igual ao que depois, com ligeiras alterações,
aditou sob o n.° 5 ao oeferido preceito pelo Decreto-Lei n” 302/78 e
pelo artigo 5.° deste diplo
quando, depois de revogar aquele artigo
ma. continuou a afirmar no artigo 3•0 do iltimo texto legal que os
70
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oficiais do QEO são atribuídos à sua arma de origem (Infantaria,
Artilharia ou Cavalaria).
Ora se a promoção se faz com o limite das promoções por antigui
dade da arma mais avançada no posto correspondente, desde que os ofi
ciais tenham no posto o tempo de permanência mínimo que na ocasião
se verificar na arma mais avançada no mesmo posto, é evidente que
esses oficiais podem ultrapassar na antiguidade os oficiais do QP na sua
arma de origem.
E se porventura esta não for a s&ução mais ajustada, não pode
este Supremo Tribunal alterá-la, nem deve emitir sobre o ponto
qualquer juízo, pois que julga da legalidade e não da oportunidade;
assim, a solução só por via legislativa poderá ser corrigida, no caso de
se entender que o clesajustaniento se verifica.
É que, pofiderou-se também em anteriores acórdãos, embora
seja da cornpctênca do Chefe do Estado-Maior do Exército dirigir
e administrar o respectivo ramo e decidir e assinar as promoções até
ao posto de coronel (artigo 57.°, n.° 2, alíneas a) e f) da Lei n.° 29/82).
não o pode fazer com desrespeito da Lei, ainda que seja pata solu
cionar desajtistamentos pontuais do dimen:sionamento de alguns qua
dros, nem para tanto invocar o disposto no artigo 3.’ do Decreto-Lei
n.° 147-C/75, de 21 de Março. segtindo o qual as vagas que se abram
nos quadros não são obrigatoriamente preenchidas e darão lugar a
promoção apenas quando tal for decidido peo Conselho da Revo
lução. É que este Decreto-Lei era uma lei temporal, cuja vigência já

se esgotou, sucedendo até que’ a legislação posterior tem vindo a pre
ccituar em sentido diferente.
Conclui-se assim que o acto recorrido está inquinado do vício de
violação da lei.
Pelo exposto, acordam no Supremo Tribunal Militar em conceder
provimento ao recurso e anular o acto recorrido.
Esta decisão foi tomada por unanimidade,
Lisboa, 22 de Março de 1984.

Henrique de Oliveira Rodrigues, general;
António de Oliveira Costa Maia, general da força Aérea;
Mârio Esteves Brinca, vice-almirante;
Ernesto Antóaio Luís Ferreira de Macedo, general:
Alfredo Teixeira Teilo, general;
Mário Eduardo de Meio Wilton Pereira, general da Força Aérea;
Alfredo Ramos Rocha, vice-almirante;
Manuel Lopes Maia Gonçalves, juiz;
Manuel Lopes, juiz.
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Acordam no Supremo lribunal Militar;
José Franco Leandro, capitão do serviço de material/serviços
técnicos de manutenção de material, n.° mcc. 50442311, do Gruio de

Artilharia de Campanha/1. Brigada Mista Independente (Regimento
de Artilharia de Leiria), interpôs reDurso cjntencioso do despacho do
General Audante-General do Exército, proferido em 20 de Setembro
de 1983 por delegação do Chefe d0 Estado-Maior do Exército, e no
qual foi indeferido, por falta & base legal, um requerimento em
que expusera ao Chefe do Estado-Maior do Exército a sua discordân
cia da nomeação para o Grupo de Artilharia de Campanha da l.a Bri
gada Mista Independente (Regimento de Artilharia de Leiria), ficando
na situação de deslocado.
Após expor na petição os fundamentos do recurso, o recorrente
concluiu pedindo que lhe fosse aplicada a justiça que julga assistir-se ‘e,
consequentemente, anulada a sua nomeação para o Grupo de Artilharia
& Campanha da l. Brigada Mista Independente (Regimento de
Artilharia de Leiria).
A entidade recorrida respondeu, dizendo que o Supremo Tribunal
Militar é incompetente em razão da matéria para conhecer do recurso,
uma vez qtie o fundo da questão se prende com a simples nomeação
dc um oficial de um local de serviço para outro, o que se não enquadra
na competência específica definida no artigo 134.° do EOE. Ainda
segundo a entidade recorrida, também no tocante à questão de fundo
falece razão ao recorrente, pelas razões que circunstanciadamente
constam da Informação n.° 384. junta ao proces;o a folhas 36-37.
Neste Supremo Tribunal, o Exm.° Defensor oficioso apôs o seu
visto no processo, e o digno Promotor de Justiça emitiu parecer no sen
tido de que o Tribunal carece de competência em razão da matéria.
pois que a transferência de um oficial de uma unidade para outra
não é matéria que qualquer disposição legal abribua à competência
do Supremo Tribunal Militar nos recursos contenciosos, como vem
sido uniformemente perfilhado em numerosos arestos.
Correram os vistos legais dos juizes vogais.
Cumpre decidir abordando prioritariamente a questão da com
petência em razão da matéria, pois se trata de questão que pode pre
judicar o conhecimento de todas as demais.
I)ispõe o artigo 134. do EOE que o Supremo Tribunal Militar
é o órgão das Forças Armadas com competência para conhecer dos re
cursos que forem interpostos pelo oficial em matéria de promoções,
demora, preterição e posição na escala de antiguidades, ou que se
considere prejudicado quanto à mudança de situação.
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Sendo inequívoco que o caso em apreciação se não pode enqua

drar em promoção, demora, preterição ou posição na escala de anti
uidades, resta apreciar se se trata de caso de mudança de situação
q tie possa ser apreciado contenciosamente.
Conforme se dispõe nos artigos 58.° do FOFA e 36. do EOE, as

situações em função da disponibilidade para o serviço são as de
activo, reserva, reforma e separação de serviço.
Assim, o termo situaçõo tem aqui um significado normativo
éenico, que lhe é dado pela legislação militar.
Em tais termos, este Supremo Tribunal tem relacionado a
imulança de situaçõo, para efëito da sua competência em razão da
matéria, com as situações de activo, reserva, reforma ou separação
dc serviço, indicadas naqueles pfeceitos.
A nomeação do recorrente para o Grupo de Artilharia de Cam
panha da 1 Brigada Mista Independente (Regimento de Artilharia
de Leiria) não integra mudança de qualquer destas situações.
O Supremo Tribunal Militar é um tribunal especial, que, por isso,
somente dispõe da competência que lhe é conferida por lei; e esta não
lhe atribuia competência para conhecei- das nomeações dos oficiais para
quaisquer cargos, desde que não imp]iquem alteração na sua situação
de activo, reserva, reforma ou separação de serviço.
Nestes termos, e por estes fundamentos, acordam em conferência
no Supremo ‘Tribunal Militar em não tomar conhecmento do recurso.
Esta decisão foi tomada por unanimidade.
.

t.isboa, 29 de Março de 1984.
Henrique de Oliveira Rodrigues, general:
António de Oliveira Costa Maia, general da Força Aérea;
Mário Esteves Brinca, vice-almirante;
Frne.sto António Luís Ferreira de Macedo, general:
Alfredo Teixeira TeIlo, general;
Mário Eduardo de Melo Wilton Pereira, general da Força Aérea;
Alfredo Ramos Rocha, vice-almirante;
Manuel Lopes Maia Gonçalies, juiz;
Manuel Lopes, juiz.
Acordam no Supremo Tribunal Militar:
António da Piedade dos Santos, oficial do Exército n.° mec.
5t)037811 prestando serviço no Regimento de Infantaria do Funchal
interpôs recurso contencioso para este Supremo Tribunal do despacho
de 7 de Outubro de 1983, do Exm.° General Comandante da Zona
Militar da Madeira que mandou arquivar um requerimento que o
recorrente apresentara soJicitattd a sua promoção ao posto de capitão,
com efeitos a partir de 10 de Agosto de 1983.
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O recurso foi alegado neste Supremo Tribunal, tendo o recorrente
concluído pela forma seguinte:
—

O presente recurso é relativo a promoção e foi interposto

ao abrigo do disposto no artigo 141.° do EOE, de um despacho do
Senhor General Comandante da Zona Militar da Madeira, que inde
feriu a reclamação hierrquica do ora recorrente, mandando-a arqui
var, com bae no disposto no artigo 1.° do Decreto-Lei n.° 13 458, de
15 de Jvnh de 1927, artigo 98.°, n.° 2, alínea b) do RGSE e na nota

]228/PG, de 11 de Julho de 1983. do Exm.° General Ajudante-ti en e tal;
2— Tal despacho constitui acto definitivo e executório, com eficá
cia externa na esfera jurídica do recorrent.e. sendo susceptível de
recurso contencioso, uma vez que a concomitante reeaniação hierár
quica é meramente facultativa, e no suspende nem interrompe o
prazo dc interposição do rcatrso (EOE, artigos 141.° e 148°, a));
A resposta junta aos autos, com a petição de recurso, pro
3
‘.ém de entidade sem legitimidade para intervir no recurso;
4—Em processo militar administrativo, tal como em processo
criminal ou disciplinar, a gratuitidade da justiça implica a isenção
de imposto de selo (OM, 327.° e Parecer da .PGR, de 9 de Abril de
1981, homologado pelo Exm.° General Chefe do Estado-Maior-General
das Forças Armadas em 4 de Jctnho de 1982 in D. R.. tT. 229 de 2 de
Outubro de 1982, a páginas 7672 e seguintes);
5
O acto recorrido não contém fundamentação legal, assim
violando o disposto no artigo 1., n.° 1, alíneas a e d) do Decreto-Lei n.° 256-AI??, de 17 de Junho, aplicável às Forças Armadas
poi força do disposto no Decreto,-Lei n.° 27/81, de 6 de Fevereiro, do
Conselho da Revolução;
2, do RGSE é inconstitucional.
6— O invocado artigo 98.°,
por restringir o direito conferido a todos os cidadãos, incluindo-se os
militares, pelo artigo 52,’, n.” 1, da CRP:
Por mera questão de cautela, o recorrente entende dever
7
concluir que se o despacho recorrido se baseou no .artgo 94.° do ECE.
então fez aplicação de uma tlisposição ilegal, por violadora do disposto
nos artigos 70.°, alínea b) e 71.0, ambos do EOF.A, e inconstitucional,
por clesconformidade com os princípios constitucionais da unidade
2)
nacional das Forças Armadas (CRP, artigos 277°. 17.0 1, e 275°,
e da igualdade (idem, artigo 13°);
8
Donde a ilegalidade e a incnstitucionalidade do acto recor
rido, por violação dos preceitos legais indicados nestas conclusões.
0.0

—

—-

0.0

—-

,0

—

A entidade recorrida, ou seja o General Comandante da Zona
Militar da Madeira, não juntou qualquer resposta; foi porém junto
dsnacho do General Ajudante-General do Exército em que se sustenta
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que a petição não deí ter sido recebida, nem pode ter seguimento.
porque o recorrente não deu cumprimento ao disposto na lei fiscal
sobre a selagem da petição e dos documentos que a instruem; que
o acto recorrido é meramente interlocutóro. não definitivo, pelo que
nãc é passível de recurso contencioso: e ainda que, de fundo, o recurso
improcederia, pois que não foi cometida qualquer violação de lei ou
outra irregularidade.
Corridos os vistos legais dos juizes vogais deste Supremo Trihtin:il,
cumpre decidir:
O Tribunal é competente. o recurso foi interposto tempestivamente
e o reerrente está dotado da necessária legitimidade.
No presente recurso dabatem-se questões paralelas às versadas em
ários outros recursos interpostos ‘por oficiais tenentes do serviço geral
do Exército em que os seus requerimentos foram arquivados nas uni
dades onde prestam serviço ou pelos comandantes das Regiões
Militares. Alguns destes recursos já foram decididos, pelo que se acom
panhará de perto a argumentação expendida em anteriores acórdãos
deste Supremo Tribunal.
Antes do mais, há que considerar que as petições e os documentos
cjue as acompanham, nos recursos d0 contencioso administrativo
militar, tal como sucede nos processos penais e disciplinares, não têm
que ser selados. Trata-se de uma solução seguida uniformemente por
este Supremo Tribunal, mormente após o Parecer neste sentido emitido
pela Procuradoria-Geral da República e respectiva homologação pelo
Chete do Estado-Maior-General das Forças Armadas, atrás referidos.
Como resu’ta do que ficou relatado, o despacho recorrido é da
autoria do General Comandante da Zona Militar da Madeira.
A questão versada é idêntica a outras que têm sido objecto de
•decisões recentcs deste Supremo Tribunal, nomeadamente no pro
cessc) n.° 176 /P/93 ,‘F /83, cujas consderações se acompanham de
perto, como constam do acórdão de 22 de Fevereiro do ano corrente
proferido no mesmo processo.
Por força do artigo 15.”. n.° 1. da Lei Orgânica do Supremo
Tribunal Administrativo, aplicável ao Supremo Tribunal Militar em
virtude do disosto no artigo lO.° do Decreto n.° 35953, de 18 de
Novembro de 1946, só cabe recurso contencioso das decisões e deli
berações definitivas e exe’utórias dos Chefes do Estado-Maior, Isto
mesmo foi recentemente reafirmado pelo artigo 59°, n.° 4, da Lei de
Defesa !acional,
I que o recurso contencioso presupõe uma definição prévia de
direitos pela autoridade administrativa que se situa no topo da
hierarquia, pois que enquanto essa definição não existir não está
esgotada a possibilidade de a Administração sesolver o conflito de
interesses ciue surgiti.
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Para que o Supremo Trjbunal Militar se pronuncie nos casos em

que, como no presente, funciona como Tribunal de recurso, é neces
sário que exista um acto definitivo e ex.cutivo, do qual tenha sido
interposto recurso contencioso nos termos legais, por quem se sinta
prejudicado por tal acto praticado pela Administração. Para o efeito,
a leí lhe faculta. oue
incumbia ao interessado provocar, pelos meios
‘‘

a Administração se pronunciasse sobre a sua pretensão e, esgotada a
via hierárquica até ao seu topo, recorrer eotão cuntenciosamene para
o Supremo Tribunal Militar, no caso de se sentir prejudicado pela
decisão definitiva e executória cio vértice da hierarquia militar
administrativa.
No caso em apreciação, como se intui do que ficou relatado,
não existe qualquer acto definit*o e executório sobre a pretensão do
recorrente, praticado pela hierarquia militar no eu topo, ou seja pelo
Chefe do Estado-Maicr do Exérito ou por sua delegação.
O acto impu:naJo foi praticado pelo comandante da Zona
Militar da Mad&ra pelo que, em face do exposto. não é passível de im
pugnação directa pela via contenciosa. Não se desconhece que o
autor do despacho agiu em virtude de instruções genéricas que rece
bera, e por isso mesmo indeferiu o requ.erimroto e a r2clamação, man
dando-a devolver. A decisão, porém, era passível de recurso hierár

quico, recurso este que era necessário pai-a possibilitar a interposição
de recurso contencioso da decisão que viesse a ser tomada pelo Chefe
do Estado-Maior, ou por outrem, mas por sua de]egação.
Pelo exposto, decide-se não não tomar conhecimento do recurso.
Esa Jecião foi tomada por unanimidade.
Lisboa, 29 de Março de 1984.

l-ienriqtir de Oliveira Rodrigues, genera;
António de Oliveira Costa Maia. general da Forca Aérea:
Mário Esteves Brinca, vice-almirante;
Frnesto António l.iós Ferreira de Macedo. general:
AlIredo Teixeira Tello, general:
Mário Fduardo dc MeIo Wilton Pereira, general da Força Aérea;
Alfredo Ramos Rocha, vice-almirante;
Manuel Lopes Maia Gonçalvos, jili.’:
Manuel Lopes, juiz.
VIII

—

DECLARAÇÕES

Colocações e desempenho de funções:
1) Por despacho do 29 de Fevereirc, de 1984, do Generat Chefe
do Estado-Maior do Fxrcito, o general (51415211) José Fernando
Lopes Gomes Marques foi nomeado para o cargo de Ajudante-General
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do Exército, em substituição do general Mário Firmino Miguel.
O general Gomes Marques iniciou funções em 2 de Abril di 1984,
1-A) Nos termos do n.° 3 do artigo 24.° do Decreto-Lei n. 949/76.
de 31 de Dezembro, com a redacção que lhe foi dada pelo artigo 10.’
do Decreto-Lei n.° 457/77, de 4 de Novembro, e na sequência do Des
pacho n.° 111-A/83 do Chefe do Estado-Maior do Exército, de 30
de Dezembro, é nomeado membro do Conselho Superior do Exército
para 1984 o general Luís Fernando Dias Correia da Cruz, em subs
tituição do general José Fernando Lopes Gomes Marques que assumiu
o cargo de General ‘kjudante-General do Exército.
2) Por despacho de 29 de Fevereiro de 1984, do General Chefe
do Estado-Maior do Exército, foi nomeado comandante da Região
Militar do Sul o general (51122811) Carlos José Saraiva Lima de
Almeida e Brito, em substituição do general José Fernando Lopes
Gomes Marques. O general Alm&da e Brito iniciou funções em 14 de
Março de 1984.
2-A’) Por despacho de 15 de fevereiro de 1984, do General Chefe
do Estado-Maior do Exército, o brigadeiro (50704711) Hugo Manuel
Rodrigues dos Santos foi nomeado para exercer o cargo de director
do Serviço de Transportes do Exército, lugar criado pelo Despacho
do General Chefe do Estado-Maior do Exército n.° 95-A/83, de 2 de
Dezembro de 1983. O brigadeiro Rodrigues dos Santos iniciou funções
em 15 de Março d 1984.
2-B) Por despacho de 29 de Fevereiro de 1984, do General Chefe
do Estado-Maior do Exército, o brigadeiro (51415411) José Eugénio
da Costa Estorninho foi nomeado para exercer o cargo de director
da Arma de Engenharia e director do Serviço de Fortificações e Obras
do Exército, em substituição do general Vasco Fernando Meio Wilton
Pereira. O brigadeiro Costa Estorninho assumiu funções em 9 de
Março de 1984.
2-C) Por despacho de 29 de Fevereiro de 1984, do General Chefe
do Estado-Maior do Exército, o brigadeiro (51137911) António José
Veríssimo Baptista foi nomeado para exercer o cargo de subdirector
do Serviço de Fortificações e Obras do Exército, em substituição do
brigadeiro José Eugénio da Costa Estorninho, O brigadeiro Veríssimo
Baptista assumiu funções em
de’ Março de 1984.
3) O tenente-coronel de infantaria, na situação de reserva,
(50471011) Carlos de Figueiredo Delfino presta serviço desde 26 de
Março de 1984, no Quartel-General da Região Militar de Lisboa.

(
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4) O coronel de cavalaria, na situação de reserva, (50278611)
Carlos Alberto Guimarães da Costa deixou de prestar serviço desde
3 de Abril de 1984, no Estado-Maior-General das Forças Armadas.
5) Por despacho de 2 de Março de 1984, do General Chefe do
Estado-Maior do Exército, foi nomeado director do Hospital Militar
Principal, onde continua colocado, o coron.el médico (50937611) José
Manuel Carrilho Ribeiro, em substituição do coronel médico António
Garcia Teixeira Pinto. O coronel Carrilho Ribeiro assumiu funções
em 26 de Março de 1984.
6) O coronel engenheiro d0 serviço de material, na situação de
reserva, (50769$11) Carlos Américo Viegas prestou serviço nas Indús

trias Nacionais da Defesa
31 de Dezembro de 1981.

—

Empresa Pública, de 22 de Outubro a

7) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de reserva,
(52333811) José Moreira Borges presta serviço desde 29 de Março
de 1984, no Batalhão do Serviço de Transportes.
8) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de reserva,
(50184211) Gílberto Tiago da Conc&ção Matias presta serviço desde
1 de Abril de 1984, no Depósito Geral de Material de Guerra.
9) O capitão do serviço geral do Exército, na situação d reserva,
(50028811) Cristiano Gomes da Rocha presta serviço desde 27 de
Março de 1984, no Batalhão do Serviço de Saúde.
Contagem

de antiguidade:

10) O coronel de artilharia (50814611) José Machado da Graça
Malaquias, que foi promovido a0 posto de major por portaria de 14
de Março de 1970, inserta na Ordem do Exército, 2.a Série, n.° 14,
de 15 de Julho de 1970, pág. 1950, conta a antiguidade, no referido
posto de major, desde 4 de Novembro de 1969.
Cursos, estágios e tirocínios:
li) Devem ser averbados ao alferes de infantaria (1099167$)
António Augusto os cursos «Mando de Unidades de Operaciones
Especiales» e «Mando de Unidades de Paracaidistas, Título de Caza
dor Paracaidista», frequentados em Espanha, com aproveitamento, nos
períodos de 20 de Setembro de 1982 a 12 de Julho de 1983 e de 1 de
Novembro a 3 de Dezembro de 1982.

762

ORDEM DO EXERCi’J’t) N.° 8

2 Série

Reforma extraordinária:
12) Por despache da Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Pre
vidincia, de 14 de Março de 1984, publicado no Diário da Repiíblica,
2. Série, n.° 77, de 31 de Março de 1984, foram atribuidas, desde 1 de
Abril de 1984, pensões de reforma extraordinúria, aos seguintes oficiais:
Coronel de infantaria (51102111) Eduardo Padrão Soares:
Coroe1 de infantaria (50072811) Joaqum Augusto Rosado Cabra!;
Coronel de infantaria (50275t1) Roberto da Silva Ferreira;
Tenente-coroneL de infantaria (50172111) João 1-Iurnbert:, de Ataydc
de Campos Costa;
Tenente-coronel d’e infantaria (51754011) Júlio Jo.á [crnandcs de
Sousa Dias;
Major ‘de infantaria (51334011) Armando Barros dc Rego Oayarn:
Major de infantaria (4290762) Manuel Me ria Pontes Figueiras:
Major de artilharia (51281911) Victor Manuel de Oliveira Satc’;:
capitão de artilharia (51291311) Alexandre José Marini Simão Por
tugal;
Capitão de artilharia (08715972) Carlos da Silva Rodrigues;
Capitão de infantaria (04030369) Ivo Augusto Geraldo de Faria
Paulino;
Capitão de infantaria (00050767) Joaquim Alb.erto Padilha de Oliveira;
Capitão de infantaria (04843766 José Bernardiao Sardinha:
Capitão de infantaria (08135871) José Lourenço Salvado de Almeida;
Capitão de cavalaria (51455811) José Maria ‘de Mendonça Júnicr
Capitão de engenhari,a (53111611) Júlio Pimentel Frausto Basso;
Capitão de cavalaria (00401564) Pedro Branco Saldanha.

Pensões de invalidez:
13) Por despacho da Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previ
dência, ‘de 14 de Março de 1984, publicado no I)iário da Repáblica,
2. Série, n.° 77, de 31 de Março de 1984, foram atribuídas, desde 1
de Abril de 1984, pensões d’e invalidez, aos seguintes oficiais:
Capitão miliciano de cavalaria (46135346) Luís Manuel Bilstein
Meneses Luís de Sequeira;
Tenente miliciano de infantaria (01356465) João Xavier Silva Leal;
Tenente miliciano do serviço de administração militar (07936267)
Eduíno (‘esta Veloso;
Alferes miliciano de infantaria (61441970) Victor Manuel Martins
de Almeida.

(
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Rectificações:
14) Na Ordsn do Exército, 2.’ Série, n.° 19, de 1 de Outubro d
1983, a pág. 1469, onde se 1ê: «Tenente-coronel de artilharia (51126011)
António Augusto Brandão de Penha Monteiro, da Direcção da Arma
de Artilharia», deve ler-se: «Coronel de artilharia (51126011) António
Augusto Brandão de P.enha Monteiro, da Direcção da Arma de Arti
haria».
15) O tenente-coronel de artilharia (51168211) chama-se Darn’s
ceno Maurício Loureiro Borges, e não como foi publicado na Orclc’m
do Exército, 2. Série, n.° 1, de 1 de Janeiro de 1984. pág. 52.
16) O tenente-coronel de transmissões, no quadro, (50773511)
João Manuel Cruz Cordeiro passou à situação de adido nos termos
do n.° 18 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de
3) de Abril, e não corno foi publicado na Ordem do Exército. 2. Série.
o.’ 12, de 15 de Junho de 1983, pág. 1017.
17) O capitão de transmissões (serviços técnicos—— ramo explo
ração) João ‘Gaspar Fernandes Ribeiro tem o número mecanográfico
51095311, e não o que vem publicado na Ordem do Exéruir. 2.’ iéric,
o.” 17. de 1 de Setembro de 1983, pág. 1354/55.
18) O tenente de transmissões (serviços técnicos— ramo manu
tenção) (17701070) chama-se José Bernardo Marqtrs Figueircdo P-..
e não como vem publicado na O. E., 2? série, n.° 18, de 15 de

Setembro de 1983, pág. 1439.
ramo manu
19) O alferes de transmissões (serviços técnicos
tenção) (08073964) chama-se José Sebastião Ca)meiro GonçaIvc,
e não como vem publicado na O. E., 2.” série, n.° 17. de 1 de
Setembro de 1983, pág. 1354.
----

20) O m&or do serviço de administração militar José António
Negrão Sequeira tem o n.° mcc. 34290562, e não o que vem publicaé)
na O. E., 2. série, n.° 13, de 1 de Julho de 1983, pág. 1138.
21) O capitão do serviço dc administração militar João Roque
Rodrigues tem o n.° mec. 02889566, e oão o que vem publicado na
O. E., 2. série, n.° 11, de 1 de Junho de 1983, pág. $89 e 931.
22) O major do serviço de material (material), na situação de

licença ilimitada, (51426711) João Evaristo de Morais Rocha Pereira
passou à situação de adido, nos termos do n.” 16 da alínea 6) do
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artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, desde 3 de
Novembro de 1982, e não como foi publicado na O. E. 2.° série.
n.° 1, de 1 de Janeiro de 1984, pág. 35.
23) O capitão do serviço de material (serviços técnicas manu
tenção) (50451911) António José da Fonseca, do Quartel-General
da Região Militar do Sul, passou à situação de adido, nos termos do
n.’ 17 da alínea b) do artigo 44.” do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30
de Abril, por portaria de 16 de Março de 1983, e não como f&-i
publicado na O. E., 2.° série, n.° 12. de 15 de Junho de 1983, pág. 1017.
24) O capitão do serviço de matrial (&erviços técnicos de manutenção) José Lindo Homem, do Regimento de Infantaria do Funchal, tem
o n.° mec. 50977211, e não o que vem publicado na O. E., 2. série,
n° 12, de 15 de Junho de 1983, pág. 1013.

IX

—

OBITUÁRIO

1983:
Abril, 27— AIeres miliciano de artilharia, na situação de reserva,
José Maria Neves da Silva Poiares, do Quartel-General da
Região Militar de Lisboa;
Agosto. 1
General Adelino Alves Verissimo;
Setembro, 8
Tenente, reformado, António Joaquim Gonçalves, do
Quartel-General da Região Militar do Sul;
Dezembro, 11
Major de cavalaria (35305361) António Fernando
Caetano.
—

—

—

1984:
Janeiro. 27— Tenente-coronel, reformado, António Augusto de Meio,
do QuarteL-General da Região Militar do Centro;
Fevereiro, 25—Capitão, reformado, (50662211) António Amaral, do
Quartel-General da Região Militar de Lisboa;
Fevereiro, 27
Tenente do serviço d’e material (serviços técnicos de
manutenção), na situação de reserva, (50412511) João Afonso
Moita, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa;
Março. 1
Coronel do serviço de administração militar, na situação
de reserva, (51295411) Eduardo Fernandes, do Quartel-General
da Região Militar de Lisboa;
—

—

(
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Coronel, reformado, Fernando Costa Revez Romba, do
Março, 6
Quartel-General da Região Militar de Lisboa;
\íarço. 6—Capitão, reformado João Afonso Amado Belo Ramalho
da Cunha Vasconcelos, do Quarte-General da Região Militar
de Lisboa;
Março, 7—Alferes miliciano do serviço de administração militar
(03038280) António Manuel ‘Gama Adão, da Manutenção Militar
(Sucursal do Porto);
Março, 21
Capitão, reformado Matias de freitas Guimarães, do
Quartel-General da Região Militar do Sul;
Março, 22— Major, reformado, Artur Cláudio dos Santos, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
—

—

O Chefe do Estado-Maior do Exército

Jorge da Costa Salazar Braga, general
Está conforme:
O Ajudante-General

José Fernando Lopes Gomes Marques, general
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MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCIr0

ORDEM

DO

EXÉRCITO

2. SÉRIE
N.’ 9/1 DE MAIO DE 1984
Publica-se ao Exército o seguinte:

—

DECRETOS, PORTARIAS E DESPACHOS

MINISIÈRIO DA DEFESA NACIONAL
EstadoMaior-Genera] das Forças Annadas
Portaria
Mandam o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e
o Chefe do Estado-Maior do Exército, nos termos da almnea g)
do n.° 2 do artigo 2.° e do n.° 2 do artigo 5.° do Decreto-Lei
n.° 20/82, de 28 de Janeiro, nomear o general (50279311) Luis
Emílio Cravo da Silva para o cargo de adjunto do Chefe do
Estado-Maior-General das Forças Armadas, para o Departamento
de Pessoal e Logística, em substituição do general (50271211)
Alvaro da Cunha Lopes, que fica exonerado do referido cargo
pela presente portaria, por ter transitado para a situação de
reserva.
Estado-Maior-General das Forças Armadas, 7 de Março de 1984,
O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, José
Lemos Ferreiro, general.
O Chefe do Estado-Maior do Exército,
Jorge cio Costa Salazar Braga, general.
—

—

(Visada pelo TC em 28 de Março de 1984, sob o n.° 26 178.
Não são devidos emolumentos.)
&

(D. R., 2.’ Série, n.° 87, de 12 de Abril de 1984.)
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MINISTËRIO DA ADMINISTRAÇÃO 1NTERNA
GabineÍe do Minisíro
Despacho n.
1

—

13-A

Nos termos do disposto no artigo 2.” do Decreto-Lei n.° 288/83,
de 22 de Junho, designo para fazerem parte da comissão insta

ladora da Escola Superior de Policia os seguintes elementos:
Presidente

coronel de infantaria Joaquim António Gonçalves

Pires.

(

Vice-:presidentes:

Licenciado Manuel Cabeçadas Ataíde Ferreiri:
Licenciado Germano M:atques da Silva.
Vogais:
Comissário principal da Polícia de Segurança Páblica Manuel
Reis de Jesus:
Comissário principal da Polícia de Segurança Pública Antó
nio Lourenço.
2— [)e harmonia com o preceituado no n.° 3 do artigo 3.° do
Decreto-Lei n.° 146-C/$t). de 22 de Maio, e pata os efeitos do
disposto no n° 2 do mesmo artigo, dec!ara-se de urgente conve
niência de serviço a nomeação feita no n.° 1 deste despacho, que
produz efeitos designadamente quanto ao exercício de funções e
processamento de abonos a partir deste despacho.
Ministério da Administração interna, 12 de Março de 1984.

—

O Ministro da Administração Interna, Eduardo Ribeiro Pereira.
(D. R., 2.

Série, n.° 87, de 12 dc .\bril de 1984.)

Comando-Geral da Polícia de Segurança Pública
Por portaria de 1 de Março findo, visada pelo IC em 23:

João José Mealha de Mendonça Ventosa, major de infantaria comando
—nomeado. em comissão, para o cargo de comandante de
divisão da Polícia de Segurança Pública do Distrito de Lisboa,
com efeitos desde 1 de Março de 1984, inclusive, nos tormos
da legislação prevista para aquele cargo e com a aplicação do
disposto no n.° 2 do artigo 3.” do Decreto-Lei n.° 146-C/80.

(
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de 22 de Maio, por urgente conveniência de serviço. (Registo
n.° 23 138. São devidos emolumentos, nos termos do artigo 5°
da tabela anexa ao Decreto-Lei n.° 356/73 e do n.° 1 do artigo 1.0
do Decreto-Lei n.° 131/82: para o Estado, 900$, e para o Cofre
do TC. 600$.)
Comando-Geral da Policia e Segurança Pública. 2 de Abril de
1984. —-O Chefe do Estado-Maior, António dos ,4iijos Martins,
coronel de artilharia.
(D. R., 2.0 Série. n.° 86, de 11 de Abril de 1984.)

11—MUDANÇAS DE SITUAÇÃO
oficiais do quadro permanente
Anuas e serviços:
Ingresso nos quadros:
Quadro do Serviço de Administração Militar
Coronel do serviço de administração militar, suprancimerário,
(51286311) José Carlos de Araújo Santos Belfo, do Estado-Maior
do Exército, onde continua colocado, devendo ser considerado
nesta situação desde 19 de Dezembro de 1983, para preenchimento
de vaga no quadro.
(Por portaria de 19 de Dezembro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 13 de Abril de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Coronel do serviço de administração militar, supranumerário.
(50473111) António Benigno Penacho, da Direcção do Serviço
de Administração Militar, onde continua colocado, devendo ser
considerado nesta situação desde 25 de Novembro de 1983,
para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 25 de Novembro de 1983, visada pelo Tribunal de

Contas em 13 de Abril de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)
Coronel do serviço de administração militar, supranumerário.
(5ll364l1) António dos Santos Boavida Pinheiro, da Escola
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Prática de Administração Militar, onde continua colocado, devendo
ser considerado nesta situação desde 7 de Dezembro de 1983,
para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 7 de Dezembro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 13 de Abril dc 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Coronel do serviço de fidministração militar, supranumerário,
(51304311) José Martins Patrício, do Centro de Gestão Financeira
da Região Militar de Lisboa, onde c.mtinua colocado, devendo
ser considerado nesta situação desde 28 de Dezembro de 1983,
para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 28 de Dezembro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 13 de Abril de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

(

Quadro do Serviço Geral do Exército
Caiitão do serviço geral do ixército, supranumerário, (51708711)
António Jerónimo Gomes Dias, do Quartel-General da Região
Militar do Centro, onde continua colocado, devendo ser con
siderado nesta situação desde 1 de Março de 1984, para preen
chirnento de vaga no quadro.
(Por portaria de 1 de Março de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 13 de Abril de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Quadro Especial dc Oficiais
Capitão do quadro especial de oficiais, adido, (08305763) Luís Filipe
Galhardo Lopes da Ponte, da Direcção da Arma de Infantaria,
devendo sei’ considerado nesta situação desde 3 d Janeiro de
1984, por ter deixado de prestar serviço no Estado-Maior-General
das Forças Armadas, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria dc 3 de Janeiro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 13 de Abril de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)
Passagem à situação de supranumerário:
Coronel de cavalaria, adido, (50074311) José Miguel Cabedo de
Vasconcelos que, por ter deixado de prestar serviço no Estado-Maior-General das forças Armadas, regressou ao Exército em

(
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11 de laneiro de 1984, desde quando deve ser considerado nesta
situação.
(Por portaria de 11 de Janeiro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 13 dc Abril de 1984. No s8o devidos emolu
mentos.)
Tenente-coronel engenheiro de transmissões, adido, (50772711) José
Luís da Silva Louro que, por ter deixado de prestar serviço no
Ministério da Administração Interna, na Guarda Natonal Repu
blicana, regressou ao Exército em 9 de Janeiro de 1984, desde
quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 9 de Janeiro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 13 de Abril de 1984. No sio devidos emolu
mentos.)
Major do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
adido, (50447811) Vítor Alexandre Maria Rodrigues figueiredo
de Lima que, pr ter deixado de prestar serviço no Serviço de
Polícia Judiciária Militar, se apresentou no Exército em 3 de
Fevereiro de 1984, desde quando deve ser considerado nesta
situação.
(Por

portaria de 3 de Fevereiro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 13 de Abril de 1984. Nilo so devidos emolu
mentos.)

Fassagem à situação de adido:
Nos termos do n.° 6 da alinea b) do artigo
-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:

440

do Decreto-

Major do quadro .cspecial de oficiais, no quadro, (00943964) José
Mendes Fernandes Martins, por ter sido nomeado em comissão
normal, por escolha, para as Forças de Segurança de Macati,
devendo ser considerado nesta situação dsde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 3 de Novembro dc 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 13 de Abril de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Nos termos do n.° 9 da alínea b) do artigo 44•0 do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Major de infantaria, no quadro, (05287965) João José Mealha Men
donça Ventosa, do Regimento de Comandos, por ter sido nomeado
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para uma comissão de serviço no Ministério da Administração
Interna, na Polícia de Segurança Pública, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por poratria de 1 dc Marco de 1984, anotada pelo Tribtmal de
Contas em II de Abril de 1 9$4.)
Capitão do serviço de administraeão militar, no quadro, (0773l3hi)
Alfredo Couto Ribeiro, do Centro de instrução de Operações
Especiais, por ter sido nomeado para desempenhar funções na
sucursal da Mancttenção Militar ‘do Porto, dcendo sr considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 dc Fevereiro de 1984, anotada pelo Tribunal dc
Contas em 11 de Abril de 1984.)
Nos termos do n.° 16 da alínea b) do artigo 44,fl do 1)acreto-Lei ,0 176/71, de 30 de Abril:
Coronel de infantaria, adido, (50494911) Diog’ Oieiioz de S ;sa
Azevedo, do 1.0 Tribunal Militar Territorial do Porto, onde

continua colocado, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 27 de Novembro de 1983, anotada pelo Tribunal
Contas em 11 de Abril dc 1984.)

de

Coronel de infantaria, adido, (50902111) Nuno Vilares Cepada. du
l.° Tribunal Militar Territorial de Lisboa, onde continua colocado,
davendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 27 de Novembro dc 1983, anotada pelo Tribunal de
Contas em 11 de Abril de 1984.)

Coronel de infantaria, adido, (50510211) Eduardo da Rosa Ferreira,
da Direcção da Arma de Infantaria, onde continua coocado.
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
porta ria.
(Por portaria de 19 de Dezembro de 1983, anotada pelo Tribunal de
Contas em li de Abril de 1984.)
Capitão do serviço g.ral do Ixéreito. adijo, (505á991l) Eugénio Boa)
Vieira Leote. no Ministério das Finanças e do Plano, na Guarda
Fiscal, onde continua colocado, devendo ser considerado nesta

situação desde a data ‘da presente portaria.
(Por portaria de 12 de Fevereiro de 1984, anotada pelo Tribunal de
Contas em 13 de Abril de 1984.)

(
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Capitão do serviço geral do Exé;’cito, no quadro, (3223301 1) Augusto
Fraçal Ribeiro, do Distrito de Recrutamento e Mobilização de
Beja, onde ccntinua colocado, devendo ser considerado
situação desde a data da prescnte portaria.

nesta

(Por portaria de 4 de fevereiro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 13 de Abril de 1984, Não são devidos emolu
mentos.)

Capitão do serviço geral do Exército, no quadro, (51778611) Mário
dos Anjos Rodrigues, da Direcç8o da Arma de Engenharia, onde
continua colocado, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
Por portaria de 16 de Fevereiro de 1984. visada pelo Tribunal de
Contas em 13 de Abril de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Nos termos do n.° 17 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n. 176/71, de 30 de Abril:
Capitão do sërs iço geral do Exército, no quadro, (50663011) E’iequiel
Rodrigues Diogo, da Chefia do Serviço Geral do Exército, onde
continua colocado, por se encontrai- em diligência no Ministério
da Administração 1iierna, na Guarda Nacional Republicana.
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 20 de Janeiro dc 1984, visada pelo Tribunal dc
Contas em 13 de Abril de 1964, Não são devidos emolu
mentos.)
Capitão do serviço geral do Exército, supranurnerário, (51032311)
Adriano Rosa Fernandes, da Chefia do Serviço Geral do Exército,
onde continua colocado, por se encontrar m diligência no
Ministét-io da Administração Interna, na Guarda Nacional Re
publicana, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da pre:eute portaria.
(Por portaria de 23 de Janeiro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 13 de Abril de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Capitão do serviço geral do Exército. upranun erário, (51361311)
Domingos Vieira Rodriguas, do Quartel-General da Região Militar
cIo Norte, onde continua colocado, por se encontrar em diligência
no Ministério da Administração Interna, na Guarda Nacional
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situação

desde

a

(Por portaria de 23 de Janeiro de 1984, visada pelo Trïbunat de

Contas em 13 de Abril de 194. Não são devidos emolu
mentos.)
Capitão do serviço geral do Exército. supranumerário, (51740711)
António Martins Baldo, da Chefia do Serviço Geral do Exérci.
onde continua colocado, por se encontrar em diligência no
Ministério da Administração Interna, na Guarda Nacional Re
publicana, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 30 de Janeiro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 13 de Abril dc 1984. Não são devidos emohi
mentos.)

Capitão do serviço de material (serviços técnicos de mantitenção).
no qtiadro, (50688511) António Álvaro Moreira Marques, da
Direcção do Serviço de Material, onde continua colocado, por
se encontrar em diligência, no Ministério das Finanças e do
Plano, na Guarda Fiscal, devendo sr considerado nesta situaç3n

desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1984, visada pelo Tribunul de
Contas em 13 de Abril de 1984. Não são devidos emolu
inentos.)

Nos termos do n.° 18 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Coronel de infantaria, no quadro, (50171911) António Fernando
Pinto Oliveira, do Quartel-General da Região Militar (10 Norte,
onde continua colocado, por se encontrar em diligência no
Serviço de Polícia Judiciária Militar do Porto, devendo ser
considerado nesta sitttação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 25 de Janeiro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 13 de Abril de 1984. Não são devidos emohi
inentos.)

Coronel de itifantaria, no quadro, (50274811) Eurico César Moreno,
da Repartição de Oficiais (Direcção do Serviço de Pessoal,
/Estado-Maior do Exército), onde continua colocado, por se
encontrar em diligência no Estado-Maior-General das Forças

(
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Armadas, devendo ser considerado iwsta situação desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1964, visada peiu Tribunal de
Contas em 13 de Abril de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)
Coronel de infantaria, no quadro, (50480411) José Moura Sampaio.
da Repartição Geral (Direcção do Serviço de Pessoal/Estado-Maior do Exército), onde continua colocado, por se encontrar em
diligência no Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 15 de Fevereiro dc 19$4, visada pelo Tribunal de
Contas em 13 de Abril de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)
Coronel de artilharia, no quadro, (51195$11) Alexandre da Costa
Coutinho e Lima, da Direcção do Serviço d Educação Física do
Exército, onde continua colocado, por se encontrar cm diligência
no Serviço de Polícia Judiciária Mílitar de Lisboa, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da ‘presente portaria.
(Por portaria de 15 dc Fevereiro de 1984, visada pelo Tribunal dc
Contas em 13 de Abril de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)
Coront1 de artilharia, no quadro, (50353511) Vítor Manuel Santos
Torres Silva, da Repartição de Recrutamento (Direcção do
Serviço de Pessoal/Estado-Maior do Exército), onde continua
colocado, por se encontrar em diliiência no Estado-Maior-General
das Forças Armadas, devcndo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 13 de Abril de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)
Coronel de cavalaria, no quadro, (51234611) Antero Correia de
Araújo, da Repartição Técnica da Direcção do Serviço de
Pessoal, onde continua colocado, por se encontrar em diligência
no Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo ser con
siderado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 15 de fevereiro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 13 de Abril de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)
Tenente-coronel do serviço de material (serviços técnicos de manu
tenção), no quadro, (51282911) Abílio de Andrade Carneiro, da
Direcção do Serviço de Material, onde continua volocado, por se
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encontrar em diligência no Serviço de Polícia Judiciária Militar,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria dc 6 de Fevereiro de 1984, visada pelo Tribunal dc
Contas cm 13 de Abril de 1984. Não são devidos cinolu
mentos.)

Major do serviço de material (serviços técnicos de manutenção).
no cjuadro, (50003611) José Domingos Resende dos Santw. da
Direcção do Srviço de Material, onde continua colocado, por
se encontrar em diligência no Estado-Maior-General das Força
Armadas, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Janeio de 1984, visada pelo Tribunal dc
Contas em ii de Abril dc 1984. Não são devidos emoltL
mentos.)

Nos termos cto aríigo 2.° do Decreto-Lei n.° 56/81, de
3 de Março:
Desde 15 dc Janeiro dc 1984, deixa dc ser considerado na situaçao
de adido, nos termos do n.° 18 da alínea b) do artigo 44.° do
Decreto-Lei n.” 176/71. de 30 de Abril, por dJxar de estar
colocado na Direcção da Arma de Infantaria e em diligência no
Estado-Maior-General das forças Armadas, continuando, porém.
desde a mesma data, na situação de adido, nos termos do
artigo 2.° do Decreto-Lei n.° 56/ 81, de 31 de Março, por ter
sido colocado no Estado-Maior-General das Forças Armadas, no
cargo militar internacional de Staff Olficer Global Events, Policy

Section, Poiicy and Programmes Hranch/Policy Division (PPP-003)
no SHAPE, Mons, Bélgica, o tenente-coronel de infantaria
(51400311) Joaquim Manuel Martins Cavaleiro,
(Por portaria de 15 de Janeiro de 1984, anotada pelo Tribunal dc
Contas em 11 de Abril de 1984.

III

—

PROMOÇÕES

Oficiais cio quadro permanente
Quar(éis-generais:
1 Brigada Mista Independente
.

Major do quadro especial de oficiais, o capitão da quadro especial
de oficiais (03819964) José Carlos Duarte ferreira. contando a

(
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antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
a data da present.2 portaria.
(Por portaria de 16 de Março de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução

e unidades;
Infantaria:
Regimento de Infantaria dc Foro
(Destacamento de Tavira)
Major do serviço geral do Exército, o capitão do serviço geral do
Exército (5.0183211) Rogério Fernandes Teixeira. contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Março de 1984. Não carece de visto cio
Trit,unnl de Contas, nos termos cio Decreto a.” 276-A/73.)

Regimento de Infantaria de Queluz
lIajor da inspecção de bandas e fanfarras do Exército, o capitão da
inspecção de bandas e fanfarras do Exército (52068011) António
Moreira Teixeira, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a Jata da ,rcente portaria.
(Por portaria de 29 de Dezembro dc 1)83, não carece de visto cio
Tribunal dc Contas, nos termos cio Decreto n.’ 276-A/75.)

Oficiais do quadro de complemento
Escolas práticas das armas e serviços, centros de iIIstruçã)

e unidades:

Regimento de Infantaria de Chaves
Tenente ri1iciano de infantai’ia. o aitt’..es miliciano de iaiantatia
(13252670) Vítor Mnute1 Domingues Salvador, em disponibili
cladc, contado a anUguidade desde 1 de D ,mbro de 1)71. c!esdc
ciuando deve ser considerado nesta situação.
(Por jortaria de 1 de Fevereiro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal dc Contas. no termos do Decreto n.” 2’b-À/75.)
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TRANSFERÊNCIAS

Oficiais do quadro permanente
Corpo de oficiais generais:
Estado-Maior do Exército
General, do Quartel-General da Região Militar do Sul, (51415211)
José Fernando Lopes Gomes Marques.
(Por portaria de 14 de Março de 1984.)

Quartéis-generais:
Zona Militar da Madeira
General, da Dirccção da Arma dc Engei’haria, (51415311) Vasco
Fernando de Meio \Vilton Pereira.
(Por portaria dc 15 dc Março de 1)84J

Armas

e serviços
Direcção do Serviço de Material

Major do servíço de material (serviços técnicos de manutenção), do
Estado-Maior do Exército, ‘(50003611) José Domingos Resende
dos Santos.
(Por portaria de 13 de Janeiro de 1984.)

Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
do Batalhão de Infantaria de Aveiro, (50688511) António Álvaro
Moreira Marciues.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1984.)

Direcção do Serviço de Educação Física do Exército
Coronel de artilharia, do Quartel-General Zona Militar da Madeira,
(50353411) João Augusto Fernandes Bastos.
(Por portaria de 31 de Março de 1984.)
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Chefia do Serviço Geral d9 Exército
Capftão do serviço geral do Exército, da Repartição de Oficiais da
Direcção do Serviço de Pessoal, (50663011) Ezequiel Rodrigues
Diogo.
(Por portaria de 20 de Janeiro de 1984.)

Capitão do serviço geral do Exército, da Repartição de Oficiais da
Direcção do Serviço de Pessoal. (51032311) Adriano Rosa Fer
nandes.
(Por portaria dc 23 de Janeiro de 1984.)
Capitiío cio serviço geral do Exército, do Balalhiio do Serviço de Trans
portes, (51540711) António Martins Baldo.
(Por portaria de 30 de Janeiro de 1984.)
Escolas práticas das armas e serviços, centros de instmço
e unidades:
Infantaria:
Regimento de Infantaria (te Castelo Branco
Capitão do quadro especial de oficiais, do 2.° Batalhão de Infantaria
Motorizado da 1 •a Brigada Mista Independente (Regimento
de Infantaria de Abrantes), (45202861) António Jesus Solipa.
(Por portaria de 13 de Março de 1984.)
Regimento de Infantaria de Faro
Capitão do quadro especial de oficiais, da Direcção da Arma de
Tnfantaria, (08305763) Iuis Filipe Galhardo Lopes da Ponte.
(Por portaria dc 4 de Janeiro de 1964.)
Cavalaria:
Regimento de Cavalaria de Santa Margarida
Comandante, o coronel de cavalaria, da Direcção da Arma de Cava
laria, (50074311) José Miguel Cabedo de Vasconcelos.
(Por portaria de 18 de Janeiro de 1984.)
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Serviço de material:
Batalhilo dc) Serviço de Material
Major do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), do
Depósito Geral de Material de Guerra, (50447811) Vítor Alexandre
Maria Rocirigues Figueiredo de Lima.
(Por portaria de 3 dc Fevereiro de 1q84.)

Adidos:
Nomeado para desempenhar funções na sucursal da Manutenção
Militar do Porto o capitão do serviço de administração militar
(07731369) Alfredo Couto Ribeiro, do Centro de Instrução de
Operações Especiais, nos termos dos artigos 28. e 30.° do
Decrcto-Lci n.” 41 892. de 3 de Outubro dc 1938, e mapa uicxo
à Portaria n.° 135/76, de 11 de Março. em substituição do capitão
do serviço de administração militar António Joaquim de Aguiar
Pereira C’.ardoso, que é exonerado pela presente portaria.
(Por portaria dc 1 de Fevereiro de 1984. visada pelo Tribunal de
Contas em 15 de Abril de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Oficiais do quadro de complemento
Quartéis-gcnerais:
Zona MUdar da Madeira
Capitão do serviço de pessoal, do Estado-Maior do Exército, (02312869)
João Manuel Gomes de Oliveira.
(Por portaria de 15 de Março de 1984.)

(
V

—

RECTIfIcAÇÕES DE PENSÕES

Actualização das pensões de reserva dos oficiais a seguir mencionados,
desde 1 de Dezembro de 1981:
Com menos de 36 anos de serviço:
Major (51326711) Teodoro António Lobo César, 40624$00. Conta
35 anos e 7 meses de serviço (a).
a) Rectifica a publicada na O. E. a.° 14/82.
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Capitão (50182111) João Baptista Serra, 16 363$00. Conta 16 anos
e 6 meses de serviço.

VI— DECLARAÇÕES
Colocações e desempenho dc funções:
1) Por depacho de 29 de Fevereiro de 1984, do General Chefe do
Estado-Maior do Exército, o general (51415311) Vasco Fernando de
Meio Wilton Pereira foi nomeado para o cargo de comandante da
Zona Militar da Madeira em substituição do general Luís Fernando
Dias Correia da Cruz.
O general Wilton Pereira iniciou funções a 20 de Março de 1984.

2) O tenente-coronel de infantarid, na situação de reserva.
(51388411) Arnaldo Manuel Serra Gomes presta serviço desde 10
de Abril de 1984. nos Serviços Sociais das Forças Armadas.
3) O tenente-coronel de infantaria, na situação de reserva.
(51063711) Hélder Fernando Pir.es Ataic Rib:iro presta serviço
desde 5 de Abril de 1984, na Direcção do Serviço Histórico Militar.
4) O capitão de ínfantaria na situação de reserva, (501$21 11)
João Baptista Serra prestou serviço no Ministério da Educação e
Ciência, no período de 1 de Maio de 1976 a 31 de Maio de 1983.
5) O capitão de infantaria, na situação de reforma extraordinária.
(5133$41 1) Frederico José Begonha da Silva deixou de prestar serviço
desde t) de Abril de 1984, no Centro de: Selecção do Porto.
6) O coronel engenheiro de transmissões, na situação de reserva.
(50972611) Fernando Luis da Costa Ferreira presta serviço desde 1 de
Abril de 1984. na Direcção do Serviço de Fortificações e obras do
Exército.
7) O coronel dc) serviço de administração militar, na situação de

reserva, (51473011) Aníbal Artur Sentieiro de Almeida deixou de
prestar serviço desde 1 •de Abril de 1984. no Estado-Maior-General
das Forças Armadas.
8) O coronel do serviço de administração militar, na situação de
reserva, (51022411) António Custódio Alves dos Santos deixou de
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prestar serviço desde 4 de Abril de 19.34, nos Serviços Sociais das
Forças Armadas.
9) A partir de 12 de Janeiro de 1983 passou a desempenhar as
funções de 2.° comandante do Batalhão cio Serviço de Matria1 o
tenente-coronel do serviço de material (serviços técnicos de manu
tenção) (50025711) Fernando António da Silva.
10) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (51022411) Lício da Silva deixou de prestar serviço desde
9 de Abril de 1984, no Batalhão do Serviço Geral do Exército.
passando a prestá-lo no Instituto de Altos Estudos Militares, desde
a mesma data.

(

Cursos, estágios e firocinios:
11)
Delfim
Officer
período

Deve ser averbado ao major de cavalaria (07054264) Mário
Guimarães Tavar.es de Almeida o curso «Military Police
Advanced», frequentado nos Estados Unidos da América, no
de 31 de Julho de 1983 a 2$ de Fevereiro de 1984, com a
classificação de grau 3.

I)esligados do serviço:
12) São desligados do serviço a partir da data que I1es vai
indicada, até à confirmação da Caixa Geral de Aponsentações da
passagem à situação de reforma, nos termos da última parte do
artigo 15.° do Decreto-Lei n.° 28404 de 31 de Dezembro de 1939,
os oficiais na situação de reserva em seguida mencionados e que
nas datas referidas atingiram o limite dc idade para transitarem pala
a situação de reforma:
Coronel José Maria Pereira, 5 de Abrit de 1984;
Coronel Augusto Gomes Pastor Fernandes, 16 de Abril de 1984;
Tenente-coronel Amândio Ribeiro da Costa, 14 de Abril de 1984;
Tenente-coronel Armando Ferreira da Silva Torres, 22 de Abril de
1984;
Major Francisco Freitas Serra de Almeida, 7 de Abril de 1984;
Capitão Francisco António Caetano Cabo de Sousa, 9 de Abril de
1984;
Capitão Eduardo de Oliveira Martinho, 18 de Abril de 1984;
Capitão Armando da Silva, 21 de Abril de 1984;
Capitão Jú1o António da Trindade Júnior, 23 de Abril de 1984.

1

1
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Rectificações:

13) O tenente engenheiro de transmissões Joaquim Humberto
Arriaga da Câmara Stone conta a antiguidade no referido posto,
desde 1 de Setembro de 1980, e não como vem publicado na Ordni
do Exército, 2.’ série, n.° 24, de 15 de Dezembro de 1982, pág, 1615.

14) O tenente farmacêutico (14348179) chama-se José Manuel
Ruivo ferro Pires, e não corno vem publicado na O. E., 2.’ série,
n.° 2, de 15 de laneiro de 1984,

pág.

121/122.

15) Desde 30 de Setembro de 1983 deixou de exercer as funções
de professor da cadeira de 1OF da Academia Militar, em regime
de acumulação, o tenente-coronel do serviço de material (material)
(50290311) José Estêvão Martins, e não corno foi publicado na O. E.,
2.’ série, n.° 2, de 15 de laneiro de 1984.
ló) O major do serviço de material (material), no quadro,
(08887364) António Lobarinhas Garrido passou à situação de adido
nos termos do n.° 6 da alínea b} do artigo 44.” do Decreto-Lei
n.° 176/71, de 30 de Abril, e não como vem publicado na O. E.,
2.’ série n.° 6, de 15 de Março de 1983, pág. 488.

17) O capitão do serviço de material (material) (16902974)
chama-se Orlando Santos Domingos André, e não como vem publicado
na O. E., 2.’ série, n.° 3, de 1 de Fevereiro de 1983, pág. 248.
18) O capitão do serviço de material (serviços técnicos de manu
tenção) (50537611) José Avelino da »Silva Moura pertencia à Escola
Prática de Administração Militar, e não como foi publicado na
O. E., 2.” série, n.° 2 de 15 de Janeiro de 1984, pág. 151.
19) O capitão do serviço de material (serviços técnicos de manu
tenção) (52738311) chama-se Victorino Ramalho Baptista e não
como vem publicado na O. E., 2.’ série, n.° 3, de 1 de Fevereiro
de 1983, pág. 251.
20) O capitão do serviço de material (50533911) Joaquim Maria
franco Leandro pertence aos serviços técnicos de manutenção, e não
como foi publicado na O. E., 2.’ série, n.° 2. de 15 de Janeiro de

1984. pág. 154.
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VII— BALANCETE
COFRE DE PREVIDÊNCIA DAS FORÇAS ARMAI)AS
Balancete trimestral (Razão), referido a 31 de Março de 1984
(ART. 46.° DO ESTATUTO)

DESIGNAÇÃO

SALDOS DO ANTECEDENTE
Devedores

MOVIMENTO DO TRIMESTRE
Débidos

Créditos

26 809 503$10

27 166 596$10
11 548 458$00
2 601 026$00

Credores

SALDOS QUE PASSAM
Devedores

Credores

DISPONÍVEL
Caixa
C/à Ordem
Caixa Econ. Portug. (CGD)
Centro Fnanceiro do Exército

431 690$60

72 153$30

—

11929686$10

791 874$70

2 669 002$00

74 597$60
309 074$80
859 850$70

REALIZÁVEL
Títulos de Crédito
Imóveis
C/a Prazo
Caixa Econ. Portug. (CGD)
Emprést. Hipotecários a Longo Prazo
Móveis
Viaturas
Empréstimos Normais (CEFA)
—

17.691 852$40
104 399 864$90
78600000$00
67 695 847$70
578 679$30
939465$50
4000000$00

17 691 852$40

5900000$00
2095 775$00

104 399 864$90
84500000$00
1 645 428$20

68 146 194$50
1 578 679$30

939465$50
4 000 000$00

cONTAS DE RECEITA
Juros de Empréstimos Normais
Quotização dos Subscritores
Rendimentos de Imóveis
Juros Títulos Divida Pública
Preparos Empréstimos Hipotecários
tndemnizações
Reembolso Custo de Impressos
Juros Empréstimos Hipotecários
Juros da Caixa Económ. Port. (CGD)
Outras Receitas Correntes

223 742$00
697417$80

614 802$00

223 742$00
2 363 586$20
1 749 425$00
72 920$00
1035$00
5327$00
1030$00
1 226681$80
3 820438$60
29 183$00

3 061 004$00

2364227$00
72920$00

1035$00
5327$00
1030$00
1 226 681$80
3 820438$60
29 183$00

CONTAS DE DESPESA
7 155$00

Deslocações
Compensação de Encargos
Outros
Bens não Duradores
Aquisição Sêrv.— Encargos Instalações
Aquisição Serv.
Não Especificados
Restituições
Rendas Vitalícias
Transferências Particulares
Subsídios
Encargos Liquidados
Fundo de Administração

7155$00
22523$00
74930$00

—

1”

—

—

“

22523$00
74930$00
804 865$00
14 666$00
2213$00

1 570 135$00

1280666$00
79 181$00
1 992 224$00

804865$00

1 570 135$00

2787$50

14 666$00
2213$00
1 280666$00
79 181$00
1 $99 436$50

CONTAS DE RESERVA
Reserva para Acréscimo de Subsídios
Fundo de Reserva
Fundo d. Seguros
Reserva Matemática de Subsídios
Reserva Matmática de R. Vitalicias
Flutuação de Valores
Depreciação de Móveis
Resultados de Gerência
Depreciação de Viaturas

63 109 571$00
70 179 291$50
1113 000$00
106 351 168$00
47 824$50
15 126962$40
141 925$00
18 881 252$60
44960$00

63109571$00
7.0 179 291$50
1 113 000$00
106351 168$00
47 824$50
15126962$40

149 925$00
1$ $81 252$60
44 960$00

CONTAS DE ORDEM
Conta Alheia
Devedores e Credores

11 229$80
15 000$00

11 229$80

635$00

206 215$00

45 580$00

1570 135$00

1 362060$00

2139081$80

175

CONTAS AUXILIARES
2347156$80

Beneficiários
Inquilinos
Subscritores

614 802$00
697417$80

614 802$00
697 417$80
SOMAS

277441 494$90

277 441 494$90

5$ 220 514$00

58 220 514$00

286 685 215$20

286 665 215$20
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1982:

—

7S7

OBITUÁRIO

Janeiro, 30— Capitão médico, reformado, (50403211) Henrique Maria
do Carmo de Sampaio Meio Castro, do Quartzl-General da
Região Militar de Lisboa;
Setembro, 23
Capitão, reformado, (52943911) Yosé Martins, do
Quartel-Geoeral da Região Militar de Lisboa.
1984:
—

tvlarço,

15—Alferes do serviço geral do Exército, reformado,
(52577311) José Maria da Silva, do Quartel-General da R.Dgião
Militar de Lisboa;
N4arço, 17—Coronel de cavalaria, reformado, (50387111)
Manuel
da Fonseca Salvação, do Quartel-General da Região Militar
de
Lisboa;
Abril, 6
Capitão do serviço geral do Exército, na situação de
desligado do serviço, (51244211) António Alves Rodrigu.s, do
Quartel-General da Região Militar do Centro;
Abril, 7—Capitão, reformado, José Luís Gomes, do Quarte1-Genr
a1
da Região Militar do Norte;
Abril, 8
Coronel, reformado, Óscar Kol de Alvarenga, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa;
Abril, 10—Capitão do serviço de material (serviços técnico
s de
manutenção), na situação de reserva, (508471l) Elísio dos
Reis
Pesca, do Quartel-General da R.egião Militar do Centro;
Abril, 12—Coronel, reformado, (51458111) António Augus
to de
Sousa, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa;
Abril, 14
Capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (50839211) Armindo Ferreira Marques, do QuarPel-Gen
e
ral da Região Militar do Centro.
—

—

—

O Chefe do Estado-Maior do Exército

Jorge dci Costct Satazar Braga, general.
Está conforme:
O Ajudante-general

José Fernando Lopes Gornes Marques, general.
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MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

ESTADO MAIOR DO EXÉRCITO
-

ORDEM

DO

EXÉRCITO

2. SÉRIE
N. 10/15 DE MAIO DE 1984
Publica-se ao Exército o seguinte:

—

DECRETOS, PORTARIAS E DESPACHOS

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
Estado-Maior-General das Forças Armadas
Portaria
Manda o Chefe do Estado-Maior-General das forças Armadas, nos
termos do n.° 2 da Portaria n.° 729/81, de 28 de Agosto, ouvido
o Chefe do Estado-Maior do Exército, nomear o brigadeiro
(51380511) Fausto Pereira Marques delegado das Forças Armadas
no Conselho Superior de Protecção Civil, em representação do
Estado-Maior do Exército, lugar ctiado nos termos do n.° 1.0 da
citada portaria.
Estado-Maior-General das Forças Armadas, 30 de Março de 1984.
O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, José Lemos
Ferreira, general.

—-

Portaria
Mandam o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e
o Chefe do Estado-Maior do Exército, nos termos do n.° 1 do
artigo 286.° do Código de Justiça Militar, nomear o brigadeiro
(50140011) Rui Lopes Trindade Lima para o cargo de promotor
de Justiça ad hoc no processo que corre seus termos no Supremo
Tribunal Militar sob o n.° 92/C/11/E/84.
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Estado-Maior-General das Forças Armadas, 2 de Abril de 1984.
O Chefe do Estado-Maior-General das forças Armadas, José Lemos
O Chefe do Estado-Maior do Exército, Jorge da
Ferreiro, general.
Costa Satazar Braga, general.

—

—

(D. R., 2.’ Série, a.° 99, de 28 de Abril de 1984.)

11—MUDANÇAS DE QUADRO
Oficiais do quadro permanente
O oficial em seguida mencionado foi considerado com ingresso pro
visório no quadro permanente do serviço de saúde (ramo me
dicina), graduado no posto de alferes e apresentado no Hospital
Militar Principal, desde 6 de lunho de 1983, contando a anti
guidade com direito aos vencimentos do novo posto. desde a
mesma data, nos termos n. 22 e 23 da Portaria n.° 632/78,
de 21 de Outubro, e do Regulamento dos Concursos para Oficiais
Médicos do Exército, por despacho de 29 de Setembro de 1983,
o alferes miliciano médico Carlos Oliveira Lopes, grati 2, que
obteve a classificação de 16,9 valores nas provas de concurso
ordinário para oficiais médicos do quadro permanente do serviço
de saúde.
fica colocado na escala do seu serviço irnedialmente à esquerda
do tenente médico Manuel d’Assunção Gonçalves Mendonça.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 6
de Junho de 1983, publicada na Ordem do Exército, 2? série,
n.° 1, de 1 de Janeiro de 1984, pógina 24.
(Por portaria de 6 de Abril de 1984, anotada pelo Tribunal de
Contas em 26 de Abril de 1984.)

III

—

MUDANÇAS DE SITUAÇÃO

Oficiais do quadro permanente
Corpo de oficiais generais:
Passagem à situação de adido:
Nos termos do n.° 9 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril.
Deixa de ser considerado na situação de adido, nos termos do n.° 18
da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30

2. Série
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de Abril, continuando, porém, na mesma situação de adido,
nos termos do n.° 9 da citada alínea, por ter sido nomeado
para o cargo de chefe da Divisão de Administração Financeira
do Estado-Maior-General das Forças Armadas, o brigadeiro
(50706311) Vítor Manuel Mota de Mesquita, devendo ser con
siderado tiesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 Fevereiro de 1984, anotada pelo Tribunal de
Contas em 26 de Abril de I08.)

Armas e serviços:
Ingresso nos quadros:
Quadro do Serviço de Administração Militar
Tenente-coronel cio serviço de administração militar, supranumerái-io,
(51213611) António Jorge de Oliveira Romualdo, da Direcção
do Serviço de Administração Militar, onde continua colocado,
devendo ser considerado nesta situação desde 12 de Outubro
de 1983, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 12 de Outubro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas cm 26 de Abril de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Tenente-coronel do serviço de administração militar, supranumerário,
(50025211) Fernando Diogo Couceiro, do Centro de Gestão
Financeira da Região Militar de Lisboa, onde continua colocado,
devendo ser considerado nesta situação desde 3 de Novembro
de 1983, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 3 de Novembro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 26 de Abril de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Quadro do Serviço Geral do Exército
Capitão do serviço geral do Exército, supranurnerário, (50664811)
Joaquim Alberto Modesto da Silva, do Estado-Maior do Exército,
onde contintta colocado, devendo ser considerado nesta situação
desde 12 de Março de 1984, pata preenchimento de vaga no
quadro.
(Por portaria de 12 de Pvlarço de 1984, visada pelo Tribunal
Contas em 26 de Abril de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

792
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Capitão do serviço geral do Exército, supranurner.rio, (50b5148t1)
António Damião Carvalho, da Repartição de Praças da Direc
ção do Serviço de Pessoal, onde continua colocado, devendo
ser considerado nesta situação desde 28 dc Março de 1984,
para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 28 de Março de 1984, visada pelo Tribunal d
Contas em 26 de Abril de 1984. Não s8o devidos emolu
mentos.)

Passagem à situação de supranumerário permanente:
Deixa de estar na situação de adido, nos termos do n.° 18 da
alínea b) do artigo 44y do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de
Abril, continuando, porém, na situação de supranumerério per
manente, nos termos do Decreto-Lei n.° 51/77, de 13 de Abril,
o capitão de cavalaria (00002606) Mário Fernando Pinto, da
Direcção da Arma de Cavalaria, devendo ser considerado nesta
situação desde 13 de Dezembro de 1982.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 13
de Dezembro de 1982, publicada na Ordem do Exército, 2.a série,
n.° 9, de 1 de Maio de 1983, página 745.
(Por portaria de 23 de Março de 1984, anotada pelo Tribunal de
Contas em 26 de At,ril de 1984.)
Passagem à situação de supranumerário:

Major de artilharia, adido, (50449011) José Vítor dos Santos Almeida,
por ter deixado de prestar serviço no Centro de lnterpretação de
Fotografia Aérea do Serviço Cartográfico do Exército, em 15
de Dezembro de 1983, desde quando dtve ser considerado nesta
situação.
(Por portaria de 15 de Dezembro de 1983. visada pelo Tribunal de
Contas em 26 de Abril de
mentos.)

1984. Não são devidos emolu

Passagem à situação de adido:
Nos termos do n.° 9 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto
-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Major de infantaria, adido, (49060056) Renato Augusto Trindade.
do Quartel-General da Zona Militar da Madeira, por ter sido
nomeado para prestar serviço no Ministério da Administração
Interna, como chefe de gabinete do Serviço de Estrangeiros, no
Funchal, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 6 de Dezembro de 1983, anotada pelo Tribunal de
Contas em 26 de Abril dc 1984.)
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Coronel de artilharia, supranumerário

permanente, (51061411) Gabriel
Augusto do Espírito Santo, do instituto de Altos Estudos Militar
es,
por ter sido nomeado para o cargo de Faculty Adviscr
no
NADEfCOL, em Roma, devendo ser considerado nesta situaçã
o
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de julho de 1983, anotada pelo
Contas cm 26 de Abril de 1984.)

Tribunal de

Coronel médico. no quadro, (50936111) Ernesto Mendes
Ferriío, por
ter sido nomeado para as funções de vogal da Scução Indust
rial
do Conselho Fiscal dos Estabelecimentos fabris do Exérci
to.
devendo ser considerado nesta siWacão desde a data da
presente
portaria.
(Por portaria dc 1 de fevereiro de 1984, anotad
a pelo Tribunal de
Contas em 26 de Abril de 1984.)

Nos termos do n.° 10 da alínea b) do artigo 44.° do Decret
o
-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Coronel de artilharia, supranumerário permanente, (51206
611) Silvino
da Cruz Curado, por ter sido nomeado pura desempenhar
onções
de professor efectivo do Instituto de Altos Estudos
Militares,
devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente
portaria.
(Por portaria de 20 de Fevereiro de 1984, anotada pelo
Tribunal de
Contas em 26 de Abril de 1984.)

Major do serviço de material (serviços técnico
s de manutenção),
no quadro, (50844$11) Avelino dos Santos Antune
s de Carvalho,
do Quartel-General da Região Militar do Norte,
por ter sido
nomeado para as funções de professor da 2l.
cadeira do
Instituto Superior Militar (Material a Cargo do Serviç
o de Ma
terial), devendo ser considerado nesta situação desde
a data da
presente portaria.
(Por portaria de 29 de Fevereiro de 1984, anotad
a pelo Tribunal de
Contas em 26 de Abril de 1984.)

Nos termos do n.° 12 da alínea b) do artigo 44.° do
Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Alferes do serviço geral do Extcito (08872977)
António Fernando
Fradique Ribeiro, por aguardar a publicação legal
de passagem
ã situação de reforma extraordinária, devendo
ser considerado
nesta situação desde 26 dc Outubro de 1982.
(Por portaria de 26 de Outubro de 1983, anotada
pelo Tribunal de
Contas em 26 de AbriL de 1984.)
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Nos termos do n.° 16 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto
-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:

Coronel de cavalaria, adido, (50276711) Armando )os da Silva
Freire, no Ministério da Administração Interna, na Polícia de
Segurança Pública, onde continua colocado, devendo ser con
siderado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 14 de Janeiro de 1984, anotada pelo Tribunal d
Contas em 26 de Abril de 1984.)

Nos termos do n.° 18 da alínea b) & artigo 44.° do Decreto.
-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:

Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (50534911)
Bernardino do Corro Bule, da Chefia do Serviço Geral cio
Exército, onde continua colocado, por se encontrar cm diligência
na Comissão Liquidatária da PIDF/DGS e LP.
(Por portaria de 2 dc Dezembro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 26 dc Abril de 1984. NIo seio devidos emolu
mentos.)

Reintegração:

Reingressado no quadro permanente da arma de infantaria desde 1 de
Setembro de 1973, com o posto de tenente, nos termos do n.° 2
do artigo 7.° do Decreto-Lei n.° 210/73, de 9 de Maio, o tenente
miliciano de infantaria (60568967) Carlos Alberto Cohen de
Brito Teixeira, passando à situação de adido nos termos do n.° 1
da Portaria n.° 94/76, de 24 de Fevereiro, em regime que
dispense plena validez.
foi-lhe atribuída uma desvalorização de 65 %.
Conta a antiguidade no posto de tenente desde 1 de Dezembro de
1972 e tem direitos administrativos desde 1 de Setembro dc
1975, nos termos do artigo 21.° do Decreto-Lei n.° 43/76, de
20 de Janeiro.
(Por portaria de 8 de Fevereiro de 1984, visada pelo Tribtmal de
Contas em 26 de Março de 1984. São devidos 1500$00 dc
emolumentos, sendo 900$00 para o Estado e 600$00 para o
Cofre do TC.)
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Passagem à situação de reforma extraordinária:
Por despacho de 16 de Agosto de 1982 da Caixa Geral de Depósitos,
Crédito e Previdência publicado no Diário da República, 11 série,
n.° 196, de 25 de Agosto de 1982, foi atribuída a pensão de
reforma extraordinária ao capelão titular graduado em major
(01035813) António Carvalho de Azevedo, desde 30 de Setembro
de 1980.
IV

—

PROMOÇÕES

Oficiais do quadro permanente
Adidos:
Instituto Superior Militar
Tenente-coronel do serviço de material (serviços técnicos de manu
tenção), adido, no Instituto Superior Militar, o maior do serviço
de material (serviços técnicos de manutenção), adido, no Instituto
Superior Militar, (50888211) Domingos José Rio ferreira Braga,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo venci
mentos, desde a data da presente portaria.
(Por Portaria dc 6 dc Fevereiro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos cio Decreto n.° 276-A/75.)

Manutenção Militar
Major do serviço geral do Exército, adido, na Manutenção Militar,
o capitão do serviço geral do Exército, adido, na referida Manu
tenção, (52253511) José António Calmeiro, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 3 de Março de 1984. Não carece de visto do
Tribunal dc Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento
Tenente-coronel do serviço de material (serviços técnicos de manu
tenção), adido, nas Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento,
o major do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
adido, nas referidas Oficinas, (50681711) José Luís Vilar dos
Santos, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 6 de fevereiro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal dc Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Serviço de Polícia Judiciária Militar
(Delegação de Ëvora)

Major do serviço geral do Exército, adido, no Serviço dc Polícia Judi
ciária Militar, Delegação de Ëvora, o capitão do serviço geral do
Exército, adido, no referido Serviço de Polícia, (50140811) João
Pérsio Pita da Silva, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
Por portaria de 13 de Março de 1984. N5o carece dc visío do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto 0.0 276-A,/75.)

V

—

COLOCAÇÕES, EXONERAÇÕES E TRANSFERËNCIAS

Oficiais do quadro permanente

Armas e serviços:
Chefia do Serviço Geral do Exército

Capitão do serviço geral do Exército, do Batalhão do Serviço Geral
do Exército, (50534911) Bernardino do Corro Bule.
(Por portaria de 29 dc Dezembro de 1983.)

Quartéis.gencrais
Região Militar do Norte

Major do seiviço dc material (serviços técnicos de manutenção). do
Batalhão do Serviço de Material, (50844$11) Avelino dos Santos
Antunes de Carvalho.
(Por portaria dc

15 de Abril dc

1983.)

Zona Militar dos Açores

Major de artilharia, do Serviço Cartográfico do Exército, (50449011)
José Vítor dos Santos Almeida.
(Por portaria de

1

de Janeiro de

1984.)
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Adidos:
Instituto de Altos Estudos Militares
Nomeado professor efectivo, nos termos da 2. subalínea do
artigo 10.-2-a) do Regulamento Provisório do Instituto de Altos
Estudos Militares, o coronel de artilharia (51206611) Silvino da
Cruz Curado, em substituição do brigadeiro Armando Belo
Salavessa, que é exonerado das respectivas funções por esta
portaria.
(Por portaria de 20 de Fevereiro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 26 de Abril de 1984. S9o devidos 1500$00 de

emolumentos, sendo 900$00 para o Estado e 600$00 para
o Cofre do TC.)

Instituto Superior Militar
Nomeado professor efectivo da 21. cadeira (Material a Cargo do Ser
vico de Material) do Instituto Superior Militar o major do serviço
de material (serviços técnicos de manutenção) (50844811) Avelino
dos Santos Antunes de Carvalho, do Quartel-General da Região
Militar do Noite, nos ti.rrnos do artigo 11.0 do I)ccio-Lei
n.° 347/77, de 23 de Agosto, e artigo 3•0 da Portaria n,° 61 1/77,
de 23 de Setembro, em substituição do tenente-coronel do serviço
de material (serviços técnicos de manutenção) António Pereira
dos Santos Canastro, que é exonerado das referidas funções
pela presente portaria.
(Por portaria de 29 de feereiro de 1984, visada pelo Tribunal de

Contas em 26 de Abril de 1984. Süo devidos 1500$00 de

emolumentos, sendo 900$00 para o Estado e 600$00 para
o Cofre do TC.)

Conselho Fiscal dos fstabelccimentos Fabris do Exército
Nomeado vogal da Secção Industrial do Conselho fiscal dos Esta
belecimentos fabris do Exército o coronel médico (50936111)
Erneslo Mendes ferrão, da Direcção do Serviço de Saúde, nos
termos do Decreto-Lei n.° 42 564, de 7 de Outubro de 1959, e
artigo único do Decreto-Lei n.° 43 577, de 31 de Março de 1971,
para substituição do coronel médico António Manuel Sancho,
que passou à situação de reserva em 14 de Novembro de 1983.
(Por portaria de 1 de fevereiro de 1984, visada pelo Trihunoi de
Contas em 26 de Abril de 1984. S9o devidos 1590$00 d
emolumentos, sendo 900$00 para o Estado e 600$00 para
o Cofre do TC.)
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RECTIFICAÇÕES DE PENSõES

Actualização das pcnsões de reserva dos oficiais a seguir mencionados
desde as datas que se lhes indicam:
Com 36 anos de

serviço:

Desde 1 de Maio de 1961:
Tenente (50965411) Felisberto dos Santos Pereira, 32 230$00.
Desde 1 de Janeiro de 1982:
Capitão (51486911) António dos Santos Oliveira, 43 800S00.
Desde 1 de Janeiro de 1983:
Tenente-coronel (50529811) Francisco Filipe l)entinho, 65 057$00 (a).
(a) Rectifica a publicada na O, E. n.” 23/83.

VII— ACõRDÃOS
Acordam, em conferência, na 1 a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:
1. Cirilo de Aguiar Santos, coronel do serviço dc administração
militar em serviço no Centro de Gestão finaccira da Região Militar
de Lisboa, intcrpâs para este Tribunal recurso contencioso directo
dc anulação do despacho do General Ajudante-General por delegação
cio Chefe do Estado-Maior do Exército que, em 16 de Dezembro de
1980, indeferiu o requerimento em que o recorrente pecha a conces
são do abono de 10% sobre o vencimento, de harmonia com o dis
posto no artigo 21.° do I)ecreto-Lei n.° 49 107, dc 7 de Julho de 1969.
2. O recorrente expõe assim os factos em que fundamenta o
seu pedido:
a) Em 5 de Agosto dc 1980 interpôs recurso hierárquico neces
sário para o senhor Chefe do Estado-Maior do Exército no
qual pede que lhe seja reconhecido o direito ao abono de
10 % sobre o vencimento cm razão dc três comissões de
serviço no antigo ultramar português posteriores a 1061,
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com fundamento no disposto no artigo 21.”, n.° 3, do citado
diploma, e no artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 345/73, vindo
a ser determinado pot despacho do senhor Ministro do Exército
e da Defesa Nacional, de 2 de Agosto de 1973, que os
respectivos aumentos fossem considerados a partir de 1 de
Agosto do mesmo ano.
b) As duas primeiras comissões foram cumpridas por imposição
e a última (de Setembro de 1971 a Agosto de 1975) em
regime de voluntariado.
e) Para colmatar uma restrição contida no primeiro diploma
acima citado, veio a ser proferido um despacho pelo senhor
Secretário de Estado do Exército, com data de 15 de Março
de 1974, mercê do qual o recorrente requereu em 27 de Maio
do mesmo ano a sua passagem i comissão por imposição, a
fim de ficar em situação de igualdade com os restantes
mitita res.
d) O referido despacho veio, porém, a ser revogado pelo general
CEME em 30 de Abril de 1975 com fundamento na stia
ilegalidade por violação do Decreto-Lei n.° 49 107.

3. Daqui extrai o recorrente as conclusões que a seguir se
resumem:

O despacho dc 1 dc Março dc 1974 é um acto constitutivo
dc direitos (atribuição de abono) e a sua revogação só ocorre passado
mais de um ano, fora, portanto. do condicionalismo estatuído nos
artigos 18.”, o.” 2, da Lei Orgânica dc) Supremo Tribunal Adminis
trativo, e 51.0 do Reu1amento do Supremo Tribunal Administrativo.
2. O despacho de 15 de Março de 1974 persiste consequentemente
no mundo jurídico com todos os seus efeitos, em especial a aquisição
de direitos pelo recorrente.
3. O artigo 21.”, a.° 1, acima citado, deve interpretar-se em
consonância com os princípios constitucionais, designadamente com
o princípio da igualdade da remuneração, am evitar injustiças
relativamente aos militares que fizeram as suas comissões numa
ordenação diferente, sendo a terceira de imposição, mesmo que só
esta o fosse.
4.’ O recorrente, por indeferimento da sua pretensão dirigida
ao único árgão competente na hierarquia administrativa (despacho de
16 de Dezembro de 1980), só agora obteve uma decisão definitiva
tomada pela administração sobre tal matéria.
5 O despacho de indeferimento deverá assim ser anulado pui
artigo 21°, n.° 1, do I)ccreto-Lci n.° 49 107, art.° 1.0
violação de lei
do Decreto-Lei n.° 545/73, despacho do Secretário de Estado do Exér
cito de 15 de Março de 1974, e art.° 530, a), da Constituição.
—
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4. Do despacho dc sustentação clii entidade 1 acorrida trans
creve-se:
O despacho impugnado, que indeFeriu o chamado, pelo recai-rente,
«iccurso hierárquico necessário», não obstante ter dirigido a res
pectiva petição à entidade situada no vértice da hierarquia do Exército,
não é decisão definitiva nem executória, devendo a petição ser limi
niarmente indeferida por carência de objecto.
O recorrente, por contrário ao disposto no Decreto-Lei n.° 49 107,
não tem o direito que invoca, como foi reconhecido por despacho
da general Chefe do Estado-Maior de 30 de Àbrit de 1975 que deter
minou a anulação do despacho cio senhor Subsecretário de Estado
do Exército, de 14 de Março de 1974, ao abrigo do qual o recorrente
requerera, cm 27 de Maio de 1974, a passagem à comissão por
imposição, sem ciue aliás viesse a obter deferimento; o pretenso
recurso não passaria assim de um pretexto para, extemporaneamente.
se reavivar urna questão há muito definitivamente encerrada.
5. Nas alegações, mantendo a posição inicialmcnte assumida.
defende o recorrente que o recurso foi interposto cm tempo, diz
rnspeito a uma decisão ciefitiva e executória e visa o reconhecimento
de tini legítimo direito violado pelo despacho impugnado.
6. O Ex.mo Representante cio Ministério Público emite parecer
no sentido de que o pretenso i’ccurso hierárquico necessário» não
passa de um simples pedido feito pelo acorrente para reconhecimento
do direito ao abono dc 10 %, ao único ói’güo competente para o
efeito na hierarquia administrativa (Chefe do Estado-Maior do Exér
cito), com fundamento no despacho de 15 dc Tvlarço de 1974, dc
Secretário de Estado do Exército; simplesmente, o despacho que
indeferiu o pedido do recorrente foi proferido quando o despacho
de 15 de Março de 1974 já fora revogado pela autoridade recorrida.
Deste modo, o despacho de indeferimento da pretensão cio
recorrente, proferido pela entidade recorrida no domínio da mesma
legislação e cio mesmo quadro fúctico, não é acto definitivo e exe
cutório, o que conduz à negação dc provimento ao recurso.
7. Em face deste parecer, o recorrente voltou, eia posterior
resposta, a insistir na sua argumentacão com vista a contrariar a
solução preconizada pelo Ex.mo Magistrado cio Ministério Público.
8. Cumpre agora ordenar os factos que devei-ão servir de
suporia à decisão do recurso:
Á) O recorrente cumpriu, posteriormente a 1961, três comissões
de serviço no ex-ultramar português.
3) As duas primeiras comissões foram cumpridas por imposição;
a última foi cumprida em Angola, por voluntariado, entre
Setembro de 1971 e Agosto de 1975.
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C) Em 27 de Maio de 1974, o recorrente requereu a passagem
desta última a comissão por imposição.
D) Por despacho do senhor Subsecretário de Estado do Exército,
de 15 de Março de 1<174, foi estabelecido o seguinte preceito
regulamentar: «Os militares em comissão militar por volun
tariado, cuja comissão tenha sido iniciada em data anterior à
da publicação do I)ecreto-Lei n.° 345/73, de 7 de Jtilho de
1973, podem salicitar passagem à comissão por imposição
a fim de beneficiarem das regalias crius pelo referido
Decreto-Lei.»
E) Esta determinação viria a ser anulada por despacho do general
Chefe do Estado-Maior do Exército, de 30 de Abril de 1975,
nos seguintes termos:
«Em cumprimento de directivas supcriormente estabelecidas.
considerando que o despacho de S. Ex.’ o Subsecretário de
Estado do Exército, de 13 de Março de 1974, relativo à
mudança de natureza de comissões militares, com vista à
aplicação do regime previsto no Decreto-Lei n.° 49 107,
determina-se por este meio a sua anulação para todos os
efeitos legais. Relativamente aos casos, já deferidos, os ser
viços providenciarão quanto aos efeitos da anulação, com
ressalva das restituições dos abonos feitos.» (fis. 17 do
processo instrutor.)
f) Por requerimento entrado no QG da RML em 7 de Agosto
de 1980, o recorrente decularou interpor «recurso hierárquico
necessário», no qual alega ter direito ao abono de 10 ¾
previsto no Decreto-Lei n.° 49 107.
G) Sobre o requerimento foi exarado o seguinte despacho:
«Indeferido nos termos do parecer do Auditor Jurídico
do EME de 11 de Dezembro de 1980» (despacho ora impug
nado.)
Ii) Ë do seguinte teor o parecer referido na anterior alínea:
«A petição do denominado recurso hierárquico é absoluta
mente inepta e de qualquer modo sempre notoriamente
extemporânea e imprópria.
Com efeito começa por não identificar sequer o objecto do
recurso, isto é, a decisão impugnada.
A admitir-se que pretende recorrer do despacho de 30 de
Abril de 1975 do CEME, não se compreende nem justifica
a denominação de recurso hierárquico, já tal decisão foi
proferida pela entidade situada no vértice da hierarquia do
Exército.
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De tal decisão, a admitir-se, só caberia recurso contencioso,
o qual não tendo sido tempestivarnente interposto faz preclu
dir o direito que se pretendia fazer valer.
Em face do que antecede, sou de parecer que o requerimento
seja liminarmente indeferido». (fls. 40 dos presentes autos).
8. Vejamos agora se razão assiste ao recorrente:
Como se disse, o vício apontado ao despacho recorrido consiste
na violação de lei, indicando-se como normas violadas as do artigo 21.°,
n.° 1, do Decreto-Lei n.° 49 107, artigo 1.0 de I)ecreto-Lei n.° 345/73,
despacho do Secretário de Estado do Exército, de 15 de Março de 1974,
e artigo 53.°, alínea a), da Constituição da República Portuguesa.
Com efeito, por força da primeira norma citada, os militares
seriam beneficiados com 10 ¾ sobre o vencimento base, a partir
por
de momento em que iniciassem a terceira comissão de set’viço
imposição ou escolha
se uma das comissões anteriores tivesse
resultado de nomeação segundo uma das duas modalidades indicadas;
contudo, no n.° 3 do mesmo preceito, estatui-se que a aquisição cto
direito ao referido abono não é extensível aos militares que sejam
nomeados por voluntariado para o desempenho da terceira comissão.
Ë pois evidente que o recorrente pretendeu excluir o seu caso
de restrição estabelecida no referido n.° 3, colocando-se, por outro
lado, ao abrigo do despacho de 15 de Março de 1974 do Subsecre
tário de Estado do Exército, ainda que posteriormente anulado pelo
despacho do Chefe do Estado-Maior do Exército, de 30 de Abril dc
1975.
Para isso requereu a esta última entidade que lhe fosse reco
nhecido o direito estabelecido no n.° 1 do citado artigo 21.°, deduzindo
a sua pretensão sob a veste de «recurso hierárquico necessário».
9. No entanto, a inexistência dc qualquer acto insusceptível de
recurso contencioso que o recorrente pretendesse impugnar em instência
superior, torna incompreensível a afirmação de que só pelo despacho
de indeferimento do «recurso hierárquico necessário» se obteve uma
decisão definitiva, a não ser que entendamos que o recorrente pre
tendeu ver definida, posto que por meio formalmente inidóneo, a
situação jurídica por ele versada no requerimento.
Na verdade, não se vislumbra que qualquer autoridade subal
terna, admitindo que para isso não carecesse de competência, tivesse
apreciado a pretensão do recorrente exposta na petição de recurso
a concessão do abono de 10 ¾ sobre o vencimento; nem a auto
tidade recorrida tão-pouco o faz quando se limita a apontar como
um dos fundamentos do indeferimento liminar o facto de se não
ter indicado sequer a decisão impugnada; mas já o mesmo não
acontece quando o qualifica de extemporâneo, considerando ter
sido objecto de preclusão o direito que se pretendia fazer valer.
—
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Esta última parte da decisão recai sobre o aspecto material da
pretensão, considerando defitivamente afastado da ordem jurídica o
direito invocado pois só assim interpretado o acto recorrido adquire
sentido o vocábulo «precludir» que, no rigor dos termos, significa
unicamente a perda de uma faculdade processual civil.
Com efeito, o reconhecimento do direito ao pretendido abono
implicaria a sobrevivência do despacho do Subsecretário de Estado
do Exército de 15 de Março de 1974, depois revogado por outro do
Chefe do Estado-Maior do Exército de 30 de Abril de 1975, ambos
actos genéricos ou normativos e, por tal, irrecorríveis (entre as
últimas decisões neste sentido, v. g. o Acórdão deste Supremo Tribunal
de 21 de Julho de 1983, Rec. n.° 15583).
Por outro lado, o recorrente também não podia arrogar-se a
titularidade de qualquer direito adquirido, por inaplicação ao seu
caso da restrição contemplada no n.° 3 do citado artigo 21.°: as
virtualidades cio despacho revogado não chegaram a penetrar, por
acto concreto, na sua esfera jurídica através da mudança de natureza
ch: comissão que então desempenhava, conforme requerera, sem que
a administração se manifestasse concordantemente.
O despacho revogado pretendera equiparar situações manifestamente diversas, sem base legal no Decreto-Lei n.° 345/73 que apenas
mandava considerar o aumento de vencimento resultante do abono
para todos os efeitos e em todas as situações, mantendo-se depois
de completadas as comissões; pelo contrário, o n.° 3 do artigo 21
do Decreto-Lei n.° 49 107 procurava distinguir, para fins remunera
tórios, as comissões de serviço estabelecidas por imposição daquelas
em que a Administração se limitava a aceitar o oferecimento do
interessado: a distinção das situações justificava-se plenamente por se
saber que a deslocação é tanto mais penosa quanto menos corres
ponder à vontade do funcionário (neste caso um militar deslocado
do seu país natal ou onde habitualmente reside), Daí a concessão
do abono suplementar e daí que não possa falar-se, com propriedade.
de qualquer desvio ao princípio constitucional consagrado no artigo
53.°, alínea a), da Constituição.
10. Não podia, portanto, ser atendida a pretensão do recorrente
à luz das normas em causa que violadas não foram pelo acto recor
rido.
Termos em que se decide negar provimento ao recurso.
Custos pelo recori’ente, fixando-se o imposto dc justiça em
8000$00 e 4000$00 de procuradoria.
Lisboa, 12 de Abril de 1984.
Manuel Oliveira Matos;
Feliciano Tomás de Resende;
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\‘aladas Preto;
Fui presente antecipadamente, António Fernando Samagaio.

Viu— DECLARAÇÕES
Colocações, exonerações e transferências:
1) O coronel de infantaria, na situação de reserva, (50268511)
José Gonçalves de Matos Duque presta serviço desde 27 de Abril
de 1984, na Direcção do Serviço de Justiça e Disciplina.
2) O tenente-coronel de infantaria (51400411) Francisco fernan
des da Mota assumiu as funções de chefe do Estado-Maior do
Quartel-General da Zona Militar da Madeira, desde 1 dc Janeiro
de 1984.
3) O tenente-coronel de infantaria, na situação de reserva,
(51103911) Aníbal José Mcndes Ginja Brandão dos Santos Viegas
presta serviço desde 12 de Abril de 1984, na Delegação da Figueira
da Foz, da Cruz Vermelha Portuguesa.
4) O major de infantaria, na situação de reserva, (50876711)
Luís Carlos de Oliveira Correia presta serviço desde 13 de Abril de
1964, no Hospital Militar Regional n.° 3.
5) O major de infantaria, na situação de reserva, (31281052)
Guilherme Augusto Alves Branco de Santa Rita presta serviço desde
27 de Abril de 1984, na Dircção do Serviço de Justiça e Disciplina.
6) Desde 4 de Abril de 1984 presta serviço, na situação de dili
gência, no Regimento de Artilharia de Costa, o capitão de artilharia
(17498968) Horácio Martins Gomes de Sousa, do Grupo de Artilha
ria de Guarnição n.° 2.
7) O coronel de cavalaria, na situação de reserva, (50631111)
António Feliciano Pereira Rabaça deixou de prestar serviço na Escola
Prática da Polícia de Segurança Pública, desde 18 de Março de 1983.
8) O coronel de cavalaria, na situação de reserva, (51067111)
António Herculano Miranda I)ias presta serviço desde 2 de Maio de
1984, na Cruz Vermelha Portuguesa.
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9) O coronel do serviço de administração militar, na situação de
reserva, (31203411) Gonçalo Mendes da Maia presta serviço desde 18
de Abril de 1984, na Direcção do Serviço de finanças.
10) O coronel do serviço de administração militar (50706311)
Victor Manuel Mota de Mesquita foi colocado na Direcção do Serviço
dc finanças, conforme a Ordem do Exército, 2. Série, n.° 7, de 1 de
Abril de 1983, pág. 578, continuando a prestar serviço nos Serviços
Prisionais Militares corno director, na situação de adido, até 31 de
I)ezembro de 1982.
11) O coronel do serviço de administração militar, na situação
de reserva, (51264311) Fernando Soares Pinto Simões presta serviço
desde 19 de Abril de 1984, na Cruz Vermelha Portuguesa, em acumu
lação com as funções de perito que vem desempenhando na Direcção
do Serviço de Administração Militar.
12) Desde 22 de Março de 1984 passou a desempenhar as fun
ções de subdirector do Depósito Geral de Material de Aquartela
mento, em regime de acumulação, continuendo colocado no Instituto
dc Altos Estudos Militares, o tenente-coronel do serviço de adminis
tração militar Júlio de Macedo Velez Caroço.
13) O major do serviço de administração militar, na situação de
reserva, (51041011) Mário Augusto ferreiro Lourciro presta serviço
desde 26 de Abril de 1984. na Cruz Vermelha Portuguesa.
14) Desde 18 de laneiro de 1983, assumiu o comando do Bata
lhão do Serviço de Material o tenente-coronel do serviço de material
(serviços técnicos de manutenção) (50530711) Manuel figueiredo de
Matos.
15) O capitão do serviço de material (serviços técnicos de manu
tenção), na situação de reserva, (31427911) João José dos Santos
Silva Nabeiro presta serviço desde 26 de Abril de 1984, no Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
16) O major do serviço geral do Exército, na situação de reserva,
(30475011) José Contreiras Vasques continuou a prestar serviço,
após a sua passagem à reserva (27 de Julho de 1983), na Repartição
de Sargentos da Direcção do Serviço de Pessoal.
17) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (51359111) Arnaldo Casimiro Anica presta serviço na Dele
gação da Manutenção Militar de Tavira, desde 1 de Março de 1964,
nos termos do n.° 5 do artigo 5.° do Estatuto do Oficial do Exército,
com encargos para o Exército somente da pensão de reserva.
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18) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (51316911) Marcelino Afonso Diogo presta serviço desde
13 de Abril de 1984, no Estado-Maior do Exército.
19) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de re
serva, (51205311) Luís Miguel Filipe deixou de prestar serviço desde
4 de Maio de 1984, na Guarda Nacional Republicana.
20) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de re
serva, (51262311) Álvaro Lopes presta serviço desde 16 de Abril de
1984, na Delegação de Lisboa, da Cruz Vermelha Portuguesa.
21) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de re
serva, (52082811) Manuel Antunes Pinheiro continuou a prestar ser
viço após a sua passagem à reserva (1 de Setembro de 1983), na
Guarda Nacional Republicana.
22) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (50050811) Arnaldo José Marques Simplício deixou de pres
tar serviço desde 3 de Maio de 1984, no Agrupamento Base de Santa
Margarida.
Contagem de antiguidade:
23) O tenente de infantaria (60568967) Carlos Alberto Cohen de
Brito Teixeira ingressou no quadro permanente desde 1 de Setembro,
por portaria de 8 de Fevereiro de 1984, contando a antiguidade de
tenente desde 1 de Dezembro de 1972. Fica colocado na escala de
antiguidades da sua Arma, imediatamente à esquerda do então
tenente de infantaria Celestino Ferreira da Costa.
Reclassificação:
24) Por despacho de 19 de Abril de 1984 do Brigadeiro Director
do Serviço de Pessoal foi reclassificado em psicologia militar, por
ter concluído a licenciatura em Psicologia na Universidade de Lisboa,
o capitão do serviço de pessoal (17926571) Vítor Rosa Gama, do
Centro de Estudos Psicotécnicos do Exército.
Rectificações:
25) Na Ordem cio Exército, 2. Série, n.° 3, de 1 de Fevereiro
de 1984, pág. 303, na parte respeitante ao óbito do coronel, refor
mado, Firmino da Silva, onde se lê: «Junho, 6», deve ler-se: «Junho,
30».
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2) Os tenentes de engenharia (07036676) António José dos
Santos Matias, (02420177) José Manuel Silva da Graça Monteiro e
(02150078) Henrique Alberto Cabral do Amaral Xavier eram tenentes-alunos graduados, e não como foi publicado na Ordem do Exército,
2. Série, n.° 19, de 1 de Outubro de 1983, pág. 1476/77.
27) O coronel do serviço de administração militar (51304311)
José Martíns Patrício passou a chefiar o Centro de Gestão financeira
da Região Militar de Lisboa, desde 1 de Junho de 1983, em regime
de acumulação com as funções que desempenha na Academia Militar,
onde continua colocado, e de harmonia com o despacho do General
Ajudante-General de 28 de Abril de 1983, e não como foi publicado
na Ordem do Exército, 2. Série, n.° 15, de 1 de Agosto de 1983,
pág. 1288.
28) Na Ordem do Exército, 2.a Série, n.° 4, de 15 de Fevereiro
de 1984, página 350, respeitante ao capitão do serviço geral do Exér
cito (51779311) José Maria Ernesto, onde se lê: «Conta 33 anos de
serviço», deve ler-se: «Conta 33 anos e 1 mês de serviço».
29) O alfecs do serviço gera! do Exército (10143774) chama-se
João Antóoo Massa Monteiro, e não corno vem publicado na Ordem
do Exército, 2. Série, n.° 23, de 1 de Dezembro de 1983, pág. 1775.
30) Na Ordem do Exército, 2. Série, n.° 3, de 1 de Fevereiro de
1984, página 289, onde se lê: «Ivo Soares da Rocha:>, deve ler-se:
«Ivo Ãlvares da Rocha».
31) O capitão miliciano (07921166) José João de Oliveira San
tos, do Regimento de Artilharia da Serra do Pilar, é do serviço de
pessoal, e não como vem publicado em Ordem do Exército, 2. Série.
n.° 1, de 1 de Janeiro de 1984, pág. 85.
32) Os alferes milicianos (14563871) José Carlos Mota Fernan
des e (03555171) Mário Vaz Pires, do Regimento de Cavalaria de
Santa Margarida, pertencem à arma de infantaria e não à de cava
laria, como foi publicado na Ordem do Exército. 2. Série, n.° 3, de
1984, página 243.
33) Chama-se Vítor Salvado Frutuoso
vado Furtado da Costa, o alferes miliciano
de Infantaria de Aveiro, que por portaria
inserta na Ordem do Exército, 2. Série,
foi provido ao actual posto.

da Costa, e não Vítor Sal
de infantaria, do Batalhão
de 13 de Agosto de 1983,
n.° 3, de 1984, pág. 240,
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34) Chama-se João Fernando Rodrigo dos Santos, e não João
Fernandes Rodrigues dos Santos, o alferes miliciano de cavalaria, do
Regimento de Cavalaria de Santa Margarida, que por portaria de
13 de Agosto de 1983, inserta na Ordem do Exército, 2.a Série, n.° 3,
de 1984, pág. 243, foi promovido ao actual posto.
35) Nula e de nenhum efeito a portaria de 1 de Janeiro de 1983
que coloca no Distrito de Recrutamento e Mobilização de Aveiro, na
situação de licenciado, o alferes miliciano de engenharia, do Regi
mento de Engenharia n.° 1, (18121668) Álvaro Tomás Ferreira dos
Santos, inserta na Ordem do Exército, 2. Série, n.° 17, de 1 de Setem
bro de 1983, pág. 1371, por o mesmo já ali ter sido colocado, con
forme consta na Ordem do Exército, 2. Série, n.° 13, de 1 de Julho
de 1983, pág. 1187.
36) Chama-se Mário Pereira de IVloura, e não IViário Pereira dc
Sousa, o alferes miliciano do serviço de saúde, do Batalhão do Ser
viço de Saúde, que por portaria de 2 Novembro de 1Pi3, inserta ai
Ordem do Exército, 2. Série, a.° 3, de 1984, pág. 249, foi promovido
ao actual posto.
37) O alferes miliciano (08417078) Paulo da Costa e Sousa Ta
vares, do Batalhão de Reconhecimento das Transmissões, pertence ao
serviço de pessoal, e não à arma de infantaria como foi publicado
na Ordem cio Exército, 2. Série, n.° 8, de 1982, pág. 618.

38) Chama-se José Bernardo de Almeida Marujo, e não José
Bernardo de Almeida Araújo, o alferes miliciano do serviço de pes
soal, do Estado-Maior do Exército, que por portaria de 9 de Janeiro
de 1984, inserta na Ordem do Exército, 2. Série, nY 5, de 1984,
pág. 410, foi promovido ao actual posto.

IX

—

OBITUÁRIO

1980:
Outubro, 31
Tenente miliciano médico, na situação de reserva,
(44305053) Alberto Manuel Alves Andrade, do Quartel-General
da Região Militar de Lisboa.
—
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1983:
Agosto, 1
Alferes miliciano de artilharia, na situação de reserva,
Pedro Anselmo Braancamp Freire Cid, do Quartel-General da
Região Militar de Lisboa.
—

1984:
Janeiro, 11
Capitão, reformado, Raul Baptista Correia, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa;
Fevereiro, 8
Coronel de infantaria, na situação de reserva,
(51301911) Mário Jaime Calderon de Cerqueira Rocha, do Quar
tel-General da Região Militar de Lisboa;
fevereiro, 28— Tenente, separado do serviço, (52941611) António
da Costa, do Quartel-General da Região Militar do Centro;
Março, 17
Coronel, reformado, Rodrigo Carlos Dórdio Rosado de
figueiredo Pereira Botelho, do Quartel-General da Região Mili
tar de Lisboa;
Abril, 19
Capitão, reformado António Pedro Leiras, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa;
Capitão, reformado, (50406711) José Valeriano Paulino,
Abril, 21
do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
—

—

—

—

—

O Chefe do Estado-Maior do Exército

Jorge da Costa Satazar Braga, general
Está conforme:
O Ajudante-General

José Fernando Lopes Gomes Marques, general.

ti

‘

—

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

ESTADO MÁIOR DO EXÉRCITO
-

ORDEM

DO

EXÉRCITO

2. SÉRIE
N.° 11/1 DE JUNHO DE 1984

PubHcaeaoExértoo seguinte:

—

VaÇ

JUSTIÇA E DISCIPLINA
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1 Iidu no O. 8. n..

Codecoracões:
Estado-Maior do Exército

Por portaria de 29 de Fevereiro de 1984:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de prata de serviços distintos, por ter sido considerado
ao abrigo do alínea a) do artigo 25.° do Regulamento da
Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças
Armadas, de 20 de Dezembro de 1971, o brigadeiro (50276511)
Armando Belo Salavessa.
Direcção do Serviço de Justiça e Disciplina
Repartição de ustiça e Disciplina
Por portaria de 22 de Fevereiro de 1984:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de prata de serviços distintos, por ter sido considerado
ao abrigo dos artigos 21.° e 25.°, com referência ao n.° 1 do
artigo 67.°, todos do Regulamento da Medalha Militar, de
20 de Dezembro de 1971, o tenente-coronel do serviço geral
do Exército (51010211) Mário da Fonseca Morganho.
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Por portaria de 14 dc Março de 1984:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de prata de serviços distintos, por ter sido considerado
ao abrigo dos artigos 2l.° e 25.°, com referência ao n.° 1 do
artigo 67.°, todos do Regulamento da Medalha Militar, de
20 de Dezembro de 1971, o tenente-coronel do serviço geral
do Exército (51483511) Américo José Russo, na situação de
reserva.
Por portaria de 27 de Março de 1984:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de prata de serviços distintos, por ter sido considerado
ao abrigo dos artigos 21.° e 25.°, com referência ao n.° 3 do
artigo 67.°, todos do Regulamento da Medalha Militar, de
20 de Dezembro de 1971, o tenente-coronel de infantaria
(51180011) António Ribeiro farinha.
Por portaria de 2 de Abril de 1984:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de prata de serviços distintos, por ter sido considerado
ao abrigo dos artigos 21.° e 25.°, com referência ao n.° 1 do
artigo 67.°, todos do Regulamento da Medalha Militar, de
20 de Dezembro de 1971, o coronel de infantaria (51341911)
Joaquim Abrantes Pereira de Albuquerque.
Por portarias de 24 de Abril de 1984:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 1.’- classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regulamento
da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o coronel
de infantaria (50275311) Adelino Rodrigues Coelho.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 1.a classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regulamento
da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o coronel
de infantaria (51138411) Manuel Ferreira de Oliveira.
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Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 1.a classe por, segundo parecer
cio Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sida
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regulamento
da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o coronel
dc cavalaria (51302511) Rui Ernesto Freire Lobo da CoLa.
MaHda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 1.a classe por, segundo parecer
cio Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regulamento
da Medalha Militar, de 20 de Dezembro dc 1971, o coronel
de transmissões (50767411) Carlos Alberto Borges do Rego
Fatco.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 1.a classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regulamento
da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o coronel
do serviço de saúde (51264511) Carlos Alberto Ferreira Ribeiro.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorat com a
medalha de mérito militar de 1.a classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regulamento
da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o coronel
do serviço de material (507738]]) Joaquim do Rosário Gon
çalves Triguinho.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 2. classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de I)isciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regulamento
da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o tenente-coronel de infantaria (50993111) António Marouva Cera.
Manda c) Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militas- de 2. classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regulamento
da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o tenente-coronel de infantaria (.51405311) Fernando Gonçalves Foitinhu.
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Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 2. classe por, segundo parecer
cio Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regulamento
da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o tenente-coronel de infantaria (50991211) José Cabaço Louro.

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha dc mérito militar de 2. classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de 1)isciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regulamento
da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o major
de infantaria (39521762) José Domingos rvloura Carneiro.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 2. classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regttlamento
da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o major
de infantaria (51407211) José Pedro da Cruz.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 2. classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regulamento
da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o major
de infantaria (06249864) Luís de Sousa ferreira.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 2. classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regulamento
da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o major
de infantaria (36031761) José Manuel da Costa Barbosa Pinto.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 2. classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regulamento
da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o major
de infantaria (51345511) Fernando Augusto Colaço Leal
Robles.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 2. classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
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considerado ao abrigo dos artigos 33.” e 36.” do Regulamento
da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o major
de artilharia (02374564) Fernando Góis Moço.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 2.” classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33•0 e 36.” do Regulamento
da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o major
artilharia (01640463) Vítor Manuel Amaro dos Santos.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 2. classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina cio Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.” e 36.” do Regulamento
da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o major
de artilharia (50948311) Joéo Baptista Rodrigues Videira.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 2.H classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regulamento
da Medalha Militar, de 20 dc Dezembro de 1971, o major
de engenharia (44407262) Diogo Velho de Sé Cabra].
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 2.” classe por, segundo pareer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.” e 36.” do Regulamento
da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o tenente
-coronel do serviço de material (20485161) José Campos Dias
Figueireclo.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 2.” classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33•0 e 36.” do Regulamento
da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o major
do serviço de material (51478611) Ãngelo Marques ferraz.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 2.” classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 330 e 36.° do Regulamento

$ltD

ORDEM DO EXÉRCITO N.° 11

2. Série

da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o major
do serviço de material (51217711) Luís Armando Marques
Garcia.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 2. classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regulamento
da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o major
do serviço geral do Exército (50978711) Ventura Vaz.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3. classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33•0 e 36.° do Regulamento
da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o capitão
de artilharia (07935566) Manuel João ferreira de Sousa.

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3.a classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regulamento
da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o capitão
de engenharia (04794372) Rui António Faria de Mendonça.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3•a classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 3.° do Regulamento
da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o capitão
médico na reserva (50936411) José Alexandre de Azevedo Vas
concelos e Só Jorge de Figueireclo.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3. classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regulamento
da Medalha Militar, de 20 de 1)ezembro de 1971, o capitão
do serviço de material (50094211) l)omingos Francisco Gordo
de Carvalho.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com o
medalha de mérito militar de 3. classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33,° e 36° do Regulamento
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da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o capitão
do serviço de material (50466211) Francisco Madeira Clemente.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3. classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regulamento
da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o capitão
miliciano de infantaria (36004649) José Mário Fernandes fer
reira, da Guarda Nacional Republicana.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3.a classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regulamento
da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o capitão
miliciano de infantaria (60809667) Carlos Alberto Garcia Pinto.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3. classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33,0 e 36.° do Regulamento
da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o capitão
miliciano de infantaria (45538259) Fernando José Oliveira Santos
Serra, da Guarda Nacional Republicana.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3. classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regulamento
da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o capitão
miliciano de infantaria (36033353) Manuel da Silva Gonçalves
Soares, da Gtiarda Nacional Republicana.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3. classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regulamento
da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o capitão
miliciano do serviço de pessoal (00149264) Eduardo Jorge do Vale
dos Santos Saraiva.
Condecorados com a medalha de ouro de comportamento exemplar,
por despacho das datas que se indicam e em conformidade
com as disposições do Regulamento da Medalha Militar, pro
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mulgado pelo Decreto n.° 566/71, de 20 de Dezembro, os
seguintes oficiais:
16

de Março de 1984:

Coronel de cavalaria (51211211) António Augusto Chiado Caçote;
Coronel de cavalaria (50432311) João Goulão de Meio;
Coronel médico, na reserva, (51471211) Fernando Manuel Ferreira
Baptista Viegas;
Major de transmissôes (50586811) Abel Costa da Silva Azevedo;
Capitão do serviço geral do Exército (5056251 1) Vasco das Neves
Martins Correia;
21 de Março de 1984:
Coronel de cavalaria (51412111) José Eduardo Carvalho de Paiva
Morão;
Capitão do serviço geral do Exército (51692311) Duatte Ilídio
Resendes Braga;

29 dc Março de 1984:
Capitão de
Pontes;

transmissões

(50250911)

Domingos

Cabrita

Martins

30 de Março de 1984:
Coronel de infantaria (51393611) António Soares Catarino;
Coronel de Infantaria (50275211) Manuel Francisco Matoso Ramalho:
Tenente-coronel de cavalaria (50127611) João Manuel Duarte Moniy
Barreto;

19 de Abril de 1984:
Capitão do serviço geral do Exército (52058411) Armando Pinto;
Capitão do serviço geral do Exército (50966811) Henrique da Silva
Rocha.
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Louvores:
Estado-Maior-General das Forças Armadas
Louvo o coronel de artilharia Manuel Carmelo Rosado Rosa pelos
relevantes serviços prestados como oficial encarregado do Pro
tocolo do Gabinete do Chefe do Estado-Maior-General das
Forças Armadas, cargo em que mais urna vez evidenciou, a
par de um excelente relacionamento humano, confirmado ao
longo dc toda a sua carreira militar, especiais atributos para
o desempenho de funções desta naturezea, sempre melindrosas.
Dispondo de um fácil poder de comunicação e de uma natural
simplicidade e afabilidade de trato, conjuntamente com uma
vasta cultura, o coronel Carmelo Rosa, que pautou sempre
a sua actuação pelos ditames da lealdade e do prestígio da
instituição militar, que abnegadamente serve, imprimiu um
cunho muito pessoal às funções que exerceu, rodeando-as de
um calor humano que muito facilitou os contactos sociais e
contribuiu, em elevado grau, para o estreitamento de ielaçõc
amistosas com entidades civis e militares, nacionais e estran
geiras.
Por tudo isto, é justamente merecedor deste páblico testemunho
dc apreço, tendo prestado às Forças Armadas serviços de
assinalável mérito.
Estado-Maior-General das Forças Armadas, 15 de Fevereiro de
1984.— O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas,
t’Juno Viriato Tavares de Meio Egídio, general.
(Publicado no Diário da República, II Série, n.° 67, de 20 de Março de 1954,)

Louvo o coronel do serviço de administração militar Florôncio
José de Almeida pela forma altamente meritória como tem
desempenhado as funções de adjunto administrativo do Gabinete
do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, bem
corno as de membro da Comissão Luso-Francesa, evidenciando
alta competência, dinamismo, elevado sentido das responsabi
lidades e apreciável capacidade de decisão.
Mantendo-se ao serviço numa manifestação de grande dina
mismo e muita dedicação, o coronel Florêncio de Almeida
tem evidenciado um completa disponibilidade para a resolução
dos mais variados problemas que solicitam a sua intervenção,
para os quais, mercê da sua inteligência e bom senso, sabe
encontrar as soluções mais ajustadas.
Possuidor de excepcionais qualidades militares e humanas. com
urna grande facilidade de relacionamento e usando sempre da

(2Ø

ORDEM DO EXËRCITO N.” 11

2. Série

maior lealdade em todas as suas atitudes, é bem o exemplo
do militar digno e competente que todos se habituaram a
respeitar.
Justo é. pois, testemunhar-lhe publicamente o meu apreço pelas
virtudes militares de que deu sobejas provas e pelos serviços de
excepcional mérito que prestou ao Gabinete do Chefe do Estado-Maior-General das forças Armadas.
Estado-Maior-General das Forças Armadas, 15 de fevereiro de
1984.
O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas,
P’Jtmo Viriato Ta’ares de Meio Egídio, general.
—

(Publicado no Diário da Repáblica, II Série,

n.’

67, de 20 de

Março

de ]084.)

Louvo o major Rui Augusto Moreno Lopes pela inexcedível dedi
cação e competência que tem posto na execução das funções
de chefe do serviço de segurança, de comandante da formação
e adjunto do comando do CAS, deste Estado-Maior-General
das forças Armadas.
Dotado de extraordinária capacidade de trabalhe, desembaraço,
iniciativa e bom senso, desempenha com exemplar proficiência
as múltiplas missões que lhe estão atribuidas, nas quais põe
a maior dedicação e entusiasmo.
Oficial leal, correcto, dotado de vincada personalidade e sólida
formação profissional, disciplinado e disciplinador, d o major
Moreno Lopes possuidor de um conjunto dc qualidades que o
tornam credor da consideração e estima daqueles que COm
ele lidam, tornando-se merecedor deste jLtsto testemunho dc
apreço e que os serviços que tem prestado no Estado-Maior-General das forças Armadas sejam considerados de muito
mé rito.
Estado-Maior-General das forças Armadas, 15 de Fevereiro de
1984.
O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas.
Nuno Viriato Tavares de Meio Egídio, general.
—

(Publicado

no

Diário

da República, li Série, n.° 67, de 20 de Março de lS4.)

Estado-Maior do Exército
Louvo o brigadeiro (50276511) Armando Belo Salavessa pela forma
exemplarmente dedicada e eficiente como desempenhou, durante
cerca de cinco anos, i;o Instituto de Altos Estudos Militares
(IAEM), as funções de professor, chefe do Gabinete de Estudos
e Planeamento, chefe da Secção de Táctica e director do
Curso Superior de Comando e Direcção.
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Oficial extremamente competente em áteas curricularcs diver
sificadas, dotado de uma inteligência esclarecida e de urna
inexcedível honestidade intelectual, estudioso e metódico, com
uma excepcional capacidade organizativa, o brigadeiro Belo
Salavessa desenvolveu a sua actividade pedagógica, adminis
tiativa e de planeamento num ambiente de ampla participação
e diálogo, lealdade e camaradagem, muito contribuindo para o
quadro informativo-formativo que o ensino ministrado no IAEM
pretende garantir.
[)iiigindo e otientando grupos de trabalho de estudo e inves
tigação sobre ternas com um interesse que, frequentemente,
transcendia o ensino do IAEM, soube o brigadeiro Belo Sala
vessa corresponder, sempre com objectividade e sentido do
essencial e do ical, às finalidades enunciadas.
Numa manifestação discreta de permanente disponibilidade e
perfeita consciência das responsabilidades que lhe competiam,
o brigadeiro Belo Salavessa contribuiu para o prestígio e lustre
do ensino superior militar e, em consequência, do Exircito e
da Instituição Militar, devendo os serviços por si prestados no
IAEM serem considerados extraordinários, relevantes e dis
tintos.
O
Ministtrio da Defesa Nacional, 29 de fevereiro de 984.
Chefe do Estado-Maior do Exército, Jorge dci Cosici Salazar Braga,
general.
—--

Direcção do Serviço de JUstiça e Disciplina
Repartição de Justiça e Disciplina
Louvo o coronel de infantaria (51341911) Joaquim Abrantes Pereira
de A]buquerque, pela forma digna e muito eficiente corno
durante cerca de três anos comandou o Regimento de Infantaria
dc Chaves, confirmando em absoluto os dotes e virtudes mili
tares amplamente patenteados e reconhecidos no decurso do
seu já longo tempo de serviço.
Oficial muito competente, activo e desembaraçado, com um
profundo sentido das responsabilidades, da lealdade e do dever,
possuidor de grande capacidade de trabalho e de uma elevada
experiência dc comando adquirida nas mais variadas situações.
dinamizou e coordenou devotada e eficientemente todas as
actividades da sua Unidade, elevando-a a um padrão superior
de eficiência no cumprimento de todas as missões que lhe
foram cometidas.
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De excelente formação humana, foi sua constante preocupação
o bem-estar do pessoal, desenvolvendo, neste domínio, uma
acção adequada e realista.
Merecem particular realce os esforços que desenvolveu e levou
a bom termo para solucionar o grave problema da falta de
água no aquartelamento que durante vários anos causou incú
modos e inconvenientes de toda a ordem, sendo de salientar
que tal situação foi sempre aceite com exemplar compreensão,
espírito de sacrifício e sentido da disciplina por toda a Unidade.
Oficial de vincada personalidade, sóbrio em todas as atitudes
marcadas de grande integridade de carácter e por um sentido
do dever e da disciplina exemplares, é amplamente merecedoi
do muito apreço e estima em que é tido e do elevado prestígio
de que desfruta.
Pela sua conduta, pela reafirmação permanente das suas qua
lidades e pela sua acção no Regimento de Infantaria de Chaves,
cujo comando tão eficientemente exerceu, devem os serviços
prestados pelo coronel Albuquerque, dos quais resultou lustre
e honra para a Região Militar do Norte e para o Exército ser
considerados extraordinários, relevantes e distintos.
Estado-Maior do Exército, 21 dc Outubro de 1983.— O Chefe
do Estado-Maior do Exército Amadeti Gareici dos Santos, general.
Louvo o tenente-coronel do serviço geral do Exército (51010211)
Mário da fonseca Morganho, pela forma muito criteriosa, dedi
cada e eficiente como durante mais de um ano e meio desem
penhou o cargo de chefe do Serviço Geral do Exército, funções
que deixou de exercer poi- ter solicitado a sua passagem à
situação de reserva, depois de uma cal-reira de cerca de trinta
e oito anos de serviço efectivo.
Oficial dotado de excelente tequisitos profissionais e culturais.
de sólida formação moral e muito exigente para consigo próprio.
sempre se evidenciou pelo aprumo e o rigor das suas atitude,
impondo-se naturalmente à consideração dos seus superiores
e ao tespeito dos seus subordinados. No decui-so da sua longa
carreit-a militai-, revelou sempre grande dedicação e interesse pelo
serviço, execepcional competência em todas as funções que
desempenhou, grande ponderação e assinalável senso. Excelente
profissional não deixou de, em todas as circunstências, demons
trar grande espírito de camaradagem e excelentes qualidades
humanas, a par de grande integridade de carácter, qualidades
que aliás sistematicamente ressaltam dos inúmeros louvores que
constam da sua folha de serviço.
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Corno corolário da sua carreira, foi nomeado para o cargo de
chefe do Serviço Geral do Exército, funções que exerceu com
grande dignidade, muito equilíbrio e alta competência e onde
evidenciou grande capacidade de organização, muita determi
nação e alto critério. Confrontado com os inúmeros problemas
que afectam o Quadro do Serviço Geral do Exército, para
todos procurou propor as mais adequadas soluções, sempre
tendo em atenção as necessidades do Exército e do seu Quadro
e também os interesses de todo o pessoal.
Pelo exemplo que a sua longa carreira militar constitui, pela
acção qtie o tenente-coronel Fonseca Morganho desenvolveu
como chefe do Serviço Geral do Exército, justo se torna
realçar os serviços prestados ao Exército, que muito honram
e lustram a Instituição Militar, corno extraordinários, relevantes
e distintos,
O
Ministério da Defesa Nacional, 22 de fevereiro de 1984.
Chefe do Estado-Maior do Exército. Jorge da Costa Saiazar Braga.
general.
—

Louvo o tenente-coronel do serviço geral do Exército (51483511)
Américo José Russo, pela forma altamente honrosa e brilhante
como ao longo de quarenta e nove anos de serviço efectivo
dc carreira militar, que agora deixa, cumpriu as mas diversi
ficadas missões de serviço que lhe foram atribuídas.
Oficial extremamente dedicado, servindo a sua profissão com
excepcional zelo e espírito de missão, não só em tempo de
paz como em situação de campanha, como se comprova pela
análise dos numerosos louvores que exornam a sua folha de
serviço, prestigiou a Instituição Militar com o seu exemplo
esforçado de militar digno, leal e dotado de muita personalidade,
beneficiando esse mesma Instituição com o constante produto
do seu competente, profícuo e diversificado trabalho que, por
sua iniciativa, ou em função das missões recebidas, praticou
ao longo de toda a sua carreira.
Presente nos últimos quatro anos na Direcção do Serviço dc
Justiça e Disciplina, onde acumulou as funções de chefe da
Secção de Condecorações e Louvores com a de chefe da Secção
de Acidentes de Viação, devido ao muito esttido, capacidade
de trabalho, inteligência e entusiasmo, tornou-se um especialista
excepcionalmente apto nas actividades apontadas, produzindo
continuamente instruções, circulares, informações e pareceres,
todos de qualidade e utilidade indiscutíveis, evidenciando o
seu muito bom senso, competência e nível intelectual e que

824

ORDEM DO EXERCI1O N.° 11

2. Série

muito víeram melhorar a capacidade técnica do Serviço e bene
ficiar as diversas Unidades e Estabelecimentos Militares.
No momento em que termina a sua tão longa vida militar.
que devotada e abnegadamente enriqueceu com actividades que
deram honra e lustre à Instituição Militar, é da maior lustiça
considerar que os serviços prestados ao Exército pelo tenente-coronel Américo José Russo sejam tidos como relevantes e
distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 26 de Janeiro de 1984.
O
Chefe do Estado-Maior do Exército, forge da Costa Satazar Braga,
general.
—

Louvo o tenente-coronel de infantaria (511$00 11) António Ribeiro
Farinha, com a especialidade de Criptólogo, pela forma muito
eficiente e dedicada como durante cerca de 16 anos desempenhou
todas as funções e missões de que foi incumbido no âmbito do
Serviço de Reconhecimento das Transmissões.
Tendo sido chamado a desempenhar várias funções de grande
responsabilidade, nomeadamente chefe do Serviço, interino, sem
pre se mostrou altamente competente e brilhante, desenvolvendo,
mercê da sua competência técnica e profissional, actividades
que se revestiram de grande mérito e cujos resultados contri
buiram de forma inequívoca para o prestígio do Serviço dc
Reconhecimento das Transmissões.
Mau grado, por motivos de saúde, a sua carreira militar ter
sído cerceada, mesmo assim, este oficial contnuou a servir
devotadamente com o mesmo entusiasmo, abnegação e espírito
de sacrifício, numa demonstração exemplar de entrega total
à causa da instituição militar, evidenciando uma exacta noção
do dever e das responsabilidades e contribuindo com a su
experiência e leaL colaboração para manter o nível técnico e
operacional do Serviço de Reconhecimento das Transmissões.
Aliando às suas excelentes qualidades militares uma sólida
formação moral e cultivando em elevado grau a lealdade e
camaradagem, bem merece, o tenente-coronel Farinha, que seja
dado público testemunho do apreço em que são tidos os
serviços que prestou ao Exército, no âmbito do Serviço de
Reconhecimento das Transmissões, e que os mesmos sejam
considerados extraordinários, relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 27 de Março de 1984.— O
Chefe do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Salazar Braga,
general.
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II— MUDANÇAS DE SITUAÇÃO
Oficiais do quadro permanente
Armas e serviços:
Ingresso nos quadros:
Quadro do Serviço de Adminïstração Militar
Capitão do serviço de administração militar, adido, (08593074)
António Joaquim de Aguiar Pereira Cardoso, por ter deixado
de prestar serviço na Sucursal da Manutenção Militar do Porto
eni 1 de Fevereiro de 1984, desde quando deve ser considerado
nesta situação, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 8 de Maio de 1984. Niío são devidos emolti
mentos.)

Quadro de Inspecção de Bandas e Fanfarras do Exército
Capitão, chefe de banda e fanfarras do Exército, supranurnerário,
(51694911) Amílcar da Fonseca Morais, da Escola Militar de
Electromecânica, onde continua colocado, devendo ser considerado
nesta situação desde 29 de Dezembro de 1983, para Preenchi
mento de vaga no quadro.
(Por portaria de 29 de Dezembro de 1983, visada pelo ‘Tribunal de
Contas em 8 de Maio de
mentos.)

1984. Não são devidos emolu

Passagem à situação de supranumerário permanente:
1 eixa de estar na situação de adido, nos termos do n.° 18 da alínea b)
do artigo 44.° do Decreto-lei n.° 176/71, de 30 de Abril. desde
a data da presente portaria, por ter deixado de prestar serviço
no Estado-Maior-General das forças Armadas, passando, porém,
desde a mesma data à sittiação de supranumerário permanente,
nos termos do Decreto-Lei n.° 634/74, de 20 dc Novembro.
e colocado no Estado-Maior do Exército, o coronel de artilharia
Rafael Guerreiro Ferreira.
(Por portaria de 6 de Fevereiro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 8 de Maio de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)
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Deixa de estar na situação de adido, nos termos do n.° 9 da alínea b)
do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, desde
a data da presente portaria, por ter deixado de prestar serviço no
Estado-Maior-General das Forças Armadas, passando, porém,
desde a mesma data à situação de supranumerário permanente,
nos termos do Decreto-Lei n.° 634/74, de 20 de Novembro,
e colocado na Direcção da Arma de Cavalaria, o tenente-coronel
de cavalaria (52156011) Mário Arnaldo de Jesus da Silva.
(Por portaria de 2d de Janeiro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 8 de Maio de 1984. Não silo devidos ensolu
mentos.)

Passagem à situação de supranumerário:
Coronel de infantaria, adido, (50575611) José Manuel Gonçalves
que, por ter deixado de prestar serviço nos Serviços Sociais
das Forças Armadas, se apresentou no Exército em 7 dc Março
de 1984, desde quando deve ser considerado nesta situação.
Coronel de infantaria, adido, (51394111) Fernando Maria Preza de
Queiroz Magalhães que, por ter deixado de prestar serviço
na Comissão Liquidatária da PIDE/DGS, se apresentou no
Exército em 7 de Março de 1984, desde quando deve ser
considerado nesta situação.
(Por portaria de 7 de Março de t984, visada pelo Tribunal de
Contas em 8 de Maio de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Coronel de infantaria,
Martins que, por
-Maior-General das
em 29 de Fevereiro
nesta situação.

adido, (51290511) José António Silvestre
ter deixado de prestar serviço no EstadoForças Armadas, se apresentoti no Exército
de 1984, desde quando deve ser considerado

Coronel de infantaria, adido, (50274811) Eurico César Moreno
que, por ter deixado de prestar serviço no Estado-Maior-General
das forças Armadas, se apresentou no Exército em 29 de
fevereiro de 1984, desde quando deve ser considerado nesta
situação.
Coronel de infantaria, adido, (50480411) José Moura Sampaio que,
por ter deixado de prestar serviço no Estado-Maior-General
das forças Armadas, se apresentou no Exército em 29 de
Fevereiro de 1984, desde quando deve ser considerado nesta
situação.
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Coronel de artilharia, adido, (50857111) Luís Jorge Lopes Gomes Mar
ques que, por ter deixado de prestar serviço no Estado-Maior-Gene
ral das forças Armadas, se apresentou no Exército em 29 de
fevereiro de 1984, desde quando deve ser considerado nesta
situação.
Coronel de artilharia adido, (50353511) Vítor Manuel Santos Torres
Silva, da Repartição de Recrutamento da Direcção do Serviço de
Pessoal, que, por ter deixado de prestar serviço no Estado-Maior-General das forças Armadas, se apresentou no Exército
em 29 de Fevereiro de 1984, desde quando deve ser consideracic
nesta situação.
Coronel de cavalaria, adido, (51234611) Antero Correia de Araújo,
da Repartição Técnica da Direcção do Serviço de Pessoal, que,
por ter deixado de prestar serviço no Estado-Maior-General das
Forças Armadas, se apresentou no Exército em 29 de fevereiro
de 1984, desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 29 de fevereiro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 8 de Maio de 1984. Não são devidos emolu

mentos.)
Tenente-coronel do serviço geral do Exército, adido, (50927211) Ale.
xandre Afonso Marques Garrana de Castro que, por ter deixado
de prestar serviço em diligência no Estado-Maior-General das
Forças Armadas, se apresentou no Exército em 13 de Fevereiro
de 1984, desde quando deve ser considerado nesta situação.
Tenente-coronel do serviço geral do Exército, adido, (50420611)
Odorico do Nascimento Nunes que, por ter deixado de prestar
serviço em diligência no Estado-Maior-General das Forças Ar
madas, se apresentou no Exército em 13 de Fevereiro de 1984,
desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 13 de Fevereiro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 8 de Maio de 1984. Não são devidos emolu

mentos.)

Tenente-coronel do serviço geral do Exército, adido, (51096911)
António de Figtieiredo Simões que, por ter deixado de prestar
serviço em diligência no Serviço de Extinção da PIDE/DGS e
LP (Delegação de Coimbra), se apresentou no Exército em 9 de
fevereiro de 1984, desde quando deve ser considerado nesta
situação.
(Por portaria de 9 de fevereiro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 8 de Maio de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)
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Capitão do serviço geral do Exército, adido, (50521411) Belchior joão
Gonçalves, por ter deixado de prestar serviço no Instituto de
Altos Estudos Militares em 13 de Fevereiro d 1984, desde
quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 13 de Fevereiro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em $ de Maio de 1984. Niio são devidos emolu
mentos.)

Passagem à situação de adido:
Nos termos do n.° 10 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Coronel do serviço de administração militar, supranurnerrío,
(51422911) José Rodrígues de Almeida e Sá Araújo, da Direeçã
do Sei-viço de Administração Militar, por ter sido nomeado chefe
de secção da Repartição de Contas da Comissão de Contas e
Apuramentos de Responsabilidades, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
Coronel do serviço de administração militar, no quadro, (51304311)
José Martins Patrício, do Centro de Gestão Financeira da Região
Militar de Lisboa, por tei- sido nomeado professor do Instituto
Militar dos Pupilos do Exército, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
Coronel do serviço de administração militar, no quadro, (51210411)
Manuel Alberto Simões Rios, da Direcção do Serviço de Admi
nistração Militar, por ter sido nomeado chefe de secção da
Repartição de Contas da Comissão de Contas e Apuramento de
Responsabilidades, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1984. anotada pelo Tribunal de
Contas em 7 de Maio de 1984.)

Nos termos do n.° 16 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto•
-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Coronel de infantaria, supramimerário permanente, (50274111) José
Manuel Severino Teixeira, do Estado-Maior cio Exército, onde
continua colocado, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 8 de Janeiro de 1984, visada pelo ‘l’ribunal de
Contas em 8 dc Maio de 1984. Não são devidos emolu

mentos.)
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Nos termos do n.° 17 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto.
-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Desde 20 de Setembro de 1983, deixa de ser considerado na situação
de adido na Academia Militar, nos termos do n.° 10 da alínea b)
do artigo 44.’ do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, conti
miando, porém, desde a mesma data na citada situação, nos
termos do n.’ 17 da referida alínea, por se encontrar em diligên
eia no Ministério da Defesa Nacional, o tenente-coronel de infan
taria (50180511) florindo Eugénio Baptista Morais.
(Por portaria de 22 de Março de 1984, visada pelo Tribunal dc
Contas em $ de Maio de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Capitão cio serviço de material (serviços técnicos de manutenção).
adicto, (50672311) Manuel Mestre Zacarias, da Chefia do Serviço
de Reconhecimento das Transmissões, onde continua colocado,
por se encontrar em diligência no Ministério dos Negócios Es
trangeiros, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Fevereiro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 8 de Maio de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Major do serviço geral do Exército, no quadro, (51212011) David de
Matos, do Regimento de Lanceiros de Lisboa, onde continua colo
cado, por se encontrar a desempenhar funções, em diligência, no
Ministério da Defesa Nacional, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 22 dc fevereiro dc 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 8 de Maio de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Nos termos do n.° 18 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto.
-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Coronel de artilharia, supranumerário, (50857511) Luís Jorge Lopes
Gomes Marques, da Repartição de Praças da I)irecção do Ser
viço de Pessoal, onde continua colocado, por se encontrar em
diligência no Estado-Maior-General das Armadas, devendo sei
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas cm 8 de Maio dc 1984. Não são dcvido emolu
mentos.)
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Major do serviço geral do Exército, no quadro, (34107757) José Vas
ques Ljnion da Silva Cavaco, da Chefia do Serviço Geral do
Exército, onde continua colocado, por se encontrar em diligência
nos Serviços Sociais das Forças Armadas, devendo ser consi
derado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 13 dc Março de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 8 de Maio de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)
Nos termos do a.° 19 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Capitão do quadro especial de oficiais, no quadro, (04979164) Álvaro
Henriques fernandes, do Distrito de Recrutamento e Mobilização
de Ëvora, onde continua colocado, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 8 de Maio de 1984. Não são devidos emolu

mentos.)
Oficiais do quadro de complemento
Oficiais milicianos de reserva:
Os oficiais milicianos em seguida mencionados têm a situação que
lhes vai indicada em título, por terem atingido o limite de idade,
nos termos dos artigos 25.° e 26.° do Decreto n.° 36 304, de 24
de Maio de 1947:
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Abrantes
Tenente miliciano de artilharia (31008760) Mário ferreira Neves,
devendo ser considerado nesta situação desde 10 de Abril de
1984.

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Ponta Delgada
Tenentes milicianos de infantaria (48035960) António Carreiro Bar
bosa e (48067161) Adalberto Nélson Albuquerque Silva, devendo
ambos ser considerados nesta situação desde, respectivarnente,
26 e 29 de Abril de 1984.
(Por portaria de 3 de Maio de 1984.)
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PROMOÇÕES

Oficiais do quadro permanente
Armas e serviços:
Quadro do Serviço Geral do Exército
Promovido ao posto de alferes do Quadro do Setviço Geral do Exér
cito, nos termos do n.° 1 do artigo 28.° da Lei n.° 29/82, de 11
de Dezembro, o cadete-aluno (DfA) Luís Filipe Rodrigues Pinto
de Almeida, contando a antiguidade a partir de 19 de Abril de
1984 e passando à reforma extraordinária na mesma data.
(Por portaria de 16 de Maio dc 1984. Nüo carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução
e unidades:
Batalhão do Serviço de Material
Tenente-coronel do serviço de material (serviços técnicos de manu
tenção), no quadro, o major do serviço de material (serviços
técnicos dc manutenção), supranurnerário, (50447811) Vítor Ale
xandre Maria Rodrigues Figueiredo de Lima, contando a anti
guidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 6 de fevereiro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Estabelecimentos militares
Serviço Cartográfico do Exército
Major do serviço geral do Exército, no quadro, o capitão do serviço
geral do Exército, adido, (52397011) Eduardo Soeiro Joaquim,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo venci
mentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Março de 1984. Não carece dc

visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Na situação de reforma extraordinária:
Graduado no posto de coronel de cavalaria, na situação de reforma
extraordinária, nos termos dos artigos 1.0 e 4.° do Decreto-Lei
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n.° 295/73, de 9 de Junho, o capitão de cavalaria (51455811)
José Maria de Mendonça Jtínior, contando a antiguidade de 1 de
Dezembro de 1974.
A graduação deste oficial não lhe confere direito a qualquer
alteração na pensão de reforma, calculada e estabelecida na data
da mudança de situação (artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 295/73,
dc 9 de Junho).
(Por portaria de 25 de Maio de

I9t4.)

Oficiais do quadro de complemento
Armas e serviços:
Direcção do Serviço de Justiça e Disciplina
Repartição de Justiça e Disciplina
,\lferes milicianos do serviço de pessoal, os aspirantes a oficial milicia
nos cio mesmo serviço (12216077) Manuel da Costa Martins e
(01544077) José JCilio Gaspar Í)uarte, ambos em disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não carece de visto cio
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.1

Quartéis-generais:
Região Militar do Centro
Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano dc iníantara
(03180779) Joaquim Carlos Simões, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 31 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Alferes miliciano do serviço de pessoal, o aspirante a oficial miliciano
cio serviço de pessoal (04828379) António Fernando Barateiro
Dias Martins, em disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos tei’mos do Decreto

a.’

276-A/75.)

Região Militar de Lisboa
Alferes miliciano do serviço de pessoal, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de pessoal (04409177) Fernando Correia Estrela, em
disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Região Militar do Norte
Alferes milicianos de engenharia, os aspirantes a oficial milicianos de
engenharia (02781272) Francisco Luís Gonçalves Saraiva e
(19198580) Manuel de Sousa Uma Carneiro, ambos cm dispo
nibilidade.
Alferes milicianos do serviço de saúde, os aspirantes a ‘ficiaI mili
cianos do mesmo serviço (02825875) José António Ramos da
Silva Teixcira, (03613977) Rui Marcelino Lopes Dias, (03359274)
Fernando Alberto Pires Póvoas, (04406975) António Manuel
Cortez Peneira, (02125874) Edgar António Elói Oliveira Guer
rdro, (03037275) José Manuel Oliveira Monteiro, (04117078)
Rtti Luís Pereira Viana Duarte, (04197275) Múrio Guerra Mar
tins, (04163377) Rui Afonso Móia Pereira Cernadas, (10764777)
Manuel Pereira Martins das Neves, (1 i213378) Nuno Manuel da
Cunha Salvador, (02448277) José Eduardo Rocha de Almeida,
todos em dsponibflidade.
Alferes milicianos do serviço de pessoal, os aspirantes a oficial mili
cianos do mesmo serviço (04436677) Manuel José da Costa
Araúo. (08278579) Luís Magalliães Pereira, (05481577) Luís
Manuel de Jesus Loureiro e (00228672) Vítor Gomes Ferraz,
todos em disponibilidade.
Alferes miliciano do serviço de pessoal, o aspirante a oficial miliciana
cio mesmo serviço (19304279) António José Pinto, contando
a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria dc 17 de Dezembro de 1983. Nao carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)

Região Militar do Sul
Alferes miliciano de cavalaria, o aspirante a oficial miliciano de cavalatia (13425077) Félix Luís Pereira das Neves, cm disponibili
dade, contando a antiguidade desde 30 de Dezembro de 1978,
desde quando deve ser considerado nesta situação.
Alferes miliciano de cavalaria, o aspirante a oficial miliciano de cava
laria (1995547$) Jorge Manuel Almeida ria Conceição Bernardo,
em disponibilidade, contando a antiguidade desde 27 de Julho
de 1979, desde quando deve ser considerado nesta situação.
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Alferes miliciano de cavalaria, o aspirante a oficial miliciano de cava
laria (11250273) Filipe Gabriel D’Oiey Marchand, cm disponibi
lidade, contando a antiguidade desde 28 de Dezembro de 1979,
desde quando deve ser considerado nesta situação.
Alferes miliciano de engenharia, o aspirante a oficial miliciano de
engenharia (02675471) José Pedro dos Santos Dei Toro dc Ma
cedo, em disponibilidade, contando a antiguidade desde 28 de
Dezembro de 1979, desde quando deve ser considerado nesta
situação.
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de saúde (02067773) Júlio Augusto Miguel, em dis
ponibilidade, contando a antiguidade desde 27 de Julho de 979,
desde quando deve ser considerado nesta situação.
Alferes miliciano do serviço de administração militar, o aspirante a
oficial miliciano do serviço de administração militar (01293973)
Vítor Manuel Candeias Dórdio, em disponibilidade, contando
a antiguidade desde 27 de Julho de 1979, desde quando deve
ser considerado nesta situação.
Alferes miliciano do serviço de pessoal, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de pessoal 07913573) Luís Filipe Colaço Antunes,
em disponibilidade, contando a antiguidade desde 28 de Dezem
bro de 1979, desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 1 de Março de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Zona Militar da Madeira
Alferes miliciano de cavalaria, o aspirante a oficial miliciano de cava
laria (14200082) Manuel António de Bessa Vieira, em dispo
nibilidade.
Alferes miliciano de cavalaria, o aspirante a oficial miliciano de cava
laria (17100882) João Carlos Freixial Araújo, contando a anti
guidade desde a data da presente portaria.
Alferes miliciano do serviço de administração militar, o aspirante a
oficial miliciano do mesmo serviço (07539177) Miguel Jorge
Alves de França Dória, em disponibilidade.
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Alferes miliciano do serviço de pessoal, o aspirante a oficial miliciano

do mesmo serviço (00353877) José Manuel Martinho da Silva.
em disponibilidade.
(Por

portaria de 17 de Dezembro de 1983. Niio carece de Visto do
‘tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)

Escotas práticas das armas e serviços, cetitros de instrução
e unidades:

tnfantaria:

Regimento de Infantaria de Chaves
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria, graduado em alferes, (14256466) Francisco Ciprianu
Rocha, em disponibilidade, contando a antiguidade desde 1 de
Novembro de 1974, devendo ser considerado nesta situacão
desde 17 de Janeiro dc 1975.
(Por

portaria de 1 de Março de 1984. Não carece dc visto do
tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Infantaria de Faro
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos
de infantaria (03303881) António Luís Campina dc Sousa
Borges, (15918879) Francisco José da Silva Cavaco, (11746482)
Carlos Filipe Carneiro da Câmara Manuel, (06535582) José
Carlos Alves Marques dos Santos e (15129170) Rui Manuel
Teixeira Gonçah’es, todos em disponibilidade.
(Por

portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não carece de visto cio
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Infantaria dq Porío
Tenentes milicianos de infantaria, os alferes milicianos de infantaria
(17347279) José Moreira de Azevedo e (17609279) Carlos Alberto.
contando ambos a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por

portaria de 31 de Dezembro de 1983. Não carece dc visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 276-A/75.)
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Regimento de Infantaria de Qtteftiz
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oticial miliciano de

infantaria, graduado em alferes, (70176969) João Luís Bento de
Matos, em disponibilidade, contando a antiguidade desde 1 dc
Novembro de 1973 e devendo ser considerado nesta situação
desde 6 de fevereiro de 1974.
Alferes mi]iciano dc infantaria, os aspirantes a oficial milicianos
de infantaria, graduados em alferes, (78024068) Eduardo João
Goulão ferreira e (70485669) José António Geraldes, ambos
em disponibilidade, contando a antiguidade desde 1 de Novembro
de 1974 e devendo ser considerados nesta situação desde 5 dc
Fevereiro de 1975.
(Por portaria de 1 de fevereiro de 1984. Não carece de visto do
276-A/75.)
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto
•0

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria, graduado em alferes, (628312691 Luís Manuel Pego
Todo Bom, em disponibilidade, contando a antiguidade desde
1 de Novembro dc 1974 e devendo ser considerado nesta situac6u
desde 30 de fnneit’o de 1973.

Alferes miliciano d infantaria, o aspirante a oficia! miliciano de
infantaria, graduado em alferes, (15364569) António Coutinho
Raposo dc Magalbães. em disnnibu1idadc, contando a antiguidade
desde 1 de Novembro de 1975 e devendo ser considerado nesta
situação desde 22 de Outubro de 1975.
(Por portaria de 1 dc Março de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.1
Desgraduado do posto de capitão miliciano de infantaria, desde 11
de Outubro de 1975, o alferes miliciano de infantaria (00151269)

Manuel Domingos Braga Pereira Coutinho, do Regimento de
Infantaria de Queluz, em disponibilidade desde a mesma cinta.
Por portaria dc 6 de Abril de 1984. Não carece de Visto do
Tribunal dc Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75i

Regimento de Infantaria de Tomar
Alteres miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano dc
infantaria, graduado em alferes, (74631373) Leonel da Silva
Leiria, em disponibilidade, contando a antiguidade desde 1 dc

Novembro de 1974 e devendo sei’ considerado nesta situação
desde 5 de Fevereiro de 1975,
(Por portaria de 1 de fevereiro de t984. Não carece dc visto do
276-A/75.)
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto
,0
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Regimento de Infantaria de Vila Real
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria, graduado em alferes, (00991869) Albino António
de Almeida Matos, em disponibilidade, contando a antiguidade
desde 1 de Novembro de 1974 e devendo ser considerado nesta
situação desde 8 de Àhrii de 1 97.
de 1 de Fevereiro dc 1984. N9o carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 27C-A/75.)

(Por portaria

Alferes miliciano do serviço de saúde, o a ante a oficial miliciano
cio mesmo serviço (03956275) José Maria da Silva Henriques.
em disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. N9o carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75i

Regimento de Infantaria de Visect

AI feres miliciano dc in fantaria, o usnirante a oficial miliciaao dc
infantaria, graduado em alferes, (1136976$) Augusto Mactins
dos Reis, Citi dispun;bilidade, contando a mtiguidadc desde 1
dc Novembro de 1971 e devendo ser considerado nesta situação
desde 6 de Abril de 1972.
Por portaria dc 1 dc Março dc 1984. Niio carece de visto do
‘tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Batalhão de Infantaria de Aveiro
Alferes uiliciano de infantaria, o aspirante a tiicjal miliciano de
infantaria, graduado em alferes, (1 9997269) António do Rego
Mm tins, em disponibilidade, contando a antiguidade desde 1 dc
Novembro de 1971 e devendo ser considerado nesta situação
desde 6 de Abril de 1972.

Alfcrs miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria, graduado em alferes, (04401669) Jorge Manuel Anic)
Oliveira, cm disponibilidade, contando a antiguidade desde 14
de Janeiro de 1976.
(Por portaria de 1 de Fevereiro dc 1984. Ntio carece cIo visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 27-A/75.)
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Artilharia:
Regimento de Artilharia da Serra do Pilar
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria, graduado em alferes, (19701968) João Macedo Pinto
Nunes Correia, em disponibilidade, contando a antiguidade desde
1 de Novembro de 1972 e devendo ser considerado nesta
situação desde 6 de Abril de 1973.
Alferes miliciano de artilharia, o aspirante a oficial miliciano de
artilharia, graduado em alferes, (11257368) Custódio Duarte
Coutinho, em disponibilidade, contando a antiguidade desde 1
de Novembro de 1970 e devendo ser considerado nesta situação
desde 14 de Janeiro de 1971.
(Por portaria de 1 de Março de 1984. Não carece de visto do
Tribunal dc Contas, nos termos cio Decreto n.° 276-A/75.)

Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial milicianos de
artilharia, graduados em alferes, (08812168) Bento de Oliveira
Correia e (01450568) Manuel Dad Coelho, ambos em dispo
nibilidade, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de
1970 e devendo ser considerados nesta situação desde 21 de
Outubro de 1970.
(Por portaria de 1 dc Fevereiro de 1984. Não caicce de visto do
Tribunal dc Contas, nos termos do Decreto n.” 276-A/75.)

Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial milicianos de
artilharia (10955282) Joaquim Amâncio Vieira Cerqueira,
(04067078) António José dos Prazeres Faria Luciano, (04161579)
José Carlos Almeida Gouveia Lello, (07736681) José Filipe dos
Santos Proença de Almeida, (11846379) Joaquim Manuel de
Jesus Soares da Silva, (02959282) Carlos Manuel de Castro
Alves e (07400178) José Pedro Sarmento de Rebocho Lopes,
todos em disponibilidade.
Alferes miliciano tio serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de saúde (04131377) Alberto Augusto Oliveira Pinto
Hespanhol, em disponbilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, lias termos do Decreto n.° 276-A/iS.)

Grupo de Artilharia de Guarnição n.° 1
Alferes miliciano de artilharia, o aspirante a oficial miliciano de
artilharia (13151278) Abílio Pires Zacatias, em disponibilidatie.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/73.)
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Cavalaria:
Escola Prática de Cavalaria
Alferes miliciano de cavalaria, o aspirante a oficial miliciano de
cavalaria (01294977) Hélder Fernando Freire Nunes, em dis
ponibilidade, contando a antiguidade desde 15 de Agosto de
1981, desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Cavalaria de Santa Margarida
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria, graduado em alferes, (14361972) Carlos Barata de
jesus Gouveia, em disponibilidade, contando a antiguidade
desde 1 de Novembro dc 1974 e devendo ser considerado iiesta
situação desde 22 de Julho de 1974.
Alferes miliciano de cavalaria, o aspirante a oficial miliciano de
cavalaria, graduado em alferes, (15516572) Carlos Manuel Hen
riques Mendes de Oliveira, em disponibilidade, contando a
antiguidade desde 1 de Novembro de 1974 e devendo ser con
siderado nesta situação desde 8 de Abril de 1975.
(Por portaria de 1 de Março de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Serviço de saúde:
Batalhão do Serviço de Saúde
Alferes milicianos do serviço de saúde, os aspirantes a oficial
milicianos do mesmo serviço (02312275) Manuel Justo Gardete
e (04336175) Mário Rui Canha Alcobia Matias, ambos em
disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de saúde, graduado em alferes, (02498266) Rui
Manuel Pereira Rodrigues Leitão, em disponibilidade, contando
a antiguidade desde 1 de Novembro de 1974 e devendo ser
considerado nesta situação desde 22 de Julho de 1974.
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Alferes o liciatio do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
cio serviço de sacíde, graduado em alferes, (00877467) António
Figueiredo Leão Pimentel, em disponibilidade, contando a anti
guidade desde 1 de Novembro de 1974 e devendo ser considerado
nesta situação desde 8 de Abril de 1975.
(Por portaria de 1 dc fevereiro de 1984. Nío carece de visto do
Tribunal dc Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75i
Alferes miliciano tio serviço de saúde. o aspirante a oficial miliciano
cio serviço de saúde, graduado em alfcrcs, (19646269) Manuel
Eduardo de Azevedo Pizarro Portocarrero, em disponibilidade.
contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1974 e devendo
ser considerado nesta situação desde 22 dc Julho de 1974.

Alferes miliciano cio serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
cio serviço de saúde, graduado em alferes, (17135769) Vasco
Rui da Gama Ribeiro. em disponibilidade, contando a antigui
dade desde 1 dc Novembro de 1974 e devendo ser considerado
nesta situação dcdc $ de Abril dc i C)75
Alferes milicianos do serviço de saúde, os aspirantes a oficial mili
cianos do serviço de saúde, graduados em alferes, (0910676)1
Arlindo Mário Almeida Ferreira de Azevedo, (01180869) António
Manuel de Almeida Araújo, (01217359) Joaquim Josi Acuiar
de Andrade e (00215369) António Francisco Lopes Teixeira
de Carvalho, todos em disponibilidade, contando a antiuidadc
desde 1 de Novembro de 1975 e devendo sei’ considerados nesta
situação desde 15 de Janeiro de 1076.
(Por portaria de 1 de Março de 1981. No carece de visto do
Tribunal de Contas nos tcrmns cio Decreto n.° 276-A/75.i

Serviço de administração militar:
Batalhão de Admninístracão Militar
Alferes miliciano do serviço de pessoal, o aspirante a oficial miliciano
cio serviço de pessoal, gra1uado em alferes, (08412672) José
Manuel do Espírito Santo Pina, cm disponibilidade, cnni ando
a antiguidade desde 1 de Novembro de 1975 e devendo ser
considerado nesta situação desde 22 dc Outubro de 1975.
(Por portaria de 1 de Março de 1984. Nüo carece de visto cio
Tribunal de Contos, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Serviço de reconhecimento das transmissões:
Batalhão de informações e Reconhecimento das Transmissões
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (17266982) José I.uís Gonçalves Rocha, em dispo
nibilidade
(Por

portaria de 17 de Dezembro de 19$3. Niio carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)

Serviço de transportes:
Bata1o cio Serviço de Transportes
Alferes milicianos dc infantaria, os aspirantes a cíicial milicianos de
infantaria (02660780) António Carlos Amoral Martins e
(04271482) José António Gornes Bento, ambos em disponi
bi lidade.

Allers miliciano do serviço de transportes, o aspirante a oficial
miliciano do mesmo serviço (0998482) tllisses Carlos dos
Santos Suisso, cm disponibilidade.
de 17 de Dezembro de 1983. Nio carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

(Por portaria

Õrgãos de execução dos serviços e outros elementos:
Estabelecimentos militares
Estabelecimentos de instrução
Escola de Sargentos cio Exército
Alferes milicianos de infantaria, os aspiraittes a oíicinl milicianos dc
infantaria (09659582) António José Horta Pancada e (07018981)
Carlos Alberto Marques Inácio, contando ambos a antiguidade
desde a data da presente portaria.
Alferes miliciano o serviço dc saúde, o aspirante a oficial miliciano
do mesmo serviço (03470977) Ãlvaro Manuel de Nogueira
Barba dc Meneses. cm disponibilidade.
Alferes miliciano do serviço de pessoal, o aspirante a oficial miliciano
do niesmo serviço (04305077) António José de Aguiar Pedro,
cm disponibilidade.
(Por porturia de 17 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n” 276-A/75.)
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Centro de Instrução de Operações Especiais
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (01907479) Manuel Sabino Alves da Costa, contando
a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (1351357$) Henrique Gonçalves da Silva, em dis
ponibilidade.
(Por portaria de 17 dc Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (16535369) António Spínola Teixeira de Aguiar, em
disponibilidade, contando a antiguidade desde 1 de Novembro
de 1971 e devendo ser considerado nesta situação desde 6 de
Abril de 1972.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.i
Alferes miliciano cio serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do mesmo serviço (04067677) Cristiano Manuel Soares Ribeiro.
em disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Estabelecimentos penais
Casa de Reclusão da Região Militar do Norte

T’enente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de infantaria
(06728979) Fernando João Sousa Santos, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 5 de Agosto de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.” 276-A/75.

Diversos:
Centro de Gçtão financeira da Logística
Alferes miliciano do serviço de administração militar, o aspirante a
oficial miliciano do mesmo serviço (03928281) Júlio Henrique
Botelho Teixeira de Melo Koch, em disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Constas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)
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Centro de Gestão Financeira da Zona Militar dos Açores
Alferes miliciano do serviço de administração militar, o aspirante a
oficial miliciano do mesmo serviço (07817578) Gilberto Pereira
Martinho, em disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1963. Não carece de visto do
Tribunal de Constas, nos termos cio Decreto n.° 276-A/75i

Depósito Geral de Material de Transmissões
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (06960381) Pedro Paulo do Canto Policarpo dos
Santos, em disponibilidade, contando a antiguidade desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1983. Não carece de
visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)

Adidos:
No Ministério da Adminiõstração Interna:
Guarda Nacional Republicana
Capitão miliciano de infantaria, para o quadro da Guarda Nacional
Repúblicana, o tenente miliciano de infantaria graduado em
capitão (43148258) Artur Mendes da Silva Guimarães, no activo,
contando a antiguidade desde 25 de Julho de 1978, e devendo
ser considerado nesta situação desde 5 de Junho de 1981.
(Por portaria de 30 dc Dezembro de 1983. Não carece de visto
do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

IV

—

COLOCAÇÕES. EXONERAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS
Oficiais do quadro permanente
Corpo de oficiais generais:
Dirccção do Serviço de Material

Brigadeiro, do Conselho Fiscal dos Estabelecimentos
Fabris do Exér
cito, (50771911) Francisco de Oliveira Faria.
(Por portaria de 15 de fevereiro de 1984.)
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Quartel-General da Região Militar do Norte
General, do Quartel-General da Zona Militar da Madeira, (50267711)
Luís Fernando Dias Correia da Cruz.
(Por portaria de 3 de Abril de

1984.)

Armas e serviços:

Direcção do Serviço de Pessoal
Repartição de Oficiais
Major de infantaria, do Centro de Instrução de Operações Especiais,
(50189511) António José Raimundo Gama.
(Por portaria de 12 de Abril de 1984.)
Direcção do Serviço de Pessoal
Repartição de Sargentos
Tenente do serviço geral do Exército, do Distrito de Recrutamento e
Mobilização de Castelo Branco, (50291911) José Luís de Jesus
Varanda.
(Por portaria de 11 de Abril de 1984.)

Direcção do Serviço de Pessoal
Repartição do Pessoal Civil
Tenentecoronel do serviço geral do Exército, supranumerário,
(50927211) Alexandre Afonso Marques Garrana de Castro.
(Por portaria de 13 de Fevereiro de 1984.)

Direcção da Arma de Infantaria
Coronel de infantaria, do Regimento de Infantaria de Elvas, (50187811)
António José Soares Pereira.
(Por portaria de 3 de Abril de 1984.)
Tenente-coronel de infantaria, da Academia Militar, (50180511) Flo
rindo Eugénio Batista Morais.
(Por portaria de 20 de Setembro dc 1983.)
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Direcção da Arma de Artilharia
Coronel de artilharia, do Centro de Artilharia Antiaérea de Cascai
s,
(50277311) Oscar José Castelo da Silva.
(Por portaria de 1 de Março de 1984.)

Direcção da Arma de Cavalaria
Coronel de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de Braga, (50705
811)
Carlos Fernando Valente de Ascensão Campos.
(Por portaria de 9 de Abril de

1984.)

Direcção da Arma de Transmissões
Capitão do serviço geral do Exército, do Batalhão do Serviço
de Ma
terial, (50983011) João Marques da Silva.
(Por portaria de 13 de Abril de

1984.)

Direcção do Serviço de Saúde
Coronel médico, do Hospital Militar Principal, (51264211) Antóni
o
Garcia Teixeira Pinto.
(Por portaria de 26 de Março de 1984.)

Direcção do Serviço de Administração Militar
lenente-coronel do serviço de administração militar, da Escola
de
Sargentos do Exército, (5047361;) Augusto Pires de Sousa Neves.
(Por portaria de 17 de Fevereiro de 1984.)

Direcção do Serviço de fortificações e Obras do Exército
Tenente-coronel do serviço geral do Exército,
(50420611) Odorico do Nascimento Nunes.

supranumerário,

(Por portaria de 13 de Fevereiro de 1984.)
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Chefia do Serviço GeraL do Exército
Major do serviço geral do Exército, do Distrito de Recrutamento e
Mobilização de Lisboa, (34107757) José Vasques Limon da Silva
Cavaco.
(Por portaria de 13 de Março de 1984.)
Major do serviço geral do Exército, do Regimento de Lanceiros de
Lisboa, (51212011) David de Matos.
(Por portaria de 22 de fevereiro de 1984.)

Quartéis-generais:
Região Militar dc Lisboa
Coronel dc artilharia, da Direcção da Arma de Artilharia, (50277311)
Óscar José Castelo da Silva.
(Por portaria de 9 de Abril de 1984.)
1

.

Brigada Mista Independente

Tenente-coronel de cavalaria, da Direcção da Arma de Cavalaria,
(52156011) Mário Arnaldo de Jesus Silva.
(Por portaria de 6 de fevereiro de 1984.)
Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução
e unidades:
Infantaria:
Regimento de Infantaria dc Abrantes
Coronel de infantaria, supranmerário, (51290511) José António Sil
vestre Martins.
(Por portaria de 29 de fevereiro de 1984.)

Regimento de Infantaria de Abrantes
1.a Brigada Mista Independente
2.° Batalhão de Infantaria Motorizado
Capitão de infantaria, do Batalhão de Caçadores n.° 5, (46030058)
Francisco António Branco Ramos.
(Por portaria de 6 de Abril de 1984,)
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Regimento de Infantaria de Angra do Heroísmo
Major de infantaria, do Quartel-General da Região
Militar do Centro.
(42119460) Túlio António da Costa Cordeiro.
(Por portaria de 14 dc Abril de

1984.)

Regimento de Infantaria de Quetuz
Capitão de infantaria, do Centro de Instrução
de Operações Especiais,
(74738173) Raul Luís de Morais Lima ferreira
da Cunha.
(Por portaria de

15 de Abril de

1984.)

Capitão chefe de banda de música, da Escola
Prática de Infantaria,
(50443511) José Joaquim de Oliveira Santos.
(Por portaria de

12

de Abril de

1984.)

Regimento de Infantaria de Tomar
Tenente chefe de banda de música, do Quar
tel-General da Região
Militar do Sul, (08216765) José Pereira Marqu
es.
(Por portaria de 16 de Abril de 1984.)

Regimento de Infantaria de Viseu
J
Tenente do serviço geral do Exército, do Dist
rito de Recrutamento e
Mobilização de Viseu, (44403062) José Simões
Baptista.

(Por portaria de 30 de

Março de

1984.)

Artilharia:
Escola Prática de Artilharia
Capitão do serviço geral do Exército, supranum
erário, (50521411)
Belchior João Gonçalves.
(Por portaria de

13

de fevereiro de

1984.)

Regimento de Artilharia de Leiria
a Brigad
a Mista Independente
Grupo de Artilharia de Campanha
Capitão de artilharia, do Regimento de Artilharia
da Serra do Pilar,
(17613073) Luís Pinto dos Santos.
(Por portaria de

11 de Abril de

1984.)
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Regimento de Artilharia de Lisboa
to,
Capitão de artilharia, do Batalhão do Serviço Geral do Exérci
Bento.
(06461 168) Américo Almeida Nunes
(Por portaria de 26 de Março de 1984.)

Regimento de Artilharia da Serra do Pilar
l.a Bri
Major de artilharia, do Grupo de Artilharia de Campanha da
.
Leiria)
gada Mista Independente (Regimento de Artilharia de
des.
(36033256) José Carlos da Silva Fernan
Bri
Capitão de artilharia, do Grupo de Artilharia de Campanha da l.’
.
de
Leiria)
ria
Artilha
de
gada Mista Independente (Regimento
ta.
o
Baptis
Ribeir
(01424366) Mário
(Por portaria de 15 de Abril de

1984.)

1.0 Tribunal Militar Terri
Capitão do serviço geral do Exército, do
to Barto]omeu.
io
Augus
torial do Porto, (89138454) Antón
(Por portada de

12 de Abril de

1984.)

Centro de Instrução de Artilharia Antiaérea de Cascais
ria,
Capitão do serviço geral do Exército, da Escola Prática de Artilha
.
Santos
dos
Morais
ferreira
o
Antóni
do
Fernan
511)
(52056
(Por portaria de 12 de Abril de

1984.)

Cavalaria:
Regimento de Cavalaria de Estremoz
de Cava
Capitão do quadro especial de oficiais, da Escola Prática
ns.
Migue
Alves
sco
Franci
l
Manue
666)
laria, (05897
(Por portaria de 15 de Abril de 1984.)
Regimento de Cavalaria de Santa Margarida
Infantaria de
Tenente do serviço geral do Exército, do Regimento de
Gonçalves.
a
Moreir
Jesus
de
Castelo Branco, (50288511) João
(Por portaria de

5 de Abril

de

1984.)
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Serviço de administração militar:
Batalhão de Administração Militar
Capitão do serviço de administração militar, da Manutenção Militar
do Porto, (08593074) António Joaquim de Aguiar Pereira Car
doso.
(Por portaria de 1 de fevereiro de 1984.)

Comandos:
Regimento de Comandos
Alferes de infantaria, da Escola Prática de Infantaria, (06656181) José
António Rodrigues do Carmo.
(Por portaria de 19 de Março de 1984.)

Capitão do serviço geral do Exército, da Escola Prática de Cavalaria,
(51324711) João da Conceição Baptista.
(Por portaria de 15 de Abril de 1984.)

Distritos de recrutamento e mobilização:
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Castelo Branco
Tenente do serviço geral do Exército, da Escola Prática do Serviç
o de
Material, (51230111) António Maria Rodrigues.
(Por portaria de 13 de Abril de 1984.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Faro

Capitão do serviço geral do Exército, do Batalhão do Serviço Geral
do Exército, (50040011) Joaquim Manuel Brígida flor.
(Por portaria de 15 de Abril de 1984.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Ponta Delgada
Capitão do serviço geral do Exército, do Batalhão de Administraçã
o
Militar, (52857611) António dos Santos Pereira.
(Por portaria de 15 de Abril de 1984.)
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Tribunais militares
Tribunal Militar Territorial de Elvas
Nomeado juiz militar do Tribunal Militar Territorial de luvas o
coronel de cavalaria (51321611) António José de Faria Fernandes,
nos termos do n.° 2 do artigo 233.° do Código de Justiça Militar,
para a vaga deixada pelo coronel de infantaria na reserva fie
derico Avelino Gusmão Guterres Pimentel da fonseca, iniciando
o biénio em 29 de Dezembro de 1982.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 3 de
Outubro de 1982 publicada na Ordem cio Exército, 2. Séric,
n.° 7, de 1 de Abril de 1983, página 584.
(Por portaria de 29 dc Dezembro de 983.)
Reconduzido nas funções de juiz vogal do Tribunal Militar Territorial
de Elvas, para o biénio 1984/1986, com início em 22 de Junho
de 1984, nos termos do artigo 237.° do Código de Justiça Militar,
o major do serviço de material (serviços técnicos de manutenção).
na situação de reserva, (50706611) João José Santos ferreira.
(Por portaria

de 9 de Abril de 1984.)

Tribunal Milhar Territorial de Tornar
Reconduzido nas funções de juiz vogal do Tribunal Militar Territorial
de Tomar, para o biénio de 1984/1986, com início em 27 de
Abril de 1984, nos termos do n.° 2 do artigo 237.° do Código
de Justiça Militar, o coronel de artilharia (50581811) Mário Júlio
Machado da Graça Malaquias.
(Por portaria de 27 de Abril de 1984.)
Adidos:
Comissão de Contas e Apuramento de Responsabilidades
Nomeado chefe de secção da Repartição de Contas da Comissão de
Constas e Apuramento de Responsabilidades, nos termos do
Decreto-Lei n.° 39 953, de 4 de Dezembro de 1954, e Portaria
11.0

22 942, de 4 de Outubro de 1967, o coronel do serviço de

administração militar (51422911) Iosé Rodrigues de Almeida
e Sã Araújo, da I)irecção do Serviço de Administração Militar,
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em substituição do coronel do serviço de administração militar
Eugénio Ferreira Lepes. que foi exonerado em 76 de Setembro
de 1983.
Nomeado para desempenhar as funções de professor do Instituto
Militar dos Pupilos do Exército o coronel do serviço de adminis
tração militar (51304311) José Martins Patrício, do Centro de
Gestão Financeira da Região Militar de Lisboa, para preenchi
mento de vaga no quadro orgânico referido no artigo 63°,
anexo V, do Decreto-Lei n.° 42 632, de 4 de Novembro de 1959,
em substituição do coronel cio serviço dc administração militar
Rui Alberto Louro Coelho, que passou à reserva em 2 de Dezem
bro de 7983.
Nomeado chefe de secção da Repartição de Contas da Comissão dc
Contas e Apuramento de Responsabilidades, nos termos do
Decreto-Lei n.° 39 953, de 4 de Dezembro de 1954, e Portari
a
n.° 22 942, de 4 de Outubro de 1967, o corone
l do serviço dc
administração militar (51210411) Manuel Alberto Simões Rios,
da
Direcção do Serviço de Administração Militar, em substituição
do coronel do serviço de administração militar José Luís de
Nápoles Guerra, que em 2 de Dezembro de 1983 passoti à sittia
cão de reserva.
N
(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1984,
visada pelo ‘l’ribunal de
Contas em 8 de Maio de 1984. Nío sto devidos emolu
mentos.)

Oficiais do quadro de comp’emento
Armas e serviços:
Quartéis-generais:
Zona Militar da Madeira
Capitão miliciano do serviço de pessoal, do Estado-Maior do Exé
cito, (05573467) Alvaro Miranda da Costa Ferreira, devendo
ser considerado nesta situação desde 15 de Dezembro de 1982.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 16 de
Setembro de 1982, publicada na Ordem do Exército, 2.’ Série,
n.° 21, de 1 de Novembro de 1982, página 1347.
(Por portaria de 30 de

I)ezembio

de 1983.)
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Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução
e unidades:
Infantaria:
Regimento de Infantaria de Beja
Tenente miliciano de infantaria, do Batalhão do Serviço de Saúde,
(14868478) Marco José Rosa Marques, em disponibilidade.
(Por portaria de 28 de Março dc 1984.)
Regimento de Infantaria de Elvas
Tenente miLiciano de infantaria, do Batalhão de Informação e Reconhe
cimento das Transmissões, (10805578) Armando José Barroso
Coelho, eni disponibilidade.
(Por portaria de 29 de Abril de

1984.)

Regimento de Infantaria de Ponta Delgada

Tenente miliciano de infantaria, do Quartel-General da Zona Militar
dos Açores, (11447379) Alfredo Manuel Ramalho Rodrigues, em
disponibilidade
tPo portaria de 27 de Março de 19$4J

[

RegilnentQ de Infantaria do Porto

de Instrução de OperaTenente miliciano de infantaria, do Centro
Martins Pereira,
Conceição
da
Albano
(14892$78)
Especiais.
ções
em disponibiliclade.
(Por portaria de 16 de Março de 1984.)

Regimento de Infantaria de Queluz

Tenente miliciano de infantaria, do Batalhão do Serviço de Material,
(00000872) José Carlos dc Matos Mota, em disponibilidade.
(Por portaria de

6

de

Abril

de

1983.)

Tenente miliciano de infantaria, da Escola Prática de Infantaria.
(07168778) José Mário Porteira Almeida, em disponibilidade.
(Por portaria de

12 de Abril de

1983.)
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Tenente miliciano de infantaria, do Centro de Instrução dc Operações
Especiais, (09934978) Eduardo Augusto Marques Fernandes, em
disponibilidade.
Tenente miliciano de infantaria, do Batalhão do Serviço Geral do
Exército, (04316478) Horácio Fonseca Lages, em disponibilidade.
(Por portaria de 16 de Março de 1984.)

Tenente miliciano de infantaria, da Academia Militar, (16009179)
Fernando José Machado do Nascimento, em disponibilidade.
(Por portaria de 26 dc Março

de

1984,)

Tenente miliciano de infantaria, do Batalhão do Serviço dc Trans
portes, José Maria Gomes Barrocas Mendes, em disponibilidade.
(Por portaria de

14 de Abril

de

1984.)

Tenente miliciano de infantaria, da Academia Militar, (14905278)
Francisco ferreira de Matos Sousa, em disponibilidade.
(Por portaria de

18 de Abril de

1984.)

Tenente miliciano de infantaria, da Escola Militar de Electromecânica,
(06144579) António Jorge Tojeira da Silva Ferreira, em dispo
nibilidacle.
(Por portaria de 27 d Abril de

Tenente miliciano de infantaria, da Escola Militar de Electromecânica,
(17904179) Valdemar de Bastos Pitiho da Costa, em disponi
bilidade.
(Por portaria de 25 de Abril de

1984.)

Alferes miliciano de infantaria, da Escola de Sargentos do Exército,
(06002260) Pedro Manuel Rodi’igues Leitão de Sousa, em dispo
nibilidade.
(Por portaria

de

31 de Dezembro de 1983.)

Alferes miliciano de infantaria, da Escola Prática de Infantaria,
(03167980) Carlos Manuel Marques Lopes, em disponibilidade.
(Por portaria

de 4

de Abril de 1984.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Colégio Militar,
(10646677) Joaquim Peres de Noronha Campos Costa, em dis
ponibilidade.
(Por portaria de 31 de Dezembro de 1983.)
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Regimento de Infantaria de Vila Real
Tenente miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de Angra
do Heroísino, (06952379) Ângelo José Costa fonseca, em dis
ponibilidade.
(Por portaria

de

de

9

Maio de

1984.)

Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Artilharia de Leiria,
(17993868) José Manuel Lopes Monteiro e (12286068) João
Manuel Barroso Areias, ambos licenciados.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1983.)

Regimento de Infantaria de Viseu
Tenente miliciano de infantaria, do Batalhão do Serviço de Material,
(12756978) António Luís Morais de Almeida, em disponibilidade.
(Por portaria dc 6 de Março de

1983.)

Alferes milicianos de artilharia, do Regimento de Artilharia de Leiria,
(05009666) Armando Jorge Riquito Soares, (09458868) José
Valentim Pires Ferreira, (14523468) António Dias Uno,
(18634568) Eduardo António l’rabulo Perdido e (18760868)
1 oaquim Diogo de Morais Ferreira, todos licenciados.
(Por portaria de

t de Janeiro de 1983.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, do
Regimento de Engenharia n.° 1, (07803169) António Augusto
Ferreira de Almeida, licenciado.
(Por portaria de 1

de Janeiro de 1984.)

Batalhão de Infantaria de Aveiro
Tenente miliciano de infantaria, do Quartel-General da Região
Militar do Centro, (0414077$) Fernando Resende Amorim, em
disponibilidade.
(Por portaria de 16 de Março de 1984.)

Alteres miliciano de infantaria, do Quartel-General da Região Militar
do Centro, (16853778) Carlos Alberto Pedrosa Vieira, em dis
ponibilidade.
(Por portaria dc 25

de Abril de 1984.)
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Tenente miliciano de artilharia, do Quartel-General da Região Militar
do Centro, (16154679) Arnaldo Antunes Palha, em disponi
bilidade.
(Por portaria de 27 de Março de 1984,)

Artilharia:
Regimento de Artilharia de Lisboa
Tenentes milicianos de artilharia, da Escola Prática de Artilharia,
(0601727$) António José Lopes Anselmo e (1935947$) Aurélio
Alves Mendes, ambos em disponibilidade.
(Por ‘,ortaria de

1

dc Março dc 1964.)

Tenente miliciano de artilharia, da Escola Prática de Artilharia,
(04990879) João Rodrigues Baptista, em disponibilidade.
(Por portaria de 26 de Março de 1984.)

lenente miliciano de artilharia, do Centro de Instrução de Artilharia
Antiaérea de Cascais, (0617347$) António Gabriel Costa Abran
tes, em disponibilidade.
(Por portaria de

27

de Março de 19$4.)

Tenente miliciano de artilharia, da Escola Prática de Artilharia,
(02456978) Francisco José Ramalho Mendes, em disponibilidade.
(Por portaria de

4

de Abril de

1984.)

Alferes miliciano de artilharia, do Instituto de Altos Estudos Militares,
(19416478) Carlos Manuel Pinto da Cunha Pires, em dispo
nibilidade.
(Por portaria de

1

de Abril

de

1984.)

Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, da Escola Prática de
Artilharia, (11907779) Carlos Henrique Barreto Gonçalves Morei
ra, (10619881) Luís Manuel Greta dos Santos Meio, (09134478)
Luís António Domingos dos Santos Fernandes, (15596777) Joa
quim José da Conceição Antunes e (09943981) José Carlos dos
Santos Mendes. todos em disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro

de

1983.)

2. Série

ORDEM DO EXERCITO N.° 11

E56

Regimento de Artilharia da Serra do Pilar
Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, da Escola Prática de
Artilharia, (07972378) Armindo Jorge Dias Fernandes e (03520977)
Artur Augusto Rodrigues, ambos em disponibílidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro dc 1985i

Regimento de Cavalaria dc Braga
Alferes miliciano de cavalaria, da Escola Prática de Cavalaria,
(01282981) Jorge António da Silva Andrade, em disponibilidade.
(Por

portaria

de 9 de Abril dc

1984.)

Cavalaria:
Regimento de Lanceiros de Lisboa
Tenente miliciano de cavalaria, do Estado-Maior do Exército,
(1324797$) José Manuel Gonçalves Pinto da Silva, em disponi
bilidade.
(Por portaria de 27 dc Março de

1984.)

Tenente miliciano de cavalaria, do Quartel-General da Região Militar
do Centro, (17088677) Domingos Manuel Henriques Costa.
em disponibilidade.
(Por

portaria de

5

dc

Abril

de

1964.)

Tenente miliciano de cavalaria, da Escola Prática de Cavalaria,
(04991579) Rui Paulo das Neves Magriço, em disponibilidade.
(Por portaria de 27 de Março dc 1984.)

Engenharia:
Regimento dc Engenharia n.° 1
Tenente miliciano de engenharia, da Escola Prática de Engenharia,
(09711479) João Brito Mariz dos Santos, em disponibilidade.
(Por portaria dc 25 dc Abril de

1984.)
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Serviço de saúde:
Batalhão do Serviço de Saúde
Alferes miliciano médico, do Hospital Militar Regional n.° 4,
(00792174) João António Lopes Pereira e Almeida, em dispo
nibilidade.
(Por portaria de

de Agosto dc

(982.)

Serviço de administração milïtar:
Batalhão de Administração Militar
Tenentc miliciano do serviço de administração militar, do Centro dc
Gestão financeira/Departamento Logístico, (01376974) Huni
berto Delfim de Jesus Correia Dourado, em disponibilidade.
Tenente miliciano do serviço de administração militar, da Escola
Prática de Administração Militar. (02926778) Manuel Joaquim
Pinheiro, em disponibilidade.
(Por portaria de 27 dc Março de I9$4.

Alferes miliciano do serviço de administração militar, da Direcção
do Serviço de Informática do Exército. (07677780) João fei
nandes Pedrosa, em disponibilidade.
(Por portaria de 25 de Abril

de

1984.)

Alferes miliciano do serviço de administração militar, da Direcção
do Serviço de finanças, (10458280) António José Lança félix,
cm disponibilidade.
Alferes miliciano do serviço de administração militar, da Escola
Prática de Administração Militar, (14328082) João Carlos Santos
Carvalho, em disponibilidade.
(Por portaria

de

25 de Abril

dc

(984.)

Distritos de recrutamento e mobilização:
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Abrantes
Alferes miliciano de artilharia, do Regimento de Artilharia de Leiria,
(19752268) João Manuel Parente Pacheco, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1983.)
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Distrito de Recrutamento e Mobilização de Angra do Heroísmo
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Artilharia de Leiria.
(1981118) José António Martinho Rendeiro, licenciado.
(Por portaria dc

1 de laneiro dc

983.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Aveiro
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Artilharia de Leiria,
(00988968) Manuel Miranda Seabra, (10592468) Carlos Alberto
Duarte Resende Mendonça e (14021168) Manttel de Jesus Mo
reira. todos licenciados.
Alferes milicianos de artilharia, do Regimento de Artilharia de Leiria,
(02274268) lsaías Ribeiro da Silva, (10585268) Fernando Manuel
Otero da Costa. (14402968) Manuel Artur Canelas Miguel,
(14677468) Carlos Manuel dos Santos Moço, (15393868) Fer
nando Fonseca da Silva e (0165776$) António Augusto Dias
Nogueira. todos licenciados.
(Por portaria de

1 de Janeiro de 1983.)

Alferes miliciano de artilharia, do Regimento de Artilharia de Leiria.
(02584568) Alcides Pereira Baptista, licenciado.
(Por portaria dc

1

de Janeiro de 198&)

Allercs miliciano de engenharia, do Regimento de Engenharia n.° 1,
(17549868) Alfredo dc Jesus Silva Pereira, licenciado.
Alferes miliciano do serviço de administração militar, do Regimento
de Artilharia de Leiria, (0086186$) Armando de Sousa Teixeira
de Brito, licenciado.
(Por portaria de 1

de Janeiro de 1983.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Beja
Alferes miliciano de artilharia, do Regimento de Artilharia de Leiria,
(01486568) Américo 1)iogo Pereira Candeias, licenciado.
(Por portaria dc 1

de Janeiro dc

1983.)
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Distrito de Recrutamento e Mobilização de Braga
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Artilharia de Leiria,
(16765668) Miguel Ribeiro Pereira da Silva, licenciado.
Alferes miliciano de cavalaria, do Regimento de Artilharia de Leiria,
(01483868) loaquim da Costa Marqucs, licenciado.
(Por portaria

dc

1 dc Janeiro dc

1983.)

Alferes milicianos de engenharia, cio Regimento de Engenharia n’ 1,
(01613169) António Fernando Duarte Araújo e (13446069) Jorge
Manuel de Lima Martins, ambos licenciados.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984,)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Castelo Branco
Alferes milicianos de artilharia, do Regimento de Artilharia de Leiria,
(13277968) António Gaspar Martins, (00392568) José António
Alves, (0315226$) Raul Gonçalves de Barros e (03470268)
Horócio Serra Pereira, todos licenciados.
Alferes miliciano do serviço de administração militar, do Regimento de
Artilharia de Leiria, (16665168) Carlos Manuel Silva Freire,
licenciado.
(Por portaria de 1 de laneiro de 1983.)

Colocado no Distrito de Recrutamento e Mobilização de Castelo
Branco, desde 1 de Janeiro de 1984, o tenente miliciano do
serviço de pessoal (00926769) Fernando Manuel da Conceição
Manata, do Batalhão de Administração Militar, e não no Distrito
de Recrutamento e Mobilização de Leiria como consta na Ordem
do Exército, 2.’ série, n.° 3, de 1984.
(Por portaria dc 1 de Janeiro de

1984.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Coimbra
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Artilharia de Leiria,
(01174268) Fernando António Ribeiro Ferreira, (08840668) Edu
ardo Manue] Alçada da Gama Castela, (09657968) Arménio
China Larangeira e (18561468) Vítor Manuel dos Santos Fernan
des, todos licenciados.
Alferes milicianos de artilharia, do Regimento de Artilharia de Leiria,
(08731168) José Ferreira, (09724068) Carlos Fernando Martins
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Antunes, (10082968) José Carlos Moreira Amaral, (l30026$)
Hamilton João Alves Pereira, (13640068) Armando Jorge Mendes
Pimentel, (16389368) Vítor Hugo Anjos Pires, (18802868) João
Maria Amaral Pais de Faria, (19222568) Jorge Manuel Dias de
Carvalho e (19337868) José Alberto Alves Neves, todos licen
ciados.
Alferes miliciano dc engenharia, do Regimento de Engenharia n.°
(03703468) Júlio José Loureiro de Oliveira, licenciado.

1,

Alferes miliciano do serviço de administração militar, do Regimento
de Artilharia de Leiria, (60525468) António Manuel Ribeiro
Ramos, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1983.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Évora
Alferes miliciano de artilharia, do Regimento de Artilharia de Leiria,
(06861868) José Manuel Carvalho Saragaça, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1983.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Faro
Alferes miliciano de cavalaria, do Regimento de Artilharia de Leiria,
(13199968) José Manuel Assunção Dias, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1983.)

Alferes miliciano de engenharia, do Regimento de Engenharia
(04360365) João Manuel Rodrigues de Brito, licenciado.

n.°

1,

(Por portaria de 1 de Janeiro dc t980.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Lamego
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de Vila
Real, (07135269) Pedro Alhcrto Ribeiro Pombo Carvalho, licen
ciado.
Alferes milicianos de artilharia, do Regimento de Artilharia de Leiria,
(04849068) Dário da Cruz João e (01170668) José Carlos Rocha,
ambos licenciados.
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Alferes miliciano cio serviço de administração militar, do Regimento
de Artilharia de Leiria, (04974368) António Agostinho Nozes
Salgado, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de

1984.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Leiria
Alferes

ndliciatios

de artilharia, do Regimento de Artilharia de Leiria,

(l06l0568) Fernando Roldão Àlves Vieira e (1671766$) Fran

cisco Manuel Branco frutuoso, ambos licenciados.

Alferes miliciano do serviço de administração militar, do Regimento
de Artilharia de Leiria, (05070068) José Manuel Frazão Barosa,
licenciado.
(Por portaria de 1 dc Janeiro de 1983.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Lisboa
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Artilharia de Leiria,
(18467768) Manuel Joaquim Barros Cunha, (16186768) Feliciano
flenrique Mendes Branco, (02334068) João António Esgalhado dc
Oliveira e (02518568) António Júlio Barreira de Carvalho, todos
licenciados.
(Por portaria de 1

de

Janeiro de 1983.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infan
taria de Queluz, (16685169) José Luís Dias da Cruz Sobral, licen
ciado.
(Por portaria

de

1 de Janeiro de 1984.)

Alferes milicianos de artilharia, do Regimento de Artilharia de Leiria,
(15662566) Carlos Manuel Leitão Aguiar Câmara, (07322268)
fosé Marques Abadia, (08455466) Francisco Côco Mendes e
(00640568) Raul de Jesus Brandão Tranquada, todos licenciados.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1983.)

Alferes miliciano de engenharia, do Regimento de Engenharia n.° 1,
(37034462) António Carlos Costa Martins Oliveira, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1977.)

Alferes miliciano de engenharia, do Regimento de Engenharia n» 1,
(01002664) Horácio de Oliveira, licenciado.
(Por portaria de

1

de Janeiro de 1979.)
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Alferes miliciano de engenharia, do Regimento de Engenharia n.° 1,
(04796765) Paulo Camargo de Sousa Eiró, licenciado.
tPor portaria de 1

dc Janeiro de 1980.)

Alferes miliciano de engenharia, do Regimento de Engenharia n.° 1,
(02128567) Carlos Artur Rato Albino, licenciado.
(Por portaria de

1

de Janeiro de 1984.)

Alferes milicianos de engenharia, do Regimento de Engenharia n.° 1,
(01634156) Ernesto Manuel de Andrade e Silva Durão e
(09747866) Nuno de Santa Maria Machado Monteiro Fernandes,
ambos licenciados.
(Pcjr portaria de 1 de Janeiro de 198!.)

Alferes milicianos de engenharia, do Regimento de Engenharia 11.” 1,
(11880867) António Jorge Massmeiro Vieira, (10735767) Pedro
Eduardo Passos da Cunha Serra, (60780767) Rui Carlos dos
Santos Pires Abreu e (08191367) Cesário Manuel Morais Feliciano
todos licenciados.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1982.)

Alferes milicianos de engenharia, do Regimento de Engenharia n.° 1,
(06621168) João Paulo Póvoas Bento de Almeida, (70145768)
Alexandre Manuel Pacheco Pires Neves e (09774568) Guilherme
Couvreur de Oliveira, todos licenciados.
Alferes milicianos de engenharia, do Regimento de Artilharia de Leiria,
(13238568) José Paulo Nunes Viçoso e (19932468) Jorge Augusto
da Silva Baptista, ambos licenciados.
(Por portaria de 1 de Jatieiro de 1983.)

Alferes milicianos de engenharia, do Regimento de Engenharia n.° 1,
(10446769) Valdemar Ricardo Marques, (05329269) José
David Miranda Lopes Malheiro, (05620769) Sérgio da Glória
Santos, (03208168) Carlos Octávio Schetini de Almeida,
(10194569) Fernanlo Manuel Llacl Correia, (03330769) Rui
Barreiros Duarte, (16400069) António Manuel Tomé Churro,
(19809869) Virgílio Manuel 1ndio de Jesus Augusto, (12790269)
João Eduardo Sintra Delgado, (07142169) Manuel Augusto Vargas
Loureiro, (13486069) Gabriel Francisco Dias e (09668869) Carlos
Eduardo Rodrigues Nunes Diogo, todos licenciados.
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Tenente miliciano do serviço de administração militar, do Regimento

de Engenharia n.° 1, (00376065) José Manuel da Costa de Sousa
Medeiros, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de

1984.)

Alferes milicianos do serviço de administração militar, do Regimento
de Artilharia de Leiria, (06345668) Vítor Manuel Soares Dias
e (15760168) Joaquim José Serra Cardigos, ambos licenciados.
Alferes miliciano do serviço de administração militar, do Regimento
de Engenharia n.° 1, (02542069) Jaime Manuel Tavares Duarte,
licenciado.
(Por portaria

de

1 de Janeiro de

1983.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Ponta Delgada
Alferes miliciano do serviço de administração militar, do Regimento
de Artilharia de Leiria, (03715766) José Manuel de Medeiros
franco, licenciado,
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1981.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização do Porto
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Artilharia de Leiria,
(06458267) Miguel António Miranda Ferteira da Costa, licen
ciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1982.)
Alferes milicianos de artilharia, do Regimento de Artilharia de Leiria,
(05564468) Jorge Augusto da Silva Rebelo, (05831368) Rodrigo
Cristiano Saraiva Mendonça, (06363466) António Joaquim Cas
tto Dias Pires, (07357368) Abílio Manuel Barbosa de Sousa
Rocha, (07938468) António da Conceição Marques e (10506468)

Albino Gomes da Silva Freitas, todos licenciados.
(Por portaria de 1

de

Janeiro de 1983.)

Alferes miliciano de engenharia, do Regimento de Engenharia n.° 1,
(03128167) Dálio Valente Magro, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1982.)

Alferes milicianos de engenharia, do Regimento de Engenharia n.° 1,
(09917468) foão Manuel Barbosa de Magalhães Carneiro e
(14392568) Arsélio de Almeida Martins, ambos licenciados.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1933.)
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Alferes milicianos de engenharia, do Regimento de Engenharia n.° 1,
(09049669) Luís de Campos Guimarães, (14101869) Carlos
Afonso Padrão Henrique Campos, (61802869) Aníbal Alexandre
da Silva Azevedo e (13181669) José António Ferraz Campos,
todos licenciados.
Por portaria dc 1 de Janeiro de

984.)

Tenente miliciano médico, do Batalhão do Serviço de Saude,
(04000165) João Manuel Araójo Monteiro da Silva, licenciado.
(Por portaria de 16 dc Março de 1984.)

Alferes milicianos do serviço de administração militar, do Regimento
de Artilharia de Leiria, (01974968) Dutval Orlando Moreira
I)ias e (04130468) Vítor Plágio Ferreira Ribeiro de Meireles,
ambos licenciados.
(Por portaria de 1 de janeiro dc

1983.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Santarém
Alferes milicianos de artilharia, do Regimento de Artilharia de Leiria,
(04909268) Fernando Teigas Lopes Pereira e (04274168) João
Xavier Elias, ambos licenciados.
(Por portaria dc 1 de Janeiro de 1983.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Setúbal
Alferes miliciano de artilharia cio Regimento de Artilharia de Leiria,
(15951368) Vítor Manuel Duarte figueiredo, licenciado.
,

(Por portaria dc 1 de Janeiro cio

1983.)

Alferes miliciano de engenharia, do Regimento de Engenharia n.° 1.
(00255167) Mário Eduardo do Nascimento Fráguas, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1982.)
Alferes miliciano de engenharia, do Regimento de Engenharia n.° 1,
(19844168) António José Peres Baptista Dinis, licenciado.
Aspirante a oficial miliciano de engenharia, do Regimento de Enge
nharia n.° 1, (091 14469) Licínio Pereira da Silva, licenciado,
(Por portaria de 1

de

janeiro

de 1984.)
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Tribtmais milítares
2.° Tribcinal Militar Territorial de Lisboa
Reconduzido nas funções de defensor oficioso do 2.° Tribunal Militar
Territorial de Lisboa, para o biénio de 1984/1986, com início
em 9 de Março de 1984, nos termos do artigo 262.” do Código
de Justiça Militar, o capitão miliciano do serviço de pessoal
(82011068) Carlos António Caetano Barros.
(Por portaria de

12 de Abril dc

1984.)

2.° Tribunal Militar Territorial do Porto
Capitão miliciano do serviço de pessoal, do Regimento de Artilharia
da Serra do Pilar, (07921166) José João de Oliveira Santos.
(Por portaria de 6 de Abril de

V

—

1984.)

PENSÕES DE RESERVA

O valor da rectificação da pensão de reserva do tenente-coronel do
serviço de material (serviços técnicos de manutenção) (5052981 1)
Francisco Filipe Dentinho. fixado iia portaria publicada na
Ordem do Exército, 2. série, n.° 7, de 1 de Abril de 1983,
página 585, foi alterado para 55 147$00, desde 1 de Outubro de
1982.
(Por portaria de 8 de Maio de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto o.’ 276-A/75.)

O valor da rectificação da pensão de reserva do capitão do serviço de
de material (serviços técnicos de manutenção) (50521211) Cae
tano Jesuíno Queimado, fixado na portaria publicada na Ordem
tio Exército, 2.a série, n.° 22, de 15 de Novembro de 1983,
página 1707, foi alterado para 60 800$00, desde 8 de Setembro
de 1983.
(Por portaria de 26 de Abril dc 1984. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos cio Decreto n.° 276-A/75,)
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VI— ACÓRDÃOS
Acordam no Supremo Tribunal Militar:
Álvaro Batista de Matos, tenente do serviço de material n°
mec. 51118911, residente na Rua Paulo Falcão, residência militar,
Parede, e prestando serviço na Escola Militar de Electromecânica, in
terpôs recurso contencioso relativo a promoção do despacho do General
Comandante da Região Militar de Lisboa, de que tomou conhecimento
em 14 de Novembro de 1983, e que ordenou a devolução, com o con
sequente indeferimento, do requerimento que dirigira ao Chefe do
Estado-Maior do Exército, pedindo a sua promoção ao posto de
capitão, por diuturnidade, a partir de 10 de Agosto de 1983.
O recorrente expôs os fundamentos do recurso, e neste Supremo
Tribunal ofereceu alegações, que concluiu pela forma seguinte:
O presente recurso, relativo a promoção, foi interposto, nos
1
termos do artigo 141.° do EOE, de um despacho do Exm0 General
Comandante da Região Militar de Lisboa, que indeferiu a reclamação
hierárquica do recorrente, visando o reconhecimento do seu direito
à promoção por diuturnidade, ao posto de capitão, com efeitos a partir
de 10 de Agosto de 1983;
11
O despacho recorrido é susceptível de recurso contencioso
para o STM, uma vez que (artigo 141.° do EOE), a concomitante
reclamação hierárquica é meramente facultativa e não suspende nem
interrompe o decurso do prazo para a interposição daquele (EOE, 141
e 134, a));
111
O acto recorrido é, pois, definitivo e executório, produ
zindo efeitos cxternos, na esfera jurídica do recorrente, que tem um
interesse pessoal, legítimo e directo na anulação do mesmo;
IV
O acto recorrido não contém fundamentação legal assim
violando o disposto no artigo 1.0, alíneas a) e d) do DL n.° 256-A/77,
de 17 de Junho, aplicável às Forças Armadas por força do DL 27/81.
dc 6 de fevereiro, do Conselho da Revolução;
Por mera cautela, o recorrente entende dever concluir que
V
se o despacho recorrido se baseou no artigo 94.° do EOF, então fez
aplicação de uma disposição itegat, por violadora do disposto nos
artigos 70.°, alínea b), e 7l.° do EOFA, e inconstitucional, por des
conformidade com os princípios constitucionais da unidade nacional
das Forças Armadas (CRP, artigos 277.°, n.° 1, e 275.’, n.’ 2) e da
igualdade (idem, 13.°);
VI
I)onde a ilegalidade e a inconstitucionalidade do acto
recorrido, por violação dos preceitos legais indicados nestas conclu
sões.
—

—

—

—

-

—

—
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O Comandante da Região Militar de Lisboa, que o recorrente
indicou como autor do despacho recorrido, não foi ouvido sobre a
petição. Respondeu-lhe, no entanto, o General Ajudante-General do
Exército, dizendo, fundamentalmente, o seguinte:
A petição é inepta e deve ser liminarmente rejeitada, pois
que o despacho impugnado é manifestamente irrecorrível, já que
se trata de acto interno, apenas produzindo efeitos nas relações inter
orgânicas, não se reflectindo de forma alguma na esfera jurídica do
recorrente;
O recorrente não deu cumprimento ao disposto na lei fiscal
sobre a selagem das petiçõcs de recurso e documentos que as acom
panham, pelo que nos termos do disposto nos artigos 467.°, n.° 2, e
282.° do Código de Processo Civil a petição não devia ter sido rece
bida, e não pode ter andamento enquanto não se mostrarem satis
feitas as exigâncias da lei fiscal;
No tocanw à questão de fundo, não assistiria razão ao recor
rente, pois que nos termos das disposições legais em vigor no Exército
(redacção do DL 17.0 385-B/77, de 13 de Setembro) a promoção
a
capitão, para todos os ciuadros, processa-se por antiguidade (artigo 94.°
do EOE). E não colhe argumentar com a clesconformidade desta solu
ção com o estabelecido no EOFA
artigo 70.°
já que o preceituado
neste diploma na parte em que, pata cada ramo das Forças Armadas.
constitui matéria nova, só entra em vigor quando regulamentado
no
respectivo Estatuto (artigo 120.° do EOfA) e atento ainda que
o
EOE constitui legislação especia], que se mantém plenamente
em
vigor.
—

—

—

—

—

Neste Supremo Tribunal, o
defensor oficioso e o digno
promotor de justiça apuseram o seu visto no processo.
Correram os vistos dos juízes vogais deste Supremo Tribunal.
Cumpre decidir:
O tribunal é competente, e o recurso foi interposto tempestivamente.
Como se relatou, o despacho recorrido é da autoria do General
Comandante da Região Militar de Lisboa, e por virtude dele não
foi
recebido, e foi mandado devolver, o requerimento que o então
reque
rente e ora recorrente dirigira ao Chefe do Estado-Maior do
Exército
pedindo a sua promoção, por diuturnidade, a partir de
10 de
Agosto de 1983.
O recurso interposto desse despacho prosseguiu termos, não obs
tante a objecção deduzida e já relatada, sobre a falta de cumprimento
de preceitos fiscais, relacionada com a não selagem da petição
e dos
documentos que a acompanham, e esse procedin7ento está
correcto.
Na verdade, tornou-se solução incontroversa a de que os preceitos
do Regulamento do Imposto de Selo se não aplicam perante os pie-
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ceitos especiais do CJM sobre gratuitidade da Justiça Militar. Esta
solução foi mesmo perfilhada por Parecer da Procuradoria-Geral
da República, homologado por despacho do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, como mais desenvolvidamente consta
de numerosos acórdãos deste Supremo Tribunal Militar.
Por força do artigo 15°, n.° 1, da Lei Orgânica do Supremo Tri
bunal Administrativo, aplicável ao Supremo Tribun ai Militar como
se dispõe no artigo 10.0 do Decreto n.° 35 953, de 18 de Nnvembro de
1946, só cabe recurso contencioso das decisões e deliberações defi
nitivas e executórias dos Chefes do Estado-Maior. Isto mesmo foi
recentemente reafirmado pelo artigo 59°, n.° 4, da Lei da Defesa
Nacional.
I que o recurso contencioso presstipõe uma definição prévia de
direitos pela autoridade administrativa que se situa no topo da hierar
quia, pois que. enquanto esta definição não existir, não está esgotada
a possibilidade de a Administração efectuar a composição dos in
teresses em jogo.
Para que o Supremo Tribunal se pronuncie nos casos em que,
como no vertente, funciona como Tribunal dc recurso, é necessário
que exista um acto definitivo e executório, do qual tenha sido inter
posto recurso contencioso nos termos legais por quem se sinta pie
ndieado por tal acto praticado pela Administração. Para o efeito.
incumbia ao interessado provocar, pelos meios que a Lei lhe faculta,
que a Administração se pronunciasse sobre a sua pretensão e, esgo
tada a via hierárquica até ao seu topo, recorrer então contenciosamente para o Supremo Tribunal, no caso de se sentir prejudicado pela
decisão definiuva e executória do vértice da hierarquia militar adminis
ti ativa.
No caso em apreciação, como se deduz do que ficou relatado, não
existe qualquer acto definitivo e executório sobre a pretensão que o
recorrente formulou, praticado pela hicrarciuia militar no seu topo,
ou seja pelo Chefe do listado-Maior do Exército ou por sua delegação.
O acto impugnado foi praticado pelo Comandante da Região
Militar de Lisboa pelo que, em face do exposto, não é passível de im
pugnação directa pela via contenciosa. Não se desconhece que o autor
do acto agiu cm virtude de instruções genéricas ciue recebera e, por
isso mesmo, não fez subir o requerimento, e o mandou devolver. A
decisão, porém, era passíevl dc recurso hierárquico, recurso este que
era necessário para possibibtar a interposição do recurso contencioso
da decisão que viesse a ser tomada pelo Chefe do Estado-Maior, ou
por outrem, mas por sua delegação.
Em face cio exposto, decide-se não se tomar conhecimento do
recurso.
lstn decisão foi tomada por unanimidade.
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Lisboa, 27 de Abril de 1984.
Henrique de Oliveira Rodrigues, general;
António de Oliveira Costa Maia, general da Força Aérea;
Mário Estcvcs Brinca, vice-almirante;
Ernesto António Luís Ferreira de Macedo, general;
Alfredo Teixeira Te] lo, get1et’al;
Mário Eduardo Meio \Vilton Pereira, general da Força Aérea;
Alfredo Ramos Rocha, vice-almirante;
António da Silva Osório Soares Carneiro, general;
Manuel Lopes Maia Gonçalves, juiz;
Manuel Lopes, juiz.

Acordam no Supremo Tribunal Militar
Anselmo de Jesus Silva, major de artilharia com o n.° 02757266.
dc) Regimento de Artilharia de Costa, em diligência no Instituto dc
de Altos Estudos Militares, nos termos dos artigos 134.° e seguintes
do Estatuto do Oficial do Exército, interpôs recurso contencioso da
portaria do Chefe do Estado-Maior do Exército de 16 de Novembro
d 1982, pub1iada na O. S. a. 58, de 24 de Marco de 1983, do
Instituto de Altos Estudos i\iilitares.
Na stia petiçõo dc recurso, o recorrente invoca o seguinte:
Foi promovido ao actual posto pela portaria impugnada, contando
a sua antiguidade desde 16 de Novembro de 1982;
No dia imediatamente anterior ao dessa portaria que o promoveu,
ocupava o recorrente na escala de antiguidades um lugar à direita
dos capitães Alfredo Manuel da Costa Horta, António Alberto da
Palma, Américo Pinto da Cunha Lopes, Fernando Pereira dos Santos
Aguda, Carlos Alberto de Carvalho dos Reis e José Luís do Vale
Mesquita;
Estes seis oficiais foram enti’ctando promovidos ao posto de major
nas condições seguintPs:
O eapiáio Costa Horta por portaria de 1 de Outubro de 1982,
contando a antiguidade desde 1 de Outubro de 1982;
—O capitão António Albeto da Palma por portaria de 9 de
Outubro de 1982, contando a antiguidade desde 9 de Outubro de
1982;
O capitão Cunha Lopes por portaria de 11 de Outubro de
1982, contando a antiguidade desde 11 de Outubro de 1982;
O capitão Santos Aguda por portaria de 14 de Outubro de
lq$2, contando a antiguidade desde 14 de Outubro de 1982;
O capitão Carvalho dos Reis por portaria de 29 dc Outubro
cl 1982, contando a antiguidade desde 29 de Outubro de 1982;
—

—

—

—
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O capitão José Luís do Vale Mesquita por portaria de 1 de
Novembro de 1982, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de
1982.
—

Deste modo, o recorrente ocupa agora na escala de antiguidades
um lugar que se sittia à esquerda de qualquer destes oficiais, sendo
ultrapassado, nessa escala, num processo de promoção que se efectuou
exactamente por antiguidade;
Isto foi feito contra o disposto no artigo 95.° do EOE, cujo n.° 1
diz que a promoção aos postos de major, tenente-coronel e coronel é
por escolha e por antiguidade e no n.° 2 que nenhum oficial que
haja adquirido por antecipação quaisquer condições de promoção
poderá ser promovido por antiguidade enquanto não forem pro
movidos os oficiais que o antecedem na escala e não estejam pre
teridos.
A apontada violação do artigo 95.° do EOE não é colmatada
pelo âmbito do denominado quadro corntim, criado pelo Decreto-Lei n.° 911/76, de 31 de Dezembro, cujos quantitativos foram depois
fixados pelo Decreto-Lei n.° 557-A/80, de 20 de Dezembro, pois é
possível harmonizar o disposto naquele artigo com o preenchimento
das vagas do designado quadro comum.
Requer que se dê provimento ao recurso e se lhe atribua uma
posição na escala dc antiguidades tal que mantenha a posição relativa
que tinha do antecedente quanto aos oficiais ora promovidos.
A entidade recorrida ofereceu o merecimento dos autos.
Notificados os interessados a quem a decisão do recurso pudesse
prejudicar, responderam o major Santos Aguda, dizendo que nada
tinha a declarar e os majores Assunção Teixeira, Carvalho Reis e
Costa Horta, dizendo que o recurso carece de fundamento, pois que o
acto recorrido respeitou a lei; do mesmo modo respondeu posteriormente o major Cunha Lopes.
O Ex.’ Defensor oficioso sustentou que o acto recorrido, prati
cado no exercício tle poder discricionário, foi usado pelo órgão
competente para fins diferentes daqueles para que a lei lhos conferiu,
pois em vez de harmonização e equilíbrio nas promoções das diversas
armas e serviços, só provocou desarmonia e desequilíbrio nas mesmas
promoções, o que denota a existência de desvio de poder, pelo que o
recurso merece provimento.
O Ex.mo Promotor de Justiça entende que o recurso não deve ser
provido, pois o acto impugnado não viola as disposições invocadas,
como aliás vem sendo julgado por este Supremo Tribunal.
Correram os vistos dos juízes vogais deste Supremo Tribunal.
Cumpre decidir:
O Tribunal é competente para conhecer do recurso e este foi
interposto tempestivamente.
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O caso cm apreciação é idéntico ao que foi apreciado em outros
processos que correram teimes por este Supremo Tribunal, designa
darnente nos processos números 106/P/45/E/63, acórdão de 22 de
fevereiro de 1984, e 107/P/46/E/83, acórdão de 23 do mesmo mês,
pelo que se acompanhará de perto a argumentação expendida em
anteriores decisões, visto não haver razão plausível para a alterar.
O artigo 5.° cIo EOE estabelece no n.° 1 que a promoção aos
postes de major, tenente-coronel e coronel é por escolha e por
antiguidade, e no
2 que nenhum oficial que haja adquirido por
antecipação quaisquer condições de promoção poderá ser promovido
por antiguidade enquanto não forem promovidos nos mesmos termos
os oficiais que o antecedem na escala e não estejam preteridos.
No caso de promoção por antiguidade. que particularmente
interessa no caso vertente, estabelece o artigo 92.’, alínea b), do EOF,
que ela consiste no acesso ao posto imediato pela ordem de anti
guidade no respectivo quadro, satisfeitas as condições de promoção
e salvo o caso de preterição.
Resulta dajui que a lei só impõe que se respeite a antiguidade
relativa, para efeitos de promoção, dentro dos quadros de ai-mas
ou serviços, isto é, que nenhum oficial que reúna as condições para ser
promovido o seja antes de um seu camarada mais antigo que esteja nas
mesmas condições e pertença ao mesmo quadro de arma ou serviço.
Os oficiais no activo distribuem-se por diversos quadros de armas
e serviços, e é nestas armas e nestes serviços que são inscritos, não
só por postos mas também por ordem de antiguidade. Isto resulta,

além de outras disposições, do artigo 20.”, n.° 1, do EOE.
Ë certo que o artigo 95.” do EOE, já mencionado e com a redac
ção introduzida pelo I)ecreto-Lei n.’ 385-B/77, de 13 de Setembro,
não distingue entre promoções dentro e fora do mesmo quadro ou
sei-viço. Porém essa disposição não esgota toda a problemática e toda
a regulamentação das promoções, e não pode ser interpretada isola
clamente e abstraindo dc outros preceitos do EOE e da demais legisla
ção. Assim, a promoção por antiguidade é mais pormenorizadamente
regulada em outros preceitos do mesmo diploma, onde a distinção
entre quadros de armas e serviços já aparece nítida.

Na constituição dos quadros das armas e dos sei-viços tem-se
patenteado o intuito de assegurar um desejável equilíbrio no acesso
aos mesmos postos. Ë afloramento deste desiderato a disposição do
a.” 2 do artigo 29.” do EOE. Tal intuito normalmente norteador do
pensameito legislativo e este preceito legal confirmam, por forma
implícita mas inequívoca, que as promoções de oficiais pertencentes
a diferentes armas ou serviços não tém que respeitar a sua antiguidade
relativa; de outro modo o preceito seria desnecessário e o intuito
poderia ficai’ sem reflexo na regulamentação legal.
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Os oficiais cuja promoção e colocação na escala de antiguidades
vem contestada pertencem a armas diferentes da do recorrente, pelo
que, em face do exposto, a portaria recorrida não violou os comandos
do artigo 95.° do EOE.
lmporta, porém, ainda considerar o seguinte, na sequência do
alegado pelo recorrente e pelo Ex.” Defensor oficioso:
As vagas qtte permitiram as promoções contestadas ocorreram
no âmbito do designado quadro comum, criado pelo Decreto-Lei
n.° 911/76, de 3 1 de Dezembro, e cujos quantitativos foram depois
depois fixados pelo Decreto-Lei ri.’ 557-A/80, de 20 de Dezembro.
Com o fim expresso de equilibrar as oportunidades de promoção
no conjunto de todas as armas e serviços (artigo 3.”), o Decreto-Lei n.° 911/76 reduziu globalmente os quadros de oficiais das armas
d’ Infantaria, Artilharia e Cavalaria (artigo 1 .0) e aumentou glo
balmente os quadros de oficiais com acesso a oficial general (artigo 2.”).
Este aumento global foi feito à custa daquela redução e do extinto
Corpo do listado-Maior.
Tratou-se tão-somente de um conjunto de vagas globais pata
acesso a oficial general, por vezes impropriamente designado de
quadro comum, já que os oficiais continuaram nos seus quadros de
origem e esse conjunto de vagas não corresponde a um quadro com o
sentido que lhe dão as leis militares.
No relatório do Decreto-Lei n.° 911/76 significa-se a conveniência
dc equilibrar as opciitunidades de promoção no conjunto das armas
e dos serviços, isto na linha de orientação do pensamento legislativo
que já foi posto em relevo, e no seu artigo 3.° preceitua-se que a
distribuição pelas armas e pelos serviços que dão acesso a oficial
general dos quatitativos resultantes do aumento referido no artigo 1.0
é determinada, para cada caso, por despacho do Chefe do Estado-Maior do Exército, tendo em vista as necessidades do serviço e a
conveniência de harmonizar, dentro do possível, as promoções
daquelas armas e serviços.
Significa isto que o preenchimento das vagas criadas pelo Decreto-Lei n.° 911/76 é efectuada pelo Chefe do Estado-Maior do Exército
que, para o efeito e no tocante a oficiais que não pertençam ao mesmo
quadro de arma ou serviço, dispõe de poderes discricionários, já que
deve distribuir os quantitativos de oficiais a promover pelas armas
e pelos serviços com o fim de satisfazer as respectivas necessidades
e de harmonizar, na medida cIo possível, as promoções nas armas e
nos serviços.
Procedendo o Chefe do listado-Maior do Exército, neste domínio,
n exercício de poderes discricionários que a lei lhe conferiu tendo em
vista a satisfação dos aludidos fins, o exercício de tais poderes só
pode ser atacado conteneiosamente com o fundamento em desvio de
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poder, conforme resulta dos artigos 1 5., n.° 1, e 19.° da Lei Orgânica
do Supremo Tribunal Administrativo, aplicável a este Supremo Tri
bunal Militar por força do artigo 10.0 do Decreto a.° 35 953, de 18
de Novembro de 1946.
Para a verificação do desvio de poder, e consequente anulação
do acto admitiistrativo que enferme de tal vício, é necessário que da
prova produzida resulte para o tribunal a convicção de que o motivo
principalmente determinante da prática do acto não condíz com o
fim visado pela lei ao conceder os poderes discricionários.
O desvio de poder não se presume, sendo necessária prova con
vincente da sua verificação, e em Direito Administrativo os actos pra
ticados pela Administração gozam da presunção de legalidade.
No caso em apreço, o recorrente invocou, com fundamento
principal do recurso, a violação da Lei
artigo 95.” do EOE
apare
cenclo o desvio dc poder icferido sceundariamentc, e não foi feita
prova minimamente consistente da sua existência. Cabe referir, a este
respeito. que o vício do desvio de poder tem que se verificar no
momento da prática do acto. Se este, afinal, acabou ou não por
preencher o fim para que a lei concedeu os poderes à Administração
é irrelevante. Daqui se intui que não tem interesse, para a solução do
caso vertente, indagar se o critério seguido pelo Chefe do Estado-1\Iaior
do Exército foi ou não o melhor, e se haveria outros critérios mais
adequados.
Estas asserções correspondem aos ensinamentos da doutrina mais
autorizada e actualizada. No recente Direito Administrati’o. por Mário
Esteves de Oliveira, vol. 1.0, pág. 581, tecem-se as seguintes consi
derações: «...Pelo que atrás se disse, sabe-se já que o fundamento da
anulação por desvio de poder tem que reportar-se, sempre e só,
à intenção do agente (por isso se diz que ele é um vício subjectivo
do a. a.). É por isso que o recorrente, ou o tribunal, devem dispen
sar-se de provar oti de averiguar que a medida ou comportamento
escolhido é bom ou mau, melhor ou pior que os outros, sendo até
iirelevante que demonstre (ou averigue) afinal que é, até, a medida
que, objectivamente, mais vai prejudicar o interesse público legal... »
Assim, e no que concerne ao vício do desvio de poder, para que
o recurso pudesse obter provimento, seria necessário provar que,
aquando da portaria recorrida, o Chefe do Estado-Maior do Exército
agiu para realizar outros fins, que não aqueles para cuja r.alização
lei lhe concedeu poderes discricionários e que já foram indicados. Ora
é manifesto que se não fez qualquer prova minimamente aceitável
nesse sentido.
Pelo exposto, e ainda porque, no âmbito da violação da lei,
o artigo 95.°, n.° 2, do EOE só será de considerar nos casos já referidos
e para os oficiais que adquiram, por antecipação, as condições de
promoção, nega-se provimento ao recurso.
—

—,
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Esta decisão foi tomada por unanimidade.
Lisboa, 10 de Maio de 1984.
Henrique de Oliveira Rodrigues, general;
António de Olievira Costa Maia, general da Força Aérea;
Mário Esteves Brinca, vice-almirante;
Ernesto António Luís ferreira de Maccdo, general;
Mário Eduardo Meio Wilton Pereira, general da Força Aérea;
Alfredo Ramos Rocha, vice-almirante;
António da Silva Osário Soares Carneiro, general;
Manuel Lopes Maia Gonçaives, juiz;
Manuel Lopes, juiz.

Vtt

—

DECLARAÇÕES

Colocações e desempenho de funções:
1) Por despacho de 29 de Fevereiro de 1984. o General Chefe
do Estado-Maior do Exército, o general (50267711) Luís Fernando
Dias Correia da Cruz foi nomeado para o cargo de comandante da
Região Militar do Norte, em substituição do brigadeiro Adérito Au
gusto figueira que interinamente desempenhava este cargo.
O general Correia Cruz iniciou funções em 3 de Abril de 1984.
2) O coronel de infantaria, na situação de reserva, (51301011)
Francisco José Sancho Uva presta serviço desde 10 de Maio de 1984,
no Gabinete de Documentação de Bibliotecas e Arquivos/Estado-Maior do Exército.
3) O tenente-coronel de infantaria, na situação de reserva,
(51108011) José Pinto Henriques de Frias deixou de prestar serviço
desde 22 de Maio de 1984, no Serviço de Polícia Judiciária Militar.
4) O capitão de infantaria, na situação de reserva, (44260753)
Joaquim Simões Felgar presta serviço desde 15 de Maio dc 1984, no
Regimento de Infantaria de Queluz.
5) Desde 8 de Maio de 1984 deixou de prestar serviço na DSI, na
situação de diligência, o coronel do serviço de administração militar
Manuel Alberto Simões Rios, do Estado-Maior do Exército.
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6) As funções exercidas na Direcção do Serviço de Material pelo
coronel do serviço de material (material) Joaquim do Rosário Gon
caives Triguinho passaram, desde 1 de Abril de 1984, a ser desem
penhadas em regime de acumulação com as que exerce no CFEFE.
7) O capitão do serviço de material (serviços técnicos de manu
tenção), na situação de reserva, (50357811) Mário Bastos deixou de
prestar serviço desde 10 de Maio de 1984, na Escola Militar de Elec
tt omecânica.
8) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de reserva
,
(50420411) Guilherme Mário Cabanas Conceição presta serviço desde
12 de Maio de 1984, na Direcção do Serviço de Fortificações e Obras
do Exército.
Nomeações para o CS/CD:
9) Por despacho n.° 60/84, de 17 de Maio de 1984, do Chefe do
Esiado-Maior do Exército foram nomeados, excepcionalmente, mais
os seguintes oficiais para a frequência, no ano lectivo de 1984/85, do
Curso Superior de Comando e Direcção:
Coronel de infantaria (50704211) Hélder Chaves Gomes/QG/RMC;
Coronel de infantaria (50275211) Manuel Francisco Matoso Ramal
ho!
/MAI /PSP;
Coronel de infantaria (51390811) Fernando Barroso de Moura/DAJ/
/EMGFA;
Coronel de infantaria (51392611) Hugo Ferdinando Gonçalves Rocha
!
/MDN (Chefe. Gab./MDN);
Coronel de infantaria (50063311) Luís Fernando de Matos Marqu
es!
/DAI/SSFA;
Coronel de infantaria (50187811) António José Soares Pereira/DAI;
Coronel do serviço de material (50773811) Joaquim do Rosário Goa
çalves Triguinho/DSM.

Escala de antiguidades:
lO) Os tenentes-coronéis do serviço de material (serviços técnico
s
d manutenção) abaixo mencionados que foram promovidos ao actual
posto por portaria de 6 de Fevereiro de 1984, contando a antiguidade
desde a mesma data, ficam ordenados, na escala de antiguidades
do
seu serviço, como se indica:
José Luís Vilar dos Santos;
Domingos José Rio Ferreira Braga;
Vítor Alexandre Maria Rodrigues Figueiredo de Lima.
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Desligados de serviço:

II) São desligados do serviço a partir da data que lhes vai
indicada, até à confirmação da Caixa Geral de Aposentações da
passagem à situação de reforma, nos termos da última parte do arti
go 15.° do Decreto-Lei n.° 28 404 de 31 de Dezembro de 1939, os
oficiais na situação de reserva em seguida mencionados e que nas datas
referidas atingiram o limite dc idade para transitarem para a situação
de reforma:
Coronel Ludgero França de Carvalho, 19 de Maio de 1984;
Major Aurélio da Silva Banazol, 27 de Maio de 1984;
Capitão António Pacheco Moreira, 2 de Maio de 1984;
Capitão Pedro Lopes, 4 de Maio de 1984.

Reforma extraordinária:
12) Por despacho da Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Pre
vidência, de 10 de Maio de 1984, publicado no Diário da República,
II Série, de 26 de Maio de 1984, foi atribuída, desde 1 de Junho de
1984, pensão de reforma extraordinária ao capitão do serviço geral
do Exército (51286811) Armindo Carneiro.

Pensões de invalidez:
13) Por despacho da Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Pre
vidência, de 10 de Maio de 1984, publicado no Diário da República.
11 Série, dc 26 de Maio de 1984, foram artibuídas, desde 1 de Junho
de 1984, pensões de invalidez aos seguintes oficiais:
Major graduado miliciano médico (39362948) Luís Caetano Jesus
Pacheco de Figueiredo;
Capitão miliciano graduado de infantaria (04707666) José Rodrigucs
Pereira dos Penedos;
Tenente miliciano de artilharia (15860469) António Luís Pinto
Pereira;
l’enente miliciano médico (31400053) Hedwigo Lourdes Fernandes;
Tenente miliciano serviço de pessoal (06902665) Manuel de Jesus
Rodrigues Gomes;
Alferes miliciano do serviço de administração militar (70161968)
Eoão José Aguiar Salvador;
Alferes miliciano de infantaria (06679172) lorge de Jestts Paixão.
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Conta dc gerência:
14) Por acódão do Tribunal de Contas, de 3 de Abril de 1984,
a gerência das Oficinas Gerais de fardamento e Equipamento foi

julgada quite com o Estado, pelo período de 1 de Janeiro a 31 de
Dezembro de 1982.
Diversos:

15) Por despacho de 27 de Março de 1984. foi reintegrado no
Exército Português o tenente miliciano de infantaria (0194436$)
Justino Apeles filomeno Soares, por ter optado pela nacionalidade
portuguesa e colocado desde 27 de Março de 1984 no Distrito de
Recrutamento e Mobilização de Lisboa na situação de licenciado.

Rectificações:
16) Na O. E., 2.a série, n.° 6, de 15 de Março de 1984, página 481,
onde se lê: «Oficiais do quadro permanente», deve ler-se: «Oficiais
do quadro de complemento».
17) Na O. E., 2.a série, n.° 6, de 15 de Março de 1984,
pógina 473, respeitante ao major de infantaria, na situação de reserva,
(39262552) Adérito Aníbal Barreira, onde se lê: «66 000$00», deve
ler-se: «66 080$00».
1$) O tenente do serviço de material (material) (60157274) An
tónio Francisco Alves da Rosa conta a antiguidade no referido posto
desde 1 de Setembro de 1981, para todos os efeitos, incluindo ven
cimentos, e não como foi publicado na O. E., 2. série, n.° 3, dc 1 dc
Fevereiro de 1984, pág. 224.
19) Declara-se que o major, reformado, (52900911) Joaquim
fernandes Pires faleceu em 27 de Janeiro de 1984, e não em 26 de
Janeiro de 1984, conforme foi publicado na O. E., 2. série, n.° 4, de
15 de fevereiro de 1984, pág. 387.

VIII— OBITUÁRIO
1969:

Novembro, 2$
Alferes miliciano de infantaria (00133462) João Car
los Barbosa Valente, do Distrito de Recrutamento e Mobilização de
Aveiro.
—

ORDEM 1)0 EXERCiTO N.° 11

$78

2. Série

1976:

Tenente miliciano de infantaria (07610669) Torcato Bar
Àbril, 1
bosa Torres, do Regimento de Infantaria do Funchal.
—

1982:
Setembro, 1 1—Capitão miliciano de engenharia, licenciado, (07680364)
José Joaquim da Silva Mesquita Portugal, do Distrito de Recruta
mento e Mobilização de Lisboa;
Tenente miliciano médico, na situação de reserva,
Outubro, 27
Henrique Pereira de Matos, do Quartel-General da Região Militar
do Sul.
—

1983:
Dezembro, 1
Tenente miliciano do serviço de administração mili
tar, licenciado, (06394766) Manuel João Melo da Costa Guima
rães, do Distrito de Recrutamento e Mobilização do Porto.
—

1984:
Janeiro, 8— Tenente miliciano de infantaria (02513063) José Joaquim
Penteado, do Distrito de Recrutamento e Mobilização de S
tarém;
Alferes miliciano do serviço de material (00429865)
Fevereiro, 2
Constantino da Ressurreição Castro Fernandes, do Distrito de
Reciutamento e Mobilização de Braga;
Abril, 12
Capitão, reformado, Humberto Romão Duarte, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Abril, 19— Coronel de cavalaria, na situação de reserva, (51466611)
Alexandre Mendes Leite de Almeida, do Quartel-General da
Região Militar do Centro.
Abril, 19
Capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (51480711) Alberto Maria Castel-Branco Vieira, do
Quartel-General da Região Militar de Lisboa;
Coronel de artilhafia, na situação de reforma extraordi
Maio, 8
nária, (51368311) Júlio Veiga Simão;
Maio, 17— Coronel de cavalaria, na situação de reserva, (50266011)
António Maria Rebelo, do Quartel-General da Região Militar
de Lisboa;
—

—

—

—

—
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Maio, 22
Capitão do serviço geral do Exército, reform
ado,
(51305611) Eugénio José Alves, do Quartel-Gene
ral da Região
Militar do Norte;
Maio, 23
Tenente, reformado, (52937011) Francisco Augus
to de
Ngueircdo, do Quartel-Gencral da Região Militar
de Lisboa.
—

—

O Chefe do Estado-Maior do Exército
Jorge da Corta Satazar Braga, general

Está confoirne:

O Ajudante-General

José Fcrn ando Lopes Gonie.r Marques, genera
l

•
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ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO
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N.’ 12/15 DE JUNHO DE 1984
Publica-se ao Exército o seguinte:

—

DECRETOS, PORTARIAS E DESPACHOS
MLNISTÊRIO DA DEFESA NACIONAL
Estado-Maior-General das Forças Armadas
Serviço de Polícia Judiciária Militar
Despacho

Nos termos do disposto no artigo 8.°, n.° 1 e 2, do Decreta-Lei
n.° 520/75, de 23 de Setembro, nomeio para exercer funções
no Serviço de Polícia Judiciária Militar o major SGE (52108611)
Francisco Joaquim Botelho Figueira, sendo o seu vencimento
devido a 1 de Junho de 1984.
Tem a vaga no 00, constante do mapa anexo à Portaria
n.° 858/82, de 10 de Setembro. (Níío carece de visto do TC,
nos termos do artigo 8.°, n.° 1, do Decreto-Lei n.° 520/75, de
23 de Setembro.)
Serviço de Polícia judiciária Militar, 9 de Maio de 1984.—O
Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, José Lemos
Ferreira, general.

Despacho
Nos termos do disposto no artigo 6°, nY 1 e 2, do Decreto-Lei
n.° 520/75, de 23 de Setembro, nomeio para exercer funções no
Seivlç de Pcrlícia J-udiciMIlltaru’iípitão SGE (04078263)
k
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Dagoberto Ribeiro Gouveia, sendo o seu vencimento devido
a 1 de Junho de 1984.
Tem vaga no QO, constante do mapa anexo à Portaria n.° 858/82,
de 10 de Setembro. (Não carece de visto do TC, nos termos
do artigo 8.°, 17.0 1, do I)ecreto-Lei n.° 520/75, de 23 de Setembro.)
Serviço de Polícia Judiciária Militar, 9 de Maio de 1984.— O
Chefe do Estado-Maior-General dos Forças Armadas. José Lemos
Ferreira, general.
fD. R., 2. Série, n.° 127, de 1 de Junho de 1984.)

MINISTÉRIOS DA DEFESA NACIONAL
E DOS NEGÕCIOS ESTRANGEIROS
Manda o Governo da República Portuguesa. pelos Ministros da
Defesa Nacional e dos Negócios Estrangeiros, por proposta
do general Chefe do Estado-Maior-GeneraL das Forças Armadas.
nos termos da alínea a), n° 3, do artigo 1.0, do n.° 1 do artigo 2.°
e n.° 1 do artigo 6.0 do Decreto-Lei n.° 55/81, de 31 de Março,
nomear o tenente-coronel de infantaria (50180311) José Eduardo
Gaioso Henriques Vaz para o cargo militar internacional OTAN
LPS-003, Staff Officer (Military Personnel), no SHAPE, Mons,
Bélgica, em substituição do tenente-coronel de infantaria
(51353011) António Moreira Aln7eida Correia, c;ue fica exonerado
do referido cargo pela presente portaria na data cm que o oficial
agora nomeado assuma funções.
Ministérios da Defesa Nacional e dos Negócios Estrangeiros, 15
de Março de 1984.— O Ministro da Defesa Nacional, Cctrtos Alberto
O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Jctime José
da Mota Pijito.
Matos da Gama.
(Visado pelo TC em 27 de Abril de 1984, sob o n.° 36 690.
Não são devidos emolumentos.)
—

(D.R., 2. Série,

n.°

113,

de 16 de Maio de 1984.)

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Comando-Geral da Polícia de Segurança Pública
Por portaria de 16 de Abril findo, visada pelo TC cm 26:
nomeado, em comis
Victor Martins dos Santos, major de infantaria
são, para o cargo de comandante distrital da Polícia de Segurança
—
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Pública de Aveiro, com efeitos desde 16 de Abril de 1984.
inclusive, nos termos da legislação prevista para aquele cargo
e com a aplicação do disposto no n.° 2 do artigo 3.° do Decreto-Lei •0 146-C/80, de 22 de Maio, por urgente conveniência de
serviço. (Registo n.° 35 $57. São devidos emolumentos, nos
termos do artigo 5.° da tabela anexa ao Decreto-Lei 11.0 356/73
e do n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 131/82: para o
Estado, 900$, e para o Cofre do TC, 600$.)
Comando-Geral da Polícia de Segurança Pública, 8 de Maio dc
1984.
O Chefe do Estado-Maior, AnÍóitio dos Anjos Martíns,
coronel de ai-tilharia.
ID. R., 2.

Série, n.° 113, de 16 de Maio de 1984.)

Por portarias de 24 de Abril findo, visadas pelo TC em
4 do corrente mês:
João José Mealha de Mendonça
do)
exonerado do cargo
de Segurança Pública do
comissão, para o cargo de
da mesma Polícia.
—

Ventosa, major de infantaria (Coman
de comandante da Divisão da Polícia
Distrito de Lisboa e nomeado, em
comandante da Divisão da Amadora

João Iuís Adrião de Castro Brito, capitão de cavalaria
exonerado
do cat-go de comandante da Divisão da Amadora da Polícia
de Segurança Pública do Distrito de Lisboa e nomeado, em
comissão, para o cargo de comandante de divisão da mesma
Polícia.
—

(Registos n.os 39 132 e 39 133, rcspcctivarnente.
emolumentos por cada um, nos termos do
tabela anexa ao Decreto-Lei n.° 356/73 e
artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 131/82: para o
e para o Cofre cio TC. 600$.)

São devidos
artigo 5.° da
do n.° 1 do
Estado, 900$,

Por portaria de 24 de Abril findo, anotada pelo TC em
7 do corrente mês:
Armando José da Silva freire, coronel dc cavalaria
exonerado do
cargo de 2.0 comandante-geral da Polícia de Segurança Pública,
com efeitos desde 1 de Abril de 1984, inclusive, em virtude
de ter regressado ao Exército. (Registo n.° 39 250.)
—
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Comando-Geral da Polícia de Segurança Pública, 17 de Maio de
1984.—O Chefe do Estado-Maior, António rios Anjos Martins,
coronel de artilharia.
(D. R., 2.” Série, a. 124, de 29 de Maio de 1984.)

Por portaria de 8 do corrente mês, anotada pelo TC em 14:
exonerado
Jcaquim António Gonçalves Pires, coronel de infantaria
com
Polícia,
dc
Prática
Escola
da
comandante
dc
cargo
do
efeitos desde 1 de Maio de 1984, inclusive, em virtude dc ter
regressado ao Exército, a seu pedido. (Registo a.° 41 244.)
—

Comando-Geral da Polícia de Segurança Pública, 22 de Maio de
O Chefe do Estado-Maior, António dos Anjos Martins,
1984.
coronel de artilharia.
—

(D. R:., 2.” Série, a.’ 126, de 31 de Maio de 1984.)

MINISTËR1O DO EQUIPAMENTO SOCEAL
Conselho Superior de Obras Públicas e Transportes
Por despacho ministerial de 10 de Abril findo, anotado pelo
TC em 9 do corrente mês:
Fernando José Martins dos Reis, coronel de infantaria do Estadoexonerado do cargo de vogal do Conselho
-Maior do Exército
Superior dc Obras Públicas e Transportes, lugar para que havia
sido nomeado por despacho ministerial de 17 de Agosto de 1982,
publicado no Diário da República, 2. Série, n.° 277, de 30 de
Novembro de 1982. (Não são devidos emolumentos.)
—

Conselho Superior de Obras Públicas e Transportes, 15 de
O Secretário do Conselho, António Gonçatves
Maio de 1984.
Monteiro.
—

(D. R., 2.” Série, n.° 125, de 30 de Maio de 1984.)

Por despacho ministerial de 10 de Abril findo, visado pelo
TC em 11 cio corrente mês:
Coronel de infantaria do Estado-Maior do Exército Ernesto Rodrigues
nomeado vogal do Conselho Superior de
Gaspar da Rosa
—
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Obras Públicas e Transportes, nos termos da alínea j) do n.° 1
e do nY 4 do artigo 2.° do Decreto-Lei n.° 488/71, de 9 de
Novembro. (São devidos emolumentos.)
Conselho Superior de Obras Públicas e Transportes, 17 de
Maio de 1984.— O Secretário, António Gonçatues Monteiro.
(D. R., 2.’ Série, n.° 128, de 2 de Junho de 1984.)

lI—JUSTIÇA E DISCIPLINA
Condecorações:
Ministério da Defesa Nacional
Manda o Vice-Primeiro-Ministro e Ministro da Defesa Nacional, nos
termos do artigo 22.° e do n.° 1 do aitigo 62.° do Regulamento
da Medalha Militar, aprovado pelo Decreto n.° 566/71, de 20
de Dezembro,

condecorar com a medalha de ouro de serviços
distintos o general Nuno Viriato ‘1 avares de Melo
Egiclio.

Ministério da Defesa Nacional, 18 de Fevereiro de 1984.
O
Vice-Primeiro-Ministro e Ministro da Defesa Naciona], Certos Alberto
—

da Mota Pinto.

(Pttb1iacla no Diário da Reptiblica, IL Série, n.’ SI, de 29 de fevereiro
de 1984.)

Estado-Maior-General das Forças Armadas
Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos
termos dos artigos 22.°, n.° 1, 62.° e 67.°, o. 3, todos do Regu
lamento da Medalha Militar, aprovado pelo Decreto n.° 566/71,
de 20 de Dezembro, condecorar com a medalha de ouro dc
serviços distintos o general (50271211) Ãlvaro da Cunha Lopes.
landa o Chefe do Estado-Maior-General das forças Armadas, nos
termos da alínea c!) do artigo 25°, do n.° 1 do artigo 62° e do
n.° 3 do artigo 67.’, todos do Regulamento da Medalha Militar,
aprovado pelo Decreto n.° 566/71, dc 20 de Dezembro, condecolar com a medalha de prata de serviços distintos o brigadeiro
(5027321 1) João António Gonçalves Serôdio.
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Estado-Maior-General das Forças Armadas, 15 de Fevereiro de
1984.— O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Àtmadas,
Nuno Viriato Tavares de Meto Egídio, general.
(Publicadas no Diário da República, II Série, n,° 53, de 2 de Março de 1964.)
Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos
termos dos artigos 25.°, n.° 1, alínea a), e 67Y n.° 3, do Regu

lamento da Medalha Militar, aprovado pelo Decreto n.° 566/71,
de 20 de Dezembro, condecorar com a medalha de mérito
militar de 1.a classe o general (51329811) João António Lopes da
Conceição.
Manda o Chefe do Estado-Maior-General das forças Armadas, nos
termos dos artigos 22.°, 62», n.° 1, e 67.°, n. 3, do Regulamento
da Medalha Militar, aprovado pelo Decreto n.° 566/71, de 20
de Dezembro, condecorar com a medalha de ouro de serviços
distintos o general na reserva (51419411) Mário Jorge Ribeiro
de Almeida Vergas Rocha.
Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos
termos da alínea a) do artigo 25.°, do nY 1 do artigo 62.° e do
n.° 3 do artigo 67» do Regu]a;ncnto da Medalha Militar, aprovado
pelo Decreto n» 566/71, de 20 de Dezembro, condecorar com

a medalha de prata de serviços distintos o brigadeiro na reserva,
(50989111) Fernando Manuel Jasmins de Freitas.
Estado-Maior-General das forças Armadas, 15 de Fevereiro de
1984.— O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas.
Nuno Viriato Tavares de Meto Egídio, general.
(Publicadas no Diário tici República, 11 Série, n.° 61, de 13 de Março de 1984.)

Estado-Maior do Exército
Por portaria de 3 de Abril dc 1984:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exéi-cito condecorar com a
medalha dc rnéi’ito militar de 1» classe o general Giorgio
Donati, do Exército de Itália, nos termos do artigo 37» e n.° 3
do artigo 67.° do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas
Comemorativas as forças Armadas, de 20 de Dezembro de 1971.
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Direcção do Serviço de Justiça e Disciplina
Repartição de Justiça e Disciplina
Por portaria de 29 de Março de 1984:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar, a título
póstumo, com a medalha de prata de serviços distintos, por ter
sido considerado ao abrigo dos artigos 21.° e 25.°, com referência
ao n.° 3 do artigo 67.°, todos do Regulamento da Medalha
Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o capitão de hifantaria
(12593472) João Carlos Vieira Rebelo Pereira.
Por portaria de 12 de Abril de 1984:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de prata de serviços distintos, por ter sido considerado
ao abrigo dos artigos 21.° e 25.°, com referência ao n.° 3 do
artigo 67.°, todos do Regulamento da Medalha Militar, de 20
de Dezembro de 1971, o tenente-coronel de infantaria (50990711)
José Casimiro Gomes Gonçalves Aranha.

Poi portaria de 8 de Maio de 1984:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de prata de serviços distintos, por ter sido considerado
ao abrigo dos artigos 21.° e 25.°, com referência ao n.° 3 do
artigo 67.0, todos do Regulamento da Medalha Militar, de 20
de Dezembro de 1971, o coronel dc engenharia (50297111)
Alberto da Maia Ferreira e Costa.

Por portaria de 14 de Maio de 1984:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de prata de serviços distintos, por ter sido considerado
ao abrigo dos artigos 21.0 e 250, com referência ao n.° 1 do
artigo 67.°, todos do Regulamento da Medalha Militar, de 20
de Dezembro de 1971, o coronel de infantaria (50063311) Luís
Fernando de Matos Marques.

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de prata de serviços distintos, por ter sido considerado
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ao abrigo dos artigos 21.° e 25.°, com referência ao n.’ 1 do
artigo 67.°, todos do Regulamento da Medalha Militar, de 20
de Dezembro de 1971, o coronel de infantaria (51290811)
Manuel Carlos Teixcira do Rio Carvalho.
Por portaria de 24 de Abril de 1984:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com ri
medalha de mérito militar de 3? classe por, segundo parecer
do Conselho Superior dc Disciplina cio Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36° do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
capitão do serviço geral do Exército (50893411) Manuel Augusto
Trigo.
Por portarias de 8 de Maio de 1984:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 1? classe por, segundo parecer
do Conselho Superíor de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
brigadeiro (50279311) Luís Emídio Cravo da Silva.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militam- de 1? classe por, segundo parecer
do Conselho Sttperior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
coronel de infantaria (51307711) Manuel Alípio Pereira Coelho
de Paula.
Metida o Chefe cio Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 2? classe por. segundo parecer
do Conselho Superior dc Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
tenente-coronel do serviço de adminii;tração mihar (51 204311)
António Moniz Arduíno dos Santos.

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 2? classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
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considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.’ do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
major de infantaria (04082763) José Luís Soares Garcia
da
Fonseca.
Manda o Chefe do Estado-vIaior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 2.a classe por, segundo parecer
do Conselho Superior dc Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36. do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro dc 1971, o
major de cavalaria (39403060) Orlando Antero Rebanda Póscoa.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de
classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter siclo
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
major do serviço de administração militar (05718263) António
Fernando Mendes de Oliveira Torres.
Manda o Chefe do Estado-Maior cio Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3. classe por, segundo parecer
do Conselho Superior dc Disciplina do Exército, ter siclo
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.” cio Regula
mento da Medalha Militar, de 20 dc Dezembro de 1971, o
capitão de infantaria (08412167) Rui Alexandre Cardoso Teixeira.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3. classe por, segundo parecei
do Conselho Superior de Disciplina do E\éreito. ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.” e 36.” do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 dc Dezembro dc 1971, o
ex-capitão de infantaria (12593472) João Carlos Vieira Rebelo
Perei ia.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com
a
medalha de mérito militar de 3. classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Rcgua
mento da Medalha Militar, de 20 de 1)ezembro de 1971, o
capitão do serviço geral do Exército (51223211) Paulo Moreira.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com
a
medalha de mérito militar de 3. classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
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considerado ao abrigo dos artigos 33.” e 36.” do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
capitão miliciano de infantaria (41157145) José Maria Teixeira,
da Guarda Fiscal.
Por porcarias de 17 de Maio de 1984:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 1? classe por, segundo parecer
do Conselho Superior dc Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
coronel de cavalaria (51468011) Francisco Manuel Martim dos
Santos.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 1.” classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33» e 36.” cio Regula
alento cio Mcda]ha Militar, de 20 dc Dezembro de 1971, o
coronel do serviço de administração militar, na reserva, (50632811)
Felisberto Henrique da Silveira Esteves.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Ëxército condecorar com a
medalha de mérito militar de 1» classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 330 e 36.° do Regula
mento da Medaiha Militar, de 20 de Dezembro dc 1971, o
coronel de transmissões (50767811) Múrio Manuel Pinto dos
Santos.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exéi’ito condecorar com a
medalha de mérito militar de 2» classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.” e 36.” cIo Regula
mento da Medalha Militar. de 20 de Dezcmh;’o dc 1971, o
tenente-coronel farmacêutico (51418411) Luís Filipe Freire.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 2» classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considei’ado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.” do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
major de transmissões (50978211) João de Abreu Barata.
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Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3,a classe por, segundo parecer

do Conselho Superior de I)isciplina do Ixército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.” do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
capitão de transmissões (5J533311) Ernesto Ferreira da Silva.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar coni a
medalha de mérito militar de 3. classe por, segundo parecer
cio Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° cio Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
capitão do serviço geral do Exército (51160211) Joaquim António
da Conceição.
Manda o Chefe cio Estado-Maior do Exército condecorar coi a

medalha de mérito militar de 3. classe por. segundo parecei-

do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 dc Dezembro de 1971, o
capitão do serviço geral do Exército (5065541 1) Manuel Comes
Cot-reia.
Condecorados com a medalha de ouro dc comportamDIIto exemplar,
por despacho das datas que se indicam e em conformidade com
as disposições do Regulamento da Medalha Militar, promulgado
pelo Decreto n.° 566/71. dc 20 de Dezembro, os seguintes
oficiais:
10 de Maio de 1934:

Coronel de infantaria (51090311) Amável Velez Serra;
Capitão do serviço gera! cio Exército (30841311) José Maria Grilo
Cardoso.

17 de Maio de 1984:

Capitão do serviço geral cio Exército (51755311) Arlindo de Banos
Lima;
Capitão do sei-viço geral do Exército (50147511) José Maria Rodri

gues;
Capitão do serviço geral cio Exército (50506711) José Ministro;
Capitão do sei-viço geral cio Exército (50592511) Manuel António
1.opes.
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Por alvarás de 26 de Setembro de 1983, publicados no Diário da
República, 2.’ Série, n.° 81, de 5 de Abril de 1984, foram
agraciados com os seguintes graus da Ordem Militar de Avis
os oficiais abaixo designados:
Coronel de cavalaria, na reserva, António Luís Monteiro da Graça.
Grande-Oficial;
Coronel de infantaria Rui Fernando Apolónio Reis, Comendador;
Tenente-coronel de infantaria Luís Fernando Gonçalves Riquito,
Cavaleiro;
Tenente-coronel do serviço geral do Exército João Nunes Cebolas,
Oficial.
Por alvará de 1$ de Fevereiro de 1984, publicado no Diário da
República, 2.a Série, n.° $1, de 5 de Abril do mesmo ano, foi
agraciado com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Cristo o general
Nuno Viriato Tavares de Melo Egídio.
Por despacho do Primeiro-Ministro, das datas que se indicam, publi
cados no Diário da República, 2. Série, n.° 51, de 29 de Fevereiro
de 1984, foram autorizados os oficiais abaixo mencionados a
aceitar as seguintes condecorações estrangeiras:
10 dc Janeiro de 1984:
Coronel de infantaria João de Azevedo Coutinho Simeão, o grau de
Comendador da Ordem do Mérito, da República federal da
Alemanha;
Coronel de cavalaria Joaquim Nunes Matias, o grau de Comendador
da Ordem do Mérito, da República Federal da Alemanha;
Capitão miliciano de cavalaria João Geraldo da Maia Carvalho de
Abreu, o grau dc Cavaleiro da Ordem do Mérito, da República
Federal da Alemanha.
13 de Janeiro de 1984:
Brigadeiro João António Gonçalves Serôdio, a Grã-Cruz com distin
tivo branco, da Ordem do Mérito Militar, de Espanha;
Coronel de infantaria Nuno Alexandre Lousada, a Cruz dc 1 Classe,
da Ordem do Mérito Naval de Espanha;
Coronel de infantaria Fernando Soares da Cunha, a Cruz de 1 •a Classe,
com distintivo branco, da Ordem do Mérito Militar, dc Espanha;
Tenente-coronel de transmissões Fernando Manuel Dias do Amarei
Marques, a Cruz de J a Classe, com distintivo branco, da Ordem
do Mérito Militar, de Espanha.
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Louvores:
Ministério da Defesa Nacional
Louvo o general Nuno Viriato Tavares de Meio Egídio, que, pcr
imperativo legal, deixa as funções de Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, em cujo desempenho teve oportu
nidade de confirmar os seus extraordinários dotes de chefe
militar, largamente afirmados ao longo de uma carreira prof is
sionai extensa, variada e sempre notável, à qual se dedicou com
todo o entusiasmo de que é capaz o seu espírito, ao mesmo
tempo jovem e persistente.
Devotado inteiramente à sua profissão, com invulgar capacidade
de trabalho, assinalável espírito de decisão e patriotismo inde
fectível, evidenciou o general Meio Egídio, nas mais variadas e
difíceis circunstâncias, um enorme poder de adaptação e um
inultrapassável sentido do dever e das responsabilidades, c que.
em conjunto com uma forte personalidade e um assinalado
espírito de justiça, o caracterizaram sempre, ao longo da sua
brilhante vida militar, como um chefe com notável poiivaiência
de aptidões demonstrada alfás no desempenho de cargos de
índole civil.
De uma vontade e energia transbordantes, imprimindo sempre
um ritmo assinalado e intenso a todas as acções de serviço sob
a sua orientação, com uma clara noção das responsabilidades e
altíssimo sentido do cumprimento do dever militar, o general
Meio Egídio aliou sempre a estas características e a um grande
poder de comunicabilidade um vincado espírito de missão.
apoiado por uma inteligência pronta e esclarecida, que lhe
permitiram servir com firme determinação o Exército, as Forças
Armadas e o País, com notável brilho, raro sentido das possibi
lidades e extrema lealdade.
Com uma larga experiência e profunda competência profissionais
adquiridas pelo estudo e no desempenho dos mais variados
cargos ao alto nível da hierarquia, grande capacidade de iniciativa
e decisão, extraordinárias qualidades militares e humanas, aliadas
a uma firme perservança e sólido bom senso, soube o general
Melo Egídio, ao longo da sua múltipla e variada vida militar,
afirmar-se como um chefe que fez do exemplo o seu guia de
disciplina, conquistando assim a adesão dos seus colaboradores
imediatos, a estima e consideração dos seus subordinados bem
corno o apreço de todos quantos com ele trabalharam.
Nomeado para o exercício do cargo que agora deixa na sequência
de uma situação especial no desempenho de tal cargo; confrontado
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no decorrer das suas funções com uma profunda alteração legal
quanto à iserção orgânica das forças Armadas e à sua total
integração na dependência dos órgãos de soberania competentes,
nos termos da Constituição e da lei, teve mais urna vez o general
Meio Egídio oportunidade de confirmar o seu destacado valor
profissional, afirmando-se, dc novo, com a estatura própria dc
um distinto oficial general, apto a enfrentar as mais difíceis

situações com inexcedível serenidade, ponderação. viva inteli
gência e elevado sentido do devei.
Com uma missão inicial vastíssima, absorvente e muito comple
xa, para o cumprimento da qual fez uso da sua invulgar capa
cidade de trabalho e dc organização, analisando sempre coa
o mais elevado espírito de bem servir, os múltiplos e complexos
problemas das forças Armadas. quer na imprescindível mas deli
cada área de coordenação dos três ramos, quer no importantíssirno
sector da representação nacional, onde a sua acção se afirmou
também sempre pelos parâmetros da maior dignidade e intran
sigente defesa dos interesses nacionais, sem perder de vista a
total abertura, extrema correcção e lealdade nas múltiplas e
indispensáveis relações com o sector civil, da sua acção como
Chefe do Estado-Maior-General das forças Armadas, foram con
seguidos notáveis resultados no campo da coordenação, os quais
se traduziram no evidente reforço da eficiência e prestígio das
Forças Armadas, quer interna, quer externamente, mercê do raro
sentido de equilíbrio posto pelo general Meio Egídio no exercício
do seu cargo e da forma tenaz e inteligente como soube sempre
e em todas as circunstâncias defender os altos princípios que
norteiam as Forças Armadas e os interesses do País.
Ao concluir, por forma notável, urna brilhante carreira profis
sional e uma vida consagrada exclusivarnente à causa militar, na
plenitude de todas as suas elevadas capacidades físicas, intelec
tuais e morais, depois de se ter afirmado sempre como um militar
da mais elevada competência e valor profissionais, intransigente
na representação e defesa da dignidade das Forças Armadas e
dos seus mais elevados conceitos, oficial general completo, ínte
gro e de excepcional capacidade de acção, com uma actividade
dinâmica e intensa, que se projectou quer nas Forças Armadas,
quer no sector civil, é de inteira justiça dar público testemunho
de apreço e reconhecimento pelos serviços prestados às Forças
Armadas e à Nação pelo general Meio Egídio, pelo que os seus
serviços devem ser considerados extraordinários, muito rele
vantes e distintíssimos.
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Ministério da Defesa Nacional, 18 de fevereiro de 1984.
O
Vice-Primeiro-Ministro e Ministro da Defesa Nacional, Carlos Alberto
da Mota Pinto.
—

(Publicado no Diário da República, II Série, n,” 51, de 29 dc Fevereiro de 1984.)

Ministério da Administração Interna
Louvo o brigadeiro Carlos José Saraiva dc Almeida e Brito, a.
mec. 51122811, porclue exerceu com pleno e o maior entusiasmo.
durante cerca de um ano e meio, as importantes funções concer
nentes ao 2.° comandante-geral da Guarda Nacional Republicana.
cargo para que foi nomeado por escolha em Agosto de 1982.
O seu profundo conhecimento dos problemas de comando, bem
como a experiência anterior dos assuntos específicos das forças
de segurança, foram importante contributo para os trabalhos de
reestruturação da Guarda, nos quais participou activamente,
coordenando alguns dos estudos levados a cabo.
Nos vários sectores que, por delegação, teve a missão de orien
tar
nomeadamente a instrução e a justiça e disciplina
sempre decidiu com muito acerto, ponderação e agudo sentido de
equilíbrio.
No tocante à administração da justiça deu contributo valioso
para a fixação dos princípios e normas de procedimento, conse
guindo-se deste modo uma maior celeridade na sua aplicação,
conjugada com o indispensável apoio e ligação às unidades.
As actividades equestres, sector também sob a sua responsa
bilidade, desde o início que procurou regulamentá-las, em mol
des adequadas às necessidades e interesses gerais da Guarda,
para tanto, e isso ao brigadeiro Almeida e Brito se deve, publi
caram-se as actuais Normas de Actividade Equestre Militar da
Guarda Ncwionat Republicana, documento essencial para regular
a participação dos cavaleiros em competições desportivas, quer
nacionais e estrangeiras quer do âmbito interno da Guarda.
Como presidente da Junta Superior de Saúde sempre demons
trou elevados critérios de humanidade em simultâneo com deci
dida firmeza, o que proporcionou resoluções justas, transparentes
e eqtntativas.
As suas qualidades humanas, alto sentido de disciplina, lealdade
e o interesse e entusiasmo com que apoiou as acções coado
centes à construção do novo edifício legal de enquadramento da
Guarda e dos seus militares, fizeram do brigadeiro Almeida e
Brito um colaborador excepcional, confirmando, assim, qualida
des já anteriormente reconhecidas.
Congratulando-se a Guarda Nacional Republicana com a sua
promoção ao posto imediato, não deixa, no entanto, de perder
—

—
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oficial general que lhe prestou serviços de muito
elevado mérito e distintos.
O
Ministério da Administração Interna, 1 de Março de 1984.
Ministro da Administração Interna, Eduardo Ribeiro Pereira.
um óptimo

—

(Publicado

no Diúrio da República,

11 Série, n.° 62, dc 14 de Março de 184.)

Estado-Maior-General das Forças Armadas
Louvo o general Ãlvaro da Cunha Lopes pela elevada competência,
excepcional brilho e forma criteriosa como tem vindo a desem
penhar as altas funções de general-adjunto para o Departamento
de Pessoal e Logística do EMGFA, que actimula com as de
presidente da Comissão Executiva de Infra-estruturas OTAN
(CEIOTAN), cargos onde têm sido sobelamente confirmadas as
suas apreciadas qualidades pessoais, humanas e profissionais.
Oficial muito inteligente, de sólidos conhecimentos profissionais
e técnicos tem vindo a desenvolver urna notável acção como
presidente da CEIOTAN, imprimindo a esta Comissão urna
dinâmica e urna operacionalidade técnica que contribuíram dcci
sivamente para o elevado conceito em que é tida, a nível nacional
e internacional (NATO).
Demonstrando possuir elevada capacidade de chefia e de orga
nização, obteve do Departamento de Pessoal e Logística um
óptimo rendimento, para o que muito contribuiu a sua permanente
disponibilidade, ponderação e discernirnento, aliados a uma
exacta avaliação dos problemas.
Graças à sua vincada personalidade e raciocínio objectivo, soube
incentivar nos seus colaboradores um verdadeiro sentido de
«equipa de trabalho», capaz de responder eficazmente às constan
tes solicitações de um departamento com as características do
que lhe estava confiado.
Ao longo da urna brilhante carreira militar, a sua condttta
pautou-se, em todas as circunstâncias, ainda que adversas, pelo
sentido do dever e culto das virutdes militares.
Pela total devoção, elevada competência e dignidade profissio
nais, extrema lealdade e alto sentido do dever, torna-se o general
Cunha Lopes justamente credor deste público testemunho dc
apreço, devendo os serviços que prestou às Forças Armadas e
ao País ser considerados, extraoi-dinários, relevantes e distin
tíssimos.
Louvo o brigadeiro João António Gonçalves Serôdio, que presta
serviço neste Estado-Maior-General das Forças Armadas desde
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Outubro de 1980 e, a partir de Abril de 1981, assumiu as im
portantes funções de chefe da Divisão de Informações do
EMGFA, pela forma extremamente eficiente como desempenhou
este difícil cargo, nele evidenciando as suas extraordinárias
qualidades de competência. dedicação e discernimento, em todas
as circunstâncias.
Responsável por um departamento a que estão confiadas missões
de muita responsabilidade e complexidade, não isentas, por
vezes, de melindre, soube accioná-las e dinamizá-las com muito
acerto e tacto, obtendo do pessoal que serve na sua Divisão
excelente colaboração e espírito de equipa.
Empreendeu. oportunamente, as remodelações e reajustamentos
orgânicos da DINFO em ordem a um mais ajustado e dinâmico
cumprimento da missão, tanto no âmbito da obtenção de maior
rendimento de traball7o corno no cumprimento, sem perturbações,
das alterações decorrentes da recente Lei da Defesa Nacional e
das Forças Armadas.
I)esenvolveu uma vasta gama de actividades inerentes às funções
que exerce, das quais é de salientar a ligação que assegurou, ao
seu nível, com os serviços de informações militares dos países
amigos e aliados, no sentido de intensificar uma indispensável
cooperação, assim como manteve estreitas e profícuas relações
de trabalho com os aliados militares dos países estrangeiros em
Portugal.
Tomou parte em várias reuniões internacionais, designadamente
nas reuniões periódicas do Comité Especial da NATO e na
conferência dos Estado-Maiores Peninsulares de 1983, sendo a
sua comparticipação sempre muita apreciada.
Planeou, coordenou e orientou todas as acções e trabalhos ne
cessários à realização em 1983, em Portugal, do «Nuclear
Planing Group», cuja organização impecável mereceu os maio
res elogios de todas as entidades íntervenientes, civis e militares,
de que resultou prestígio para a instituição militar.
No decurso de quase 3 anos de trabalho intenso e frutuoso,
desenvolvido na Divisão que superiormente chefiou, e que em
breve deixará por ir desempenhar outras funções, reafirmou
o brigadeiro Gonçalves Serôdio as suas excepcionais qualidades
militares, pelo que este jttsto e público testemunho de apreço se
destina a premiar os serviços prestados às forças Armadas e
ao País, que considero extraordinários, relevantes e distintos.
Ëstado-Maior-General das Forças Armadas, 15 de Fevereiro de
1984.— O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas,
Nuno Viriato Tc,s’ares de ]íe1o Egídio, general.
(Publicado no Diário da Repiíblica, 11 Série, n.’ 53, dc 2 de Matço de 1984.)
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O general João António Lopes da Conceição exerce as funções de
adjunto coordenador do Chefe do Estado-Maior-General das
Forças Armadas desde que fui investido naquele cargo em
Março de 1981.
Tais funções que, como o seu nome indica, têm por objectivo
a coordenação de todas as actividades departamentais e outras
no âmbito do Estado-Maior-General das Forças Armadas, reves
tem grande importância, enorme amplitude e diversificação e,
por vezes, certo melindre e complexidade.
Exigem da parte de quem as exerce muita competência, elevada
ponderação e discernimento, dedicação e lealdade, atributos
esses que, em alto grau, se encontram reunidos na figura cio
general Lopes da Conceição.
Extraordinariamente correcto e disciplinado, modesto, mas firme
nas suas atitudes, soube, em todas as circunstâncias, congregar
esforços e vontades no sentido da prossecução das múltiplas
tarefas que a um Estado-Maior-General incumbem e que, com
frequência, requerem aturado estudo e enorme aplicação.
Possuidor de excelentes qualidades humanas e fazendo uso de
uma sã camaradagem, manteve óptimas relações com todos os
seus colaboradores e demais pessoal seu subordinado e também
com os vice-chefes dos estados-maiores dos 3 ramos, com quem
periodicamente se reunia para tratar de assuntos importantes
das Forças Armadas antes da sua apreciação em conselho de
chefes.
Todo o seu comportamento se norteou sempre pela defesa
intransigente dos interesses das Forças Armadas e as suas
atitudes, sempre correctas e sensatas, fizeram merecer-lhe a estima
e a consideração de quantos com ele privaram.
Dotado de um invulgar conjunto de qualidades, prestou ao
Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas uma cola
boração inestimável e às Fot-ças Armadas, que sempre soube
prestigiar, serviços que considero distintos e relevantes.
Louvo o general Mário Jorge Ribeiro de Almeida Vergas Rocha
pela forma altamente competente e dedicada como dirigiu o
Departamento de Finanças do Estado-Maior-General das Forças
Armadas, durante cerca de 2 anos, até à sua passagem à situação
de reserva por ter atingido o limite de idade.
No desempenho destas importantes funções, cv iclenciou possui
sólidos e profundos conhecimentos profissionais que, servidos
por uma lúcida inteligência e permanente disponibilidade, tor
naram extraordinariamente valiosa a sua acção quer na elabora
ção de criteriosos estudos quer na prestação de avisado conselho
em matérias da maior sensibilidade.
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Oficial dotado de excepcionais qualidades, largamente paten
teadas no decurso da sua carreira militar, dispõe ainda de uma
vasta cultura geral e dc um apurado sentido das realidades e
equilibrada ponderação que o creditaram como um excelente
colaborador do Chefe do Estado-Maior-General das forças Ar
madas, a quem, mesmo depois da passagem à reserva, continuou
a prestar inestimável apoio como assessor.
Altamente considerado pelas chefias dos 3 ramos, que o têm em
elevado conceito, pela correcção das suas atitudes e esclarecidas
opiniões manifestadas em várias reuniões do conselho de chefes
de estado-maior, desenvolveu uma notável acção em assuntos da
maior importância para as forças Armadas, que sempre soube
prestigiar, designadamente a nível da Administração Pública.
Pelo conjunto das altas virtudes militares que possui e pela
forma brilhante que reveste a sua notável carreira, é o general
Vergas Rocha muito justamente merecedor do público testemunho
de apreço que aqui lhe exprimo e que os serviços que prestou
às Forças Armadas e ao País sejam consíderados de extraordi
nários, relevantes e distintíssimos.
Lottvo o brigadeiro Fernando Manuel fasmins de freitas pelo
inexcedível zelo, grande competência e extrema dedicação com
que vem desempenhando, há cerca de 7 anos, as importantes
funções de comandante dos órgãos de apoio geral do Estado-Maior-General das forças Armdas.
À sua muito esclarecida acção, dinamismo e entusiasmo, tem este
Estado-Maior-General das forças Armadas ficado a dever diver
sas e muito importantes reestruturações nos serviços de apoio,
nomeadamente no que diz respeito à administração do pessoal,
organização de serviços e gestão, que têm permitido, duma
forma eficiente, controlaj e supervisar actividades de vital
importância no âmbito do Estado-Maior-General das Forças Ar
madas.
O brigadeiro Jasmins de Freitas, cuja capacidade de trabalho
deixa prever ainda por muito tempo a sua prestimosa colabo
ração, é um óptimo militar, dispondo de uma longa e válida
experiência, e que, distinguindo-se pelo aprumo das suas ati
tudes, nobreza de carácter e probidade profissional, o tornam
credor da maior admiração e estima.
Pelas excepcionais qualidades militares e morais evidenciadas
e ainda pela Forma relevante como tem desempenhado todas as
funções que lhe têm sido cometidas é muito justamente merecedor
deste público testemunho de apreço e que os serviços por ele pres
tados às Forças Armadas sejam considerados extraordinários,
relevantes e distintos.
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Estado-Maior-General das Forças Armadas, 15 de Fevereiro de
1984.—O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas,
Nuno Viriato Tavures de Meto Egídio, general.
(Publicados

no Diário da República,

II Série, n.° 61, de 13 de Março de 1984.)

Louvo o çcneral de 4 estrelas Pedia Alexandre Gomes Cardoso.
representante militar de Portugal na OTAN desde Jtinho de
1981, pela forma extraordinariamente digna, competente, crite
riosa e eficiente como tem desempenhado as suas altas e impor
tantes funções, do que tem resultado lustre para as Forças
Armadas e para o País.
A acção que tem levado a efeito, mercê das suas excepcionais
qualidades de inteligência e de ponderação, aliadas a um perfeito
sentido das realidades e a um profundo conhecimento dos proble
mas das nossas Forças Armadas, tendo sido a todos os títulos
altamente positiva e muito tem contribuído para a sensibilização
dos nossos parcciros da Aliança.
Determinado e persuasivo, mantendo excelentes relações de
trabalho e sociais com os representantes militares dos outros
países da NATO, que por ele têm grande admiração e estima,
tem sido um intransigente defensor dos interesses militares
portugueses que, com o maior discernimento, sempre tem sabido
acautelar.
No âmbito das suas funções, tem desenvolvido uma intensa
actividade de contactas e de visitas a países da NATO, quer
para participar em reuniões quer para assistir a exercícios,
aproveitando todas estas oportunidades para destacar a impor
tância da presença militar portuguesa na Aliança.
Tem mantido excelentes relações profissionais e pessoais com
a DELNATO, que muito têm contribuído para um perfeito
relacionamento entre esta Delegação e a Representação Militat
Permanente, e, relativamente a esta, tem envidado todos os esforços
no sentido de melhorar o rendimento de trabalho e as condições
de vida de todo o pessoal que a compõe.
O general dc 4 estrelas Pedro Cardoso, pela maneira esclarecida
e patriótica como tem exercido o seu importante cargo, vem
confirmar as excepcionais qualidades profissionais e pessoais
cine o têm caracterizado ao longo de uma brilhante carreira
militar.
Merece, assim, este público testemunho de apreço, por ser
um oficial general muito distinto que ao País e às Forças Armadas
tem prestado serviços altíssimos e relevantes.
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Estado-Maior-General elas Forças Armadas, 15 de
Fevereiro de
1984.
O Chefe do Estado-Maior-General das força
s Armadas,
Nuno Viriato Tui-’ares de Meio Egíclio, general.
—

(Publicado no

Diário

da República, II Série, n.° 67, de 20 de Março de
1984.)

Louvo o general João António Pinheiro pelas excepc
ionais qualida
des profissionais e humanas que continua revelan
do no exercício
das suas funções de presidente dos Serviços Sociai
s das Forças
Atmadas.
Contando com a sua já longa e vasta expr
iência, obtida
através de uma carreira brilhantíssima ao serviço
das forças
Armadas e do País, procurou, desde a sua
tomada de posse.
dar uma nova orientação à actuação dos Serviç
os Sociais, indo
ao encontro das reais necessidades dos seus benefic
iários, prescru
tando as suas carências e construindo uma filosof
ia de apoio
cujos frutos se evidenciam na imagem que
os Serviços Sociais
vão vendo constantemente prestigiada.
Para o efeito, dedicou-se, com todo o seu
entusiasmo e saber,
à tarefa de reformulação e actualização da
antiquada legislação
em vigor, à redacção de normas de procedimento
mais simples
e funcionais e à definição mais clara e mais
extensa dos apoios e
benefícios a conceder a todos os henficiúr
ios cor’ especial
relevância para os mais carenciados.
Confrontado, desde o início, com o graviss
imo problema da
falta de estruturas, a nível nacional, para
o apoio à terceira
idade, apoio esse reclamado priolitariamen
te pela quase tota
lidade dos beneficiários, imediatamente
desenvolveu um vasto
programa de apoio social a reformados
e viúvas através de
subsídios e outras acções de acompanhamento
directo, resolvendo
situações melindrosas.
Paralelamente, começou a delinear um
programa relativo à
velhice, através do qual fosse possível minora
j os reflexos desse
estado e que pudesse ser realizado com
os pa:cos meios ao seu
dispor. Cem esse objectivo, comactou
organizaçócs estrangeiras,
recolheu dados e documentos, determinou
a realização de inquéri
tos e definiu as bases cm que deveriam
assentar as organizações
que, no âmbito das Forças Armadas, deveria
m dar cabal resposta a
este grave problema. Criou, assim,
o ca;ceito dos «Compiexos
Sociais» e definiu as suas estruturas.
Com uma gestão criteriosa dos meios
postos à sua disposição,
conseguiu colocar os Serviços Sociais
das Forças Armadas em
condições financeiras para suportarem
a construção do Complexo
Social de Oeiras, vultoso empreendimen
to que se pode consi
derar, pela sua envergadura e
características, e pela filosofia
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que o anima, como pioneiro neste ramo da assistência social
e cuja primeira fase se encontra já quase concluída.
Não se limitando à álea de Lisboa, procedeu à aquisição dos
terrenos e determinou a elaboração dos respectivos projectos.
já concluídos, para a construção dos complexos sociais do
Porto e de Coimbra, aguardando unicamente condições de finan
ciamento para poderem ser lançadas as respectivas obras de
construção.
Dotado de uma invulgar capacidade de concepção e análise,
de um espírito esclarecido e determinado e de uma total dedicação
à resolução dos inúmeros problemas da sua responsabilidade,
tem desenvolvido acção de excepcional mérito no desempenho
das altas e importantíssimas funções que lhe estão confiadas,
prestigiando as Forcas Armadas e prestando a estas e ao País
serviços altos e relevantes.
Louvo o brigadeiro José Fernando Vailes de Figueireclo Valente, pela
forma distinta e eficiente como vem desempenhando, há cerca
de 1 ano, as funções de chefe da Divisão de Pessoz1 do Estado-Maior-General das forças Armadas, onde, mais uma vez, pôs
em evidência as suas já muito reconhecidas virtudes militares,
que o dignificam e prestigiam a instituição militar.
Com total disponibilidade e espírito de missão, tem sabido
orientar superiormente a Divisão de Pessoal, conferindo-lhe
eficácia e credibilidade nos estudos e propostas que apresenta.
quer em áreas muito sensíveis, como o moral e bens-estar do
pessoal, qtter em aspectos muito específicos da legislação militar
e civil, quer ainda no âmbito da administração do pessoal militar
e civil em serviço nas missões militares junto da NATO, nas
representações diplomáticas ou desempenhando cargos inter
nacionais militares da própria NATO.
Nesta gama tão diversificada de questões, trabalhadas na I)IPES,
tem o brigadeiro figueiredo Valente tevelado perfeita adaptabi
lidade a todo e qualquer tipo de actividades, o que só revela
tratar-se de um oficial de elevada craveira intelectual e profis
sional.
Pelas suas excepcionais qualidades humanas, pelo brio e pio
fissionalismo patentes no desempenho das suas actuais funções,
pela sua competência, dinamismo e lealdade, merece o brigadeiro
Figueiredo Valente ser distinguido com este público testemunho
de apreço que sublinha o brilho e mérito do seu trabalho no
Estado-Maior-General das Forças Armadas.
Louvo o brigadeiro Henrique António do Nascimento Garcia pela
elevada competência que vem evidenciando no desempenho das
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funções de superintendente dos Serviços Prisionais Militares,
que acumula com as de meu assessor.
Oficial inteligente, estudioso, com uma excelente formação militar
e dotado de extraordinário bom senso, sempre se houve com
rara distinção na execução das múltiplas missões que lhe foram
cometidas, nomeadamente nas relacionadas com a efectivação
de estudos ou emissão de pareceres e na chefia de várias comis
sões para o estudo de legislação ou regulamentação relacionada
com a organização, instrução e disciplina das Forças Armadas
de que se salienta o Regulamento de Ordem Unida e a revisão
do Código de Justiça Militar.
Cumulativamente com estas atribuições, foi várias vezes desig
nado para a tealização de palestras no IDN, onde teve ocasião
de pôr à prova as suas naturais qualidades pedagógicas, vastos
conhecimentos e sólida formação profissional.
As excepcionais qualidades evidenciadas, a inexcedível dedica
ção pelo serviço e a valiosa e esclarecida actuação postas no
exercício das suas funções e de outras importantes missões que
lhe foram confiadas, reafirmaram o brigadeiro Nascimento Gar
eia como um distinto oficial general que honra as Forças
Armadas, às quais tem prestado serviços que considero extraor
dinários relevantes e distintos.
Estado-Maior-General das Forças Armadas, 15 de fevereiro de
1984.— O Chefe do Estado-Maior-General das forças Armadas,
Nuiw Viriato Tavares de Meto Egídio, general.
(Publicados no Diária da República, II Série, n.° 74, de 28 de Março de 1984.)

Louvo o coronel dc infantaria (50063311) Luís Fernando de Matos
Marques, porque, no desempenho das funções de chefe do
Estado-ivlaior do Quartel-General da Região Militar do Centro,
se afirmou oficial muito competente, dedicado e extremamente
leal, debruçando-se sobre todos os problemas com verdadeiro
entusiasmo e inegável espírito de servir, assim conseguindo
superar dificuldades e solucionar os assuntos do seu âmbito
ou então apresentar sugestões, com vista a superior decisão,
sempre norteado pela observância de pressupostos onde imperava
a dignidade, sólida formação militar e isenção, para além de
humanidade e espírito de camaradagem.
Oficial com larga experiência e contacto com tropas e provas
dadas nas mais diversas situações
como aliás o confirmou
mais urna vez no comando do Regimento de Infantaria de Castelo
Branco, que exerceu por forma inteligente e distinta
estimu
lando os seus colaboradores com a sua actividade, dinamismo
e firmeza nas decisões, soube aplicar o mérito do seu incon
—

—
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testóvel valor na orientação e impu]sionamento das Repartições
e Serviços do Quartel-General, por forma a que do trabalho
coordenado resultasse a eficiência que caracterizou a sua acção.
nela revelando integridade de carácter, forte personalidade,
exacta noção das responsabilidades, ponderação e verdadeiro
espírito de missão, que o creditam com aptidão para desempenhar
funções de comando ou direcção de maior responsabilidade.
Muíto disciplinado e disciplinador, de urna permanente disponi
bilidade e integralmente dedicado à sua profissão, viveu, inten
samente, todos os problemas da Região Militar do Centro, os
quais conhecia em toda a sua extensão, fosse qual fosse a sua
incidência no meio militar ou civil, sendo justo considerar os
serviços prestados como relevantes e distintos, e de cuja acção
resultou lustre e prestígio para o Exército.
Ministério da Defesa Nacional, 14 de Maio de 1984.—O
Chefe do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Salazai Braga,
general.
Louvo o coronel dc infantaria (51290811) Manuel Carlos Teixeira
do Rio Carvalho, pela forma entusiasta, competente e dedicada
corno exerceu o comando do Regimento de Infantaria de Abrantes,
função que lhe permitiu evidenciar os seus dotes de oficial
superior dinâmico, impulsionador de actividades e coordenador
eficiente da acção a desenvolver pelos seus subordinados.
Responsável por uma unidade de elevados efectivos e encargos
operacion&s de vulto, inclusive a nível da Organização do Tra
tado do Atlântico Norte, foi com grande interesse que acompanhou
a preparação do seu pessoal, tomando decisões oportunas e for
mulando propostas que visavam sempre conseguir urna maior
eficiência e rentabilidade dos vários serviços.
Chamado a desempenhar as funções de comandante das forças
Laranja, no Exercício ORION-83, nelas se houve por forma a
saber decidir com visão e senso, conjugando a acção dos
elementos do seu estado-maior por forma correcta e acertada,
Nas suas intervenções nas reuniões de comando, foi sempre
oportuno na apresentação dos assuntos, fazendo-o com evidente
preocupação construtiva e indesmentível realismo, bem demons
trativo de quem sobre eles se debruçara, expondo-as poi isso
com clareza e muita objectividade.
Dotado de excelentes qua]idades pessoais e natural propensão
para relações públicas, dada a forma cativante e profundamente
humana como recebe qualquer interlocutor, manteve com as
entidades civis de Abrantes um óptimo ambiente que muito
contribuiu para dignificar a instituição militar.
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De carácter íntegro c forte personalidade, de eviden
te coragem
moral, na sua passagem pelo RIA prestoti serviço
s que devent
ser considerados distintos, deles tendo resultado honra
e lustre
para o Exército.
Ministério da Defesa Nacional, 14 de Maio de 1984.—
O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Salaza
r Braga,

general.

Louvo o tenente-coronel de infantaria (50990711) Jos.1 Casim
iro
Gomes Gonçalves Aranha porque, no desempenho das
muitas.
diversificadas e importantes missões que lhe têm sido cometi
das
no âmbito da Região Militar do Centro, se tem havido com
raro
brilhantismo, o que, pondo em evidência excepcionais
virtudes
militares, como lealdade, elevado espírito de sacrifício,
capa
cidade de decísão, sentido das responsabilidades e integri
dade
de carácter, tem contribuído de forma muito relevante para
o
elevado prestígio que a Instituição Castrense desfruta em
vasta
e importante área do País.
Solicitada a colaboração do Exército no planeamento da
visita
de Sua Santidade o Papa João Paulo II à cidade dc Coimb
ra.
foi o tenente-coronel Gonçalves Aranha escolhido pala
essa
importante e rcsponsabilizante missão, dela se tendo desein
pe
nhado de forma a merecer da Alta Entidade Eclesiástica
respon
sável os mais rasgados elogios, pela dignidade. honest
idade
intelectual e distinção postos no seu trabalho, o que tem origina
do
novas solicitações, para outras diversas e complexas cerimó
nias,
acrescentando assim prestígio à Instituição Militar.
No âmbito da instrução, a sua contagiante dedicação e
a sua
acção esclarecida e oportuna, alicerçada numa excepc
ional pre
paração profissional, tem concorrido para a obtenção de resulta
dos
altamente dignificantes. Particularmente no Exercício ORION
-83,
onde foi o responsável pelo planeamento dum vasto e imporl
antc
sector de forças, debruçou-se com extraordinário
entusiasmo
sobre os assuntos que constituíam o objectivo do seu
trabalho e
viveu intensamente todas as situações, preparando
directivas
adequadas e promovendo uma atempada coordenação
a todos
os níveis, mercê de lúcida inteligência e elevado senso,
revelando,
além de excepcional competência, elevada capaci
dade para a
assumpção das maiores responsabilidades, sempre nortead
o pela
mesma ideia-força de prestigiar a Instituição, que serve
com
total devoção.
Com óptima facilidade de expressão escrita e oral,
que lhe
permite expor com clareza e grande poder de convic
ção os
seus profundos conceitos, cintado de forte personalidade
, exi
gente para consigo próprio, tal o conceito que tem da discipl
ina
-
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militar e dos valores éticos característicos da vida castrense,
oportuno nas intervenções, em que revela perspicácia e argúcia,
analisando os problemas com superior visão, o tenente-coronet
Aranha põe, em todos os seus actos, o acento de seriedade e da
distinção que caracteriza o militar completo, prestando serviços
que se tipificam de relevantes e distintos, e de cuja excelência
tem resultado sempre lustre, honra e prestígio para o Exército.
O Chefe
Ministério da Defesa Nacional, 12 de Abril de 1984.
do Estado-Maior do Exército. Jorge da Cosia Salazar Braga, general.
—

Louvo, a título póstumo, o captião de infantaria (12593472) João
Carlos Vieira Rebelo Pereira pela invulgar dedicação e extiaordi
nária eficiência que revelou ao longo da sua carreira militar, a
que inteiramente se devotou, doando-lhe i ncond icionalmente todas
as suas qualidades e pontencialidades.
Ainda muito jovem revelou-se, contudo, um sólido cultor das
virtudes militares, com destaque para a camaradagem, da qual
possuía um correcto entendimento, lealdade a toda a prova,
abnegação e espírito de sacrifício, que se pressentia capaz de
levar até às últimas consequências.
Oficial de infantaria, deixou bem vincada a sua determinacão
face às duras exigências da Arma, ao mesmo tempo que mercê
de estudo aprofundado, capacidade de rabalho e orientação
total das suas faculdades para o serviço, realizou trabalho rele
vante no campo da instrução e da preparação e execução dc
exercícios de àrnhito regional e nacional, e demonstrou notável
apetência e capacidade de comando nas subunidades operacionais
que lhe foram confiadas.
No desempenho de funções de estado-maior que ultimamente
exercia no Quartel-General da Região Militar do Centro, na
área de educação física militar, da qual não tinha especialização,
cedo revelou um profundo conhecimento da matéria, tornando-se
um precioso auxiliar de comando pelo dinamismo que imprimiu
a uma actividade, ela própria em fase de relançamcnto. com
reflexos muito postivos em todas as unidades da Região.
nte
O somatório da excepcional gama de qualidades inequivocame
unani
que,
com
demonstrada pelo capitão Rebelo Pereira fazia,
mamente, superiores, camaradas e subordinados lhe augurassem
uma carreira militar brilhante. O que realizou, na justa medida
permitida pela modéstia, discrição e simplicidade, foi de molde a
considerar que os serviços prestados fossem classificados de distin
ria
tos, tendo dos mesmos resultado lustre e honra para a Infanta
e o Exército Português.
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Ministério da I)efesa Nacional, 27 de Março de 1984.— O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Salazar Braga. general.
Louvo o coronel de engenharia (50297111) Alberto da Maia ferreira
e Costa, pelas raras virtudes e excepcionais testemunhos de
bem servir, de que deu provas através duma longa, movimentada,
muito activa, brilhante e exemplar carreira na Arma de Enge
nharia.
Da sua teisa e extraordinária folha de serviços, escrita em
33 anos dc variadíssimas actividades, sobressaem a sua indomável
vontade, dinamismo e versatilidade, rigoroso aprumo, compe
tência, espírito de decislio, muita firmeza e constante entusiasmo.
O seu perfil profissional, testemunhado nos numerosos louvores
e valiosas condecorações que lhe foram atribuídas, forjou-se
no cabal desempenho dc inúmeras funções de serviço de que
se destacam o comando de subunidades em operações no Ultramar.
tarefas docentes na Escola Prática de Engenharia e Academia
Militar, onde foi instrutor e professor catedrático. Foi por
muitos anos director de diversas obras militares de variado custo
e tecnicismo. Nos anos mais recentes confirmou a sua extraordi

nária capacidade de comando e estado-maior como comandante
da Escola Prática de Engenharia e mais directo e firme conse
lheiro dos directores da Arma.
Pela sua vontade inquebrantável, carácter, inteli9ância e dedi
cacfm, enorme capacidade de trabalho, muita competência, firme
acçüo disciplinadora e absoluta integridade, valores sempre evi
denciados numa vicia militar intensamente vivida, pelas suas
excelentes qualidades humanas, bem merecem os serviços pres
lados pelo coronel Maia e Costa, que foram um exemplo de
fidelidade à carreira das Armas e deram lustre e honra ao enge
nheiro à Arma e ao Exército, ser considerados extraordinários,
relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 8 de Maio de 1984.— O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Jorge dct Costa Salazar Braga, general.
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MUDANÇAS DE SITUAÇÃO

Oficiais do quadro permanente
Armas e serviços:
Ingresso nos quadros:
Quadro da Arma de Infantaria
Coronel de infantaria, supranumerário, (51251711) Carlos Alvcs
Cardoso Pimenta, do Colégio Militar, onde continua colocado,
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devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Janeiro de
1984, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984, visada pelo tribunal de
Contas em 30 de Maio de 194. Não são devidos emolu
mentos.)

Coronel de infantaria, supranumerário. (50343811) Manuel de Aze
vedo Morujão Oliveira, do Regimento de Infantaria de Ponta
1)elgada, onde continua colocado, devendo ser considerado nesta
situação desde 13 de Fevereiro de 1984. para preenchimento de
vaga no quadro.
(Por portaria de 13 de Fevereiro de ]984, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Maio de 1984. Não são devidos emolu

mentos.)
Coronel de infantaria, supranumerário, (50359011) João Rodrigues
Coelho, de Direcção da Ai-ma de Infantaria, onde continua colo
cado, devendo ser considerado nesta situação ctesde 15 de Feve

reiro de 1984, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 30 de Mnio cio 1984. Não são devidos ernolu
flelitOs.)

Quadro da Arma de Cavalaria
Coronel de cavalaria, supranurnerário, (50508911) Rui dos Santos
Feri-eira Fernandes, da Direcção do Serviço de Educação Física,
onde continua colocado, devendo ser considerado nesta situação
desde 25 de Janeiro de 1984, para preenchimento dc vaga no

quadro.
(Por portaria de 25 dc Janeiro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 30 de Maio de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Coronel dc cavalaria, supranurnerário, (50074311) Jos Miguet Cabeclo
dc Vasconcelos, do Regimento dc Cavalaria de Santa Margarida,
onde continua colocado, devendo ser considerado nesta situação
desde 15 de Fevereiro de 1984, para preenchimento de vaga
no

quadro.

(Por portaria de 15 dc Fevereiro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 30 de Maio de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)
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Quadro do Serviço de Administração Militar
Tenente-coronel do serviço de administração militar, adido, (51474911)
Amílcar Dias de Almeida, por ter deixado de prestar serviço nas
Oficinas Gerais de fardamento e Equipamento, em 12 de Março
dc 1984, desde quando deve ser considerado nesta situação,
para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 12 de Março de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 30 dc Maio dc 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Quadro do Serviço Geral do Exército
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (50671711)
Júlio Manuel Gomes Rodrigues, do Distrito de Recrutamento e
Mobilização de Braga, onde continua colocado, devendo scr
considerado nesta situação desde 31 de Março de 1984, para
preenchimento de vaga nn quadro.
(Por portaria de 31 de Março de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas cm 30 de Maio de 1984. Não são devidos emolu

mentos.)

Passagem à situação de supranumerário:
Coronel de cavalaria, adido, (50432111) Nuno Ãlvaro do Couto
Bastos de Bívar, por ter deixado de prestar serviço no Colégio
Militar em 2$ de Novembro de 1983, desde quando devo ser
considerado nesta situação.
(Por portaria de 28 de Novembro de 1963, visada pelo Tribunal de
Contas em 26 dc Abril de 19S4. Não são devidos emolu
mentos.)

Passagem à situação de adido:
Nos termos da alínea a) do artigo 44.° do Decreto-Lei
n.° 176/71, de 30 de Abril:
l’enente-coronel de infantaria, no quadro, (50140211) António Eosé
Guerra Gaspar Borges, do Quartel-General da Região Militar
do Norte, por ter entrado de licença ilimitada, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 7 de Maio de 1984, anotada pelo Tribunal de
Contas em 29 de Maio de 1984.)
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Nos termos do n.° 9 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei a.° 176/71, de 30 de Abril:
Deixa de sei- considerado na situação de adido nos termos do n.° 18
da alínea 6) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30
de Abril, por ter deixado dc pl-cstar serviço, em diligência, no
Serviço da Polícia Judícisiria Militar, continuando, porém. lia
mesma situação de adido nos termos do n.° 9 da citada alínea.
por ter sido nomeado para prstar serviço nos Serviços da
Polícia Judiciária Militar o tenente-coronel de infantaria
(51402411) Jorge Fernando Paula do Serro.
(Por portaria de 1 dc Abril de 984, anotada pelo Tribunal dc
Contas cm 29 de Maio de 1984.)
Major dc infantaria, no quadro, (40010365) Vítor Martins dos Santos,
do Batalhão de Infantaria de Aveiro, por ter sido nomeado para
prestar serviço no Ministério da Administração Interna, como
comandante distrital da Polícia de Segurança Pública de Aveiro,
devendo ser considerado nesta situação desde a data a presente
portaria.
(Por portaria de 16 de Abril de 1984, anotada pelo Tribunal de
Contas em 29 de Maio de 1984j
Desde 14 de Dezembro de 1983 deixa de ser considerado na situação
de adido, nos termos do n.° 9 da alínea 6) do artigo 44.° cio
Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abi-il, por ter deixado de
pi-estar serviço no Serviço Cai-tográfico do Exército, passando,
desde a mesma data, à situação de adido, nos termos cio n.° 9
da citada alínea, poi- ter passado a pi-estar serviço na Sucursal
da Manutenção Militar de Coimbra, o capitão do serviço dc
administração militar (18951672) Carlos Albei-to dos Santos
Pinto.
(Por portaria de 14 de Dezembro de 1985, anotada pelo Tribunal de
Contas em 29 de Maio de 1984.)
Deixa de ser considei-ado na situação de adido, em diligência, no
Serviço da Polícia Judiciária Militar, nos termos do n.° 1$ da
alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de
Abril, continuando, pmém, na mesma situação de adido no
rcfei-ido Serviço de Polícia Judiciária Militar, nos tei-mos do
nY 9 da citada alínea, o capitão do serviço geral do Exército
(51199811) Jaime Ramos Cana, do Regimento de Infantaria dc
Queluz, devendo ser ccmsklerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Abril de 1984, anotada pelo Tribunal de
Contas em 29 de Maic) de 1984.)
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Deixa de ser considerado na situação de adido, em díligência, no
Ministério da Administração Interna, na Guarda Nacional Re
publicana, nos termos do n.° 17 da alínea b) do artigo 44.’
do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, continuando, porém,
na mesma situação de adido, no referido Ministério e Guardo,
nos termos do n.° 9 da citada alínea, o major do serviço geral
do Exército (50129911) António Beja Mattins, da Chefia do
Serviço Geral do Exército, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Maio de 1984, anotada pelo Tribunal de
Contas em 29 de Maio de 1984.)

Nos termos do n.° 12 da alínea b) do artigo 44.” do Decreto-Lei n.’ 176/71, de 30 de Abril:

Capitão de infantaria, adido, (70869968) José Joaquim de Barros
Pereira da Silva, da Direcção da Arma de Infantaria, por
aguardar a publicação de passagem à situação de refonria extraor
dinária, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de i de Abril de 1984. No carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Capitão de infantaria (43305559) Francisco José Alves, do Regimento
de Infantaria de Queluz, por aguardar a publicação legal de
passagem à situação de reforma, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria dc 30 dc Abril de 1984, anotada pelo Tribunal de
Contas em 29 de Maio de 984.)

Nos termos do n.° 16 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Nula e de nenhum efeito a portaria de 2 de Janeiro de 1983 que
passa à situação de adido desde a mesma data, nos termos do
n.° 16 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, dc
30 de Abril, o tenente-coronel do serviço de material (serviços
técnicos de manutenção), supranumerário, (52157911) Adelino
Manuel Mai’tins Contreiras, constante da Ontem cio Exército.
2.a Série, n.” 9, de 1 de Maio de 1983, página 753/754, registada
no Tribunal de Contas com o nY 27 $05, em 2$ de Março de
1983 e visada pelo mesmo Tribunal em 30 do mesmo mês.
(Por portaria de 28 de Março de 1984, anotada pelo Tribunal de
Contas em 29 dc Maio de 1984.)
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Major do serviço geral do Exército, adido, (51002311) José Teixeira
Queiroz, do Serviço da Polícia Judiciária Militar. Delegação
cio Porto, onde continua colocado, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 dc Maio de 1984, anotada pelo Tribunal de
Contas em 29 dc Maio de 1984.)

Nos termos do a.° 17 da alínea b) do artigo
-Lei ny 176/71, de 30 de Abril:

44.°

do Decreto-

Coronel de engenharia, adido, (5068á111) Carlos Jorge da Cunha
Fcrnandes Beirão, no Ministério da Administração Interna, no
Batalhão de Sapadores Bombeiros de Lisboa, onde continua colo
cado, por aguardar preenchimento de vacatura, devendo sei- con
sidetado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 15 de Abril de 1984. anotada pelo Tribunal dc
Contas em 29 de Maio de 1984.)

Deixa de ser considerado na situação de adido, em diligência, na
Repartição de Gabinete do Ministro da Defesa Nacional, nos
termos do n.° 17 da alínea b) do artigo 44° do Decreto-Lei
o.° 176/71, de 30 de Aril. continuando, porém. na mesma
situação de adido, em diligência, no Estado-Maior-General das
forças Armadas, nos termos do já citado n.° 17, o tenente-coronel
do serviço geral do Exército (46184055) José Vital Ferreira
da Silva, da Chefia do Serviço Geral do Exército, devendo sei
cot]sidetado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 12 de Março de 1984, anotada pelo Tribunal de
Contas em 29 de Maio de 1984.)

Oficiais do qtiadro de complemento
Passagem à situação de reserva:
Os oficiais em seguida mencionados tem a situação que lhes vai
indicada em título, por terem atingido o limite de idade, nos
termos dos artigos 25° e 26.° do Decreto-Lei n.° 36 304, de 24
de Maio de 1947:
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Abrantes
Infantaria:
Tenente miliciano (32131760) Mário Guedelha Serigado, devendo ser
considerado nesta situação desde 3 de Maio dc 1934.
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Distrito de Recrutamento e Mobilização de Ponta Delgada
Serviço de Administração Militar:
Capitão miliciano do serviço de administração militar
(46039956)
João de Medeiros Constância, devendo ser considerado
nesta
situação desde 6 de Outubro de 1979.
(Por portaria de 21 de Maio de

1984.

Baixas de serviço:
Os oficiais do quadro de complemento, em seguida mencio
nados
têm a situação que lhes vai indicada em título, por terem aingid
o
o limite de idade, nos termos do § 5.° do artigo 61.0 do Decret
o
n.° 12017, de 2 de Agosto de 1926:
Infantaria:
Capitão miliciano, na situação de reserva, José Antón
io Medeiros,
devendo ser considerado nesta situação desde 15 de Março
de
1984.
Tenentes milicianos, na situação de reserva, José Paulo
Correia,
Gabriel Hino Ferreira Nogueira Ferrão, José de Albuq
uerque
de Almeida Ribeiro, Francisco Amadeu Pesca, Fernando
Olavo
Gouveia da Veiga, Rodrigo da Nóbrega Pinto Pizarro,
António
Adalberto de Mendonça Camões Soltari, Henrique
Nogueira
Souto e Silva, Jaime Manuel Ribeiro Pinto de Lima,
António
Monteiro d’Andrade e Sousa, Américo Seraga Leal,
Augusto
José de Sousa N. da Silva e Henrique Bonifácio
da Silva,
devendo ser considerados nesta situação desde, respec
tivamente,
2, 2 e 21 de Janeiro, 5, 15, 19, 23 e 28 de Fevere
iro, 1, 10,
27, 29 e 30 de Março de 1984.

Alferes milicianos, na situação de reserva, Améri
co José Cardoso da
Fonseca, João Afonso Pena Monteiro, Manuel
José Antunes
Coimbra, Alberto Ribeiro de Carvalho e Carlos Manue
l Ferreira
Miranda, devendo ser considerados nesta situação
desde, respec
tivamente. 4 e 15 de Janeiro, 11 e 27 de Fevere
iro e 9 de Março

de 1984.

Artilharia:
Capitão miliciano, na situação de reserva
, Rui Pedro Pacheco
Marques, devendo ser considerado nesta situaçã
o desde, 29 de
Março de 1984.
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Tenentes milicianos, na situação de reserva, António da Silva Antunes,
José Joaquim Fernandes do Rosário, Sidónio Martins Geada,
Armando Manuel Bettencourt Rodrigues, Luís Xavier da Trin
dade Costa Rodrigues, Henrique Rebelo C. Dias, Maurício
Vieira de Brito e Manuel Rodrigues Neto, devendo ser conside
rados nesta situação desde, respectivamente, 9 de Janeiro, 5, 19,

24 e 25 de Fevereiro, 3, 6 e 7 de Março de 1984.

Alferes milicianos, na situação de reserva, Carlos Uva Cansado.
Virgflio Augusto Dantas e Mário Alberto de Campos Marques
Pinto, devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 10, 19 e 29 de Março de 1984,
Cavalaria:
Tenentes milicianos, na situação de reserva, Francisco Manuel de
Matos do Vale P. Cabral, Francisco Maria P. Pinto de Sousa
Coutinho, José Tavares de Meio e C. Ribeiro Lebre, Carlos
Alberto de Carvalho Bragança e Décio Vítor Bentes de Freitas,
devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente,
1 de Janeiro, 4 e 13 de Fevereiro, 1 e 26 de Março de 1984.

Engenharia:
Tenentes milicianos, na situação de reserva, Acácio da Conceição,
Norton de Matos, Fernando José de Castro A. de V. Cordeiro e
Manuel Pimentel Pereira dos Santos, devendo ser considerados
nesta situação desde, respectivamente, 5 e 19 de Janeiro, 21 e
22 de Fevereiro de 1984.
Alferes miliciano, na situação de reserva, Nuno Dantas Maia, devendo
ser considerado nesta situação desde, 25 de Fevereiro de 1984.
Serviço de saúde:
Tenentes milicianos, na situação de reserva, João António Facco
Viana Barreto e José Garcia de Figueiredo, devendo ser consi
derados nesta situação desde, respectivamente, 22 de Janeiro
e 3 de Março de 1984.
Alferes milicianos, na situação de reserva, Egídio Rodrígues Rocha
de Gouveia e Mário Teixeira de Noronha e Andrade, devendo
ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 26 de
Janeiro e 20 de Fevereiro de 1984.
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Serviço de administração militar:
Tenente miliciano, na situação de reserva, Álvaro Henrique da Silva,
devendo ser considerado nesta situação desde, 5 de Março de
1984.

Força Aérea:
Tenentes milicianos, na situação de reserva, Jaoquim Guilherme
Diniz Ferreira, António Manuel Carmona e Costa, Manuel Guer

reiro Figueira e Faustino Carlos Antolim Soares, devendo ser
considerados nesta situação desde, respectivamente, 8 e 23 de
fevereiro, 19 e 25 de Março de 1984.
(Por portaria de 14 de Maio de 1984.)

O alferes miliciano do serviço de administração militar (70607669)
Jorge Manuel det Oliveira Esteves, do Distrito de Recrutamento
e Mobilização de Lisboa, tem baixa de serviço nos termos do
artigo
do Decreto-Lei n.° 28 404, de 31 de Dezembro de
1937, por ter sido julgado incapaz para todo o serviço militar,
pela Junta Hospitalar de Inspecção, «Apto para o trabalho e
3•0

para angariar meios de subsistência», devendo ser considerado
nesta situação desde 17 de Outubro de 1974.
(Por portaria de 21 de Maio de 1984.)

IV

—

PROMOÇÕES

Oficiais do quadro permanente
Armas e serviços:
Estado-Maior do Exército
Tenente-coronel de cavalaria, o major de cavalaria (51413711) Manuel
Maria de Barros Cardoso Menezes, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria dc 1 de Março de 1984. N5o carece de visto do
Tribunal de Contas, 1705 termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Tenente-coronel de engenharia, o major de engenharia (50775711)
Henrique Marçal de Araújo Leite, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Direcção do Serviço de Pessoal
Repartição de Recrutamento
Capitão de infantaria, adido, da Repartição de Recrutamento da
Direcção do Serviço de Pessoal, o tenente de infantaria, adido,
da referida Repartição e Direcção, (60598967) Carlos Alberto
Cohen de Brito Teixeira, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
O referido oficial continua na situação de dadido nos termos
do Decreto-Lei n.° 43/76 de 20 de Janeiro.
(Por portaria de 27 de Março de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Direcção da Arma de Artilharia
Coronel de artilharia, adido, da Direcção da Arma de Artilharia,
o tenente-coronel de artilharia, adido, da referida Direcção,
(51355811) Nuno Ramiro Esteves, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
O referido oficial encontra-se na situação de adido nos termos
do n.° 18 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71,
de 30 de Abril, de harmonia com o Decreto-Lei n.° 681/76, de
8 de Setembro, por se encontrar em diligência no Estado-Maior-General das Forças Armadas.
(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 276-A/75.)

Tenente-coronel de artilharia, o major de artilharia (51248411) Jaime
Simões da Silva, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 8 de fevereiro de 1984. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Direcção do Serviço de Administração Militar
Coronel do serviço de administração militar, o tenente-coronel do
mesmo serviço (51213611) António Jorge de Oliveira Romualdo,
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contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo venci
mentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1984. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Coronel do serviço de administração militar, o tenente-coronel do
mesmo serviço (51126411) Armindo Ramos Pinto Teodósio,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo venci
mentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Quartéis.generais:
Zona Militar dos Açores
Coronel de artilharia, o tenente-coronel dc artilharia (51291111)
Carlos Manuel de Sousa Paz, contando a antiguidade pai-a todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Po’ portaria de 15 de Fevereiro de 1984. Não carece de Visto do

Tribunal de

Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução
e unidades:
Infantaria:
Regimento de Infantaria de Castelo Branco
Major do quadro especial de oficiais,
capitão do mesmo quadro
(00669765) Vanzelino Dias Lopes Correia, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 8 de Março de 1984. Não carece de
visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 276-A/75.)

Regimento de Infantaria de Vila Real
Tenente-coronel de infantaria, o major de infantaria (50181411)
José
Cândido de Oliveira Bessa Meneses, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data
da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1984. Não carece
de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto
n.° 276-A/75.)
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Major do quadro especial de oficiais, o capitão do mesmo quadro
(06569263) Manuel Martins de Barros, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 6 de Março de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)

Artilharia:
Escola Prática de Artilharia
Coronel de artilharia, o tenente-coronel de artilharia (51462411)
Henrique Manuel Viegas da Silva, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 21 de Fevereiro de 1984. Não carece de visto do
276-A/75.)
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto
51.0

Tenente-coronel de artilharia, o major de artilharia (51248611) Raul
Alberto Laranjeira Henriques, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por

portaria de 20 de Fevereiro de 1984. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Artilharia de Lisboa
Coronel de artilharia, o tenente-coronel de artilharia (50277711) Antó
nio Manuel Zuzarte Bastos, contando a antiguidade para todos s
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1984. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n,0 276-A/75.)

Grupo de Artilharia de Guarnição

n.°

1

Tenente-coronel de artilharia, o major de artilharia (51373411) João
Manuel Machado Montalvão dos Santos Silva, contando a anti
guidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 19 de Março de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Centro de Instrução de Artilharia Antiaérea e de Costa
Tenente-coronel de artilharia, o major de artilharia (51373311) Rui
Manuel da Fonseca Rodrigues, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria
Tribunal

de 15 de Fevereiro de 1984.
de Contas, nos termos do

Não carece de visto do
Decreto n.° 276-A/75.)

Cavalaria:
Escola Prática de Cavalaria
Tenente-coronel de cavalaria, o major de cavalaria (50433711) Antó
nio Manuel Garcia Correia, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria
Tribunal

de
de

13 de Setembro de 1983. Não carece de visto do
Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Engenharia:
Escola Prática de Engenharia
Major do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), o
capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção)
(51171911) loaquim de Jesus ferreira Machado, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 29 de Fevereiro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Engenharia de Lisboa
Major do set’viço de material (serviços técnicos de manutenção), o
capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção)
(50979211) António Martins Alpalhão, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 13 de Março de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Serviço de material:
Escola Prática do Serviço de Material

Major do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), o
capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção)
(50856511) Alfredo Maria Pedrosa Ferreira de Barros, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Janeiro dc 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Major do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), o
capitão do mesmo serviço (51054211) Joaquim da Ascenção
Barata, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 31 de Março de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto o.’ 276.A/75.)

Batalhão do Serviço de Material
Tenente-coronel do serviço de material (serviços técnicos de manu
tenção), o major do serviço de material (serviços técnicos de
manutenção) (50164811) António de Sousa Simões, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Março de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)
Serviço de transportes:
Escola Prática cio Serviço de Transportes
Tenente-coronel de artilharia, o major de artilharia (51248211) Carlos

António Duarte Cachulo e Costa, contando a antiguidade para
para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 15 de fevereiro dc 1984. Não carece

de

visto do

Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Distritos de recrutamento e mobilização:
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Lisboa
Major do serviço geral do Exército, o capitão do serviço geral do

Exército (50012411) Honório Pereira Lopes, contando a anti-
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guidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 31 dc Março de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
-

Hospitais militares

-

Hospital Militar Principal
Tenente-coronel médico, o major médico (52156311) Artur Pinto de
Magalhães Mateus, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 19 de Janeiro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decrete) n.° 276-A/75.)

Diversos:
Agrupamento Rase de Santa Margarida
1 a Brigada Mista independente
Batalhão de Infantaria Mecanizado
de infantaria, o major de infantaria (51407511) Artur
Agnelo Coelho do Amaral, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente

Tenente-coronel

portaria.
(Por portaria de 21 de Fevereiro de 1984. Não carece de Visto do
Tribtinal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75i

Agrupamento Base de Santa Margarída
1 Brigada Mista independente
Comando e Companhia de Comando de Serviços
.

Tenente-coronel de cavalaria, o major de cavalaria (50433811) Antó
nio Manuel Conde Falcão, contando a antiguidade para todos os
efeitos. incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 26 de Janeiro de 1984. Não carece de Visto do
Tribunal ele Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Adidos:
Presidência da República
Coronel de artilharia, adido, na Casa Militar da Presidência da Repú
blica, o tenente-coronel de artilharia, adido, na referida
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Casa Militar, (51374611) José Rodrigues Tavares Pimentel, con
tando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1984. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Tenente-coronel dc cavalaria, adido, na Presidência da República,
o major de cavalaria, adido, na Presidência da República,
(21699761) Manuel Urbano Moreira Dias, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 23 de Agosto de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)

Instituto de Altos Estudos Militares
Tenente-coronel de infantaria, adido, no Instituto de Altos Estudos
Militares, o major de infantaria, adido, no referido Instituto,
(51407211) José Pedro da Cruz, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 15 de fevereiro de 1984. Não carece de visto do
‘tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Tenente-coronel de cavalaria, adido, no Instituto de Altos Estudos
Militares, o major de cavalaria, adido, no referido Instituto.
(50433611) Fernando da Costa Monteiro Vouga, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Instituto Superior Militar
Tenente-coronel do serviço de material (serviços técnicos de manu
tenção), adido, no Instituto Superior Militar, o major do serviço
de material (serviços técnicos de manutenção), adido, no referido
Instituto, (50844811) Avelino dos Santos Antunes de Carvalho,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo venci
mentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Março de 1964. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.1
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Ministério da Administração Interna
Polícia de Segurança Pública
Tenente-coronel de infantaria, adido, no Ministério da Administração
Interna, na Polícia de Seguraça Pública, o major de infantaria,
adido, no referido Ministério e Polícia (50181311) Alberto Freire
de Matos, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria dc 19 de Janeiro de 1984. Nao carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n,° 276-A/75.)

Na situação de reforma extraordinária:
Graduado no posto de coronel de infantaria, na situação de reforma
extraordinária, nos termos dos artigos 1.0 e 4.° do Decreto-Lei
n.° 295/73, de 9 de Junho, o tenente-coronel de infantaria
(50480111) Manuel Duarte Pedrosa, contando a antiguidade desde
1 de Janeiro de 1974.
A graduação deste oficial não lhe confere direito a qualquer
alteração na pensão de reforma, calculada e estabelecida na data
da mudança de situação. (Artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 295/73,
de 9 de Junho.)
Por portaria de 6 de

Junho de

1984.1

Oficiais do quadro de complemento
Regimento de Engenharia n.° 1
Desgraduado do posto de capitão miliciano de engenharia, desde 1 de
Julho de 1975, o aspirante a oficial miliciano de engenharia
(11758867) Carlos Manuel Ribeiro Andrade, na situação de dis
ponibilidade desde a mesma data.
Desgraduado do posto de capitão miliciano de engenharia, desde
7 de Novembro de 1974, o aspirante a oficial miliciano de
engenharia (09446266) Vítor Manuel Franco Almeida, na situa
ção de disponibilidade desde a mesma data.
(Por portaria de

15

de

Maio

de

1984.)
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COLOCAÇÕES, EXONERAÇÕES E TRANSFERÉNCIAS

Oficiais do quadro permanente
Armas e serviços:
Estado-Maior do Exército
Major de infantaria, do iy Batalhão de Infantaria Motorizado, da
1 •a Brigada Mista Independente (Regimento de Infantaria de
Tomar), (50994811) António Meio de Carvalho.
(Por portaria de

15 de

Abril dc 1984.)

Tenente-coronel do serviço de administração militar, no quadro.
(51474911) Amílcar Dias de Almeida.
(Por portaria de 12 de Março de I9t4.)

Inspecção-Geral do Exército
Chefe de Gabinete, o coronel de infantaria, da Direcção da Arma de

Infantaria, (51390511) Fernando dos Santos Ribeiro da Cunha.
Por portaria dc 2

de Maio de 1g84.)

Direcção do Serviço de Pessoal
Repartição Geral
Coronel de infantaria, da Repartição de Sargentos (Direcção do Ser
viço de Pessoal). (50480411) José Moura Sampaio.
(Por portaria de 4 dc Janeiro de 1984.)

Direcção do Serviço de Pessoal
Repartição de Recrutamento
Capitão do serviço geraL do Exército, do Batalhão do Serviço Gerat
do Exército, (50507611) Gabriel Pereira Rego Bravo.
(Por portaria de

16 dc Abril de

1984.)
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Direcção da Arma de Artilharia
CofoneI de artilharia, da Escola Prática de Artilharia, (51462411)
Henrique Manuel Viegas da Silva.
(Por

portaria de

2 de Maio dc

1984.)

Quarléis-generais:
Região Militar do Centro
Capitão do serviço geral do Exército, do Centro de Instrução de Ai
tilharia Antiaérea de Cascais, (44009054) Ernesto Bastos Nunes.
(Por portaria de

IS de Abril de

1984.)

Tenente do serviço geral do Exército, da Repartição de Recrutamento
da Direcção do Serviço de Pessoal, (50883511) João Baptista
Cipriano.
(Por portaria de

13 de Abril de

1984.)

Região Militar de Lisboa
Major de infantaria, do 2.° Batalhão de Infantaria Motorizado da
1.a Brigada Mista Independente (Regimento de Infantaria de
Abrantes), (50994711) Jorge Duarte de Almeida.
(Por portaria de 24 de Abril dc

1984.)

Região Militar do Norte
Major do quadro especial de oficiais, do 2.° Batalhão de Infantaria
Motorizado da 1 •a Brigada Mista Independente (Regimento de
Infantaria de Abrantes), (36892162) Olavo Augusto Cruz da
Rocha.
(Por portaria de 22 dc

Abril de

984.)

Região Militar do Sul
Major de infantaria, do Regimento de Infantaria de Faro, (04908665)
Alberto da Palma Xavier Cavaco.
Major de infantaria, do Regimento de lnfantaria de Faro (Desta
camento de Tavira), (50181911) José Lopes Vicente Beato.
tPor portaria de 15 de Abril

de

1984.)
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Zona Militar dos Açores
Major de cavalaria, do Regimento de Lanceiros de Lisboa, (43431562)
José Maria Félix de Morais.
(Por portaria de 26 de Abril de

1984.)

Zona Militar da Madeira
Major do quadro especial de oficiais, do Regimento de Infantaria do
Funchal, (09677765) Rui João Brazão Jardim.
(Por portaria de 23 de Abril de 1984.)

Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução
e unidades:
Infantaria:
Regimento de Infantaria de Abrantes
.

Brigada Mista Independente

2.° Batalhão de Infantaria Motorizado
Capitão de infantaria, do Regimento de
(07174563) José Vieira Pedro.

Infantaria de Queluz,

(Por portaria de 12 de Abril de 1984.)

Major do quadro especial de oficiais, do Quartel-General da Região
Militar do Norte, (36580459) Manuel Nunes Teixeira da Silva.
(Por portaria de 15 de Abril de

1984.)

Regimento de Infantaria de Chaves
Major de infantaria, do Regimento de Infantatia do Porto, (36988962)
David Custódio Gomes Magalhães.
(Por

portaria de 15 de Abril de 1984.)

Regimento de Infantaria de Elvas
Comandante, o coronel de infantaria, da Direcção da Arma de Infan
taria, (50559011) João Rodrigues Coelho.
(Por portaria de

2 dc Abril

de

1984.)
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Regimento de Infantaria de Faro
Major de infantaria, do Quartel-General da Região Militar do
Sul.
(50181811) loaquim Faleiro Bramão.
(Por portaria de 3 de Abtil de

1984.)

Regimento de Infantaria de Faro
Destacamento de Tavira
Tenente-coronel de infantaria, do Quartel-General da Região Militar
do Sul, (50181111) Luís Fernando da Fonseca.
(Por portaria de

14 de Abril de

1984.)

Major de infantaria, do Quartel-General da Região Militar do Sul.
(42072962) José Rui Borges da Costa.
Tenente do serviço geral do Exército, do Regimento de Infantaria de
Braga, (51188711) José António Cruz.
(Por portaria de 13 de Abril de 1984.)

Regimento de Infantaria de Ponta Delgada

Capitão do serviço geral do Exército, do Centro de Selecção de Coim
bra, (511t1311) Fernando Brito.
(Por portaria

de

30 de Abril de

1984.)

Regimento de Infantaria do Porto
Major chefe de banda dc núsica, do Regimento de infantaria de
Queluz, (52068011) Ant6nio Moreira Teixeira.
(Por portaria

de

7

de

Maio de

1984.)

Regimento de Infantaria de Queluz

/1

Major chefe de banda de música, do Regimento de Infantaria do
Porto, (51517711) Joaquim Alves Amorim.
(Por portaria de 2 de

Maio

de

1984,)

‘

J
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Regimento de Infantaria de Tomar
1 •a Brigada Mista Independente
1.0

Batalhão de Infantaria Motorizado

Major de infantaria, do Quartel-General da Região Militai do Norte,
(05754164) José Adelino Mota e Castro Carneiro.
(Por portaria de

15 de Abril de

1984.)

Batalhão de Caçadores n.° 5
Capitão de infantaria, do 2.° Batalhão de infantaria Motorizado da
t.a Brigada Mista
Independente (Regimento dc Infantaria dc
Abrantes). (31471558) Fernando Luís Banha Soares Carracha.
(Por portaria de 16 de Abril de

1984)

Artilharia:
Escola Prática de Artilharia
Tenente do serviço geral do Exército, da Chefia do Serviço de Ma
terial de Instrução, (51277411) Manuel Ribeiro Gomes.
(Por portaria de 12 de Abril de 1964.)

Regimento de Artilharia de Leiria
Capitão do serviço geral do Exército, do Regimento de Infantaria de
Tomar, (50015111) José Guerreiro Calado.
(Por portaria de

IS de Abril de

1984.)

Regimento de Artilharia de Leiria
1 •a Brigada Mista Independente
Grupo de Artilharia de Campanha
Major de artilharia, do Regimento de Artilharia de Lisboa, (04302463)
Luís Manuel Curto.
(Por portaria de

15 de Abril

de

1984.)
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Cavalaria:
Regimento de Cavalaria de Santa Margarida
Major de cavalaria, do Batalhão do Serviç
o de Transportes, (46381061)
José António Candeias Valente.
(Por portaria de

14 de Abril dc 1984.)

Regimento de Lanceiros de Lisboa
Tenente-coronel de cavalaria, do Centro
de Instrução da Policia do
Exército, (50457611) Rúben de Almeida
Mendes Domingues.
(Por portaria dc

15 de Abril de 1984.)

Capitão de cavalaria, do Estado-Maior do
Exército, (00276666) Luís
Filipe de Jesus Baganha de Arnedo.
(Por portaria de 2 de Maio de 1984.)

Major do quadro especial de oficiais,
do Centro de Instrução da
Polícia do Exército, (35228760) João Manue
l da Fonseca Nunes
e Sena,
(Por portaria de 15 de Abril de 1984.)

Centro de Instrução da Polícia do Exército
Tenente-coronel de cavalaria, do Regimento
de Lanceiros de Lisboa,
(51469011) Filomeno Jorge Malheiro Garcia
.
Major de cavalaria, do Regimento de Lancei
ros de Lisboa, (32254560)
Fernando Emanuet de Carvalho Bicho.
(Por portaria de 16 dc Abril de 1984.)

Engenharia:
Regimento de Engenharia de Espinho
Capitão do serviço geral do Exército, da Carr
eira de Tiro de Espinho,
(50528111) Libertério Alves Fei’reira.
(Por portaria de 27 de Abril de 1984.)
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Serviço de transportes:
Escola Prática do Serviço de Transportes
1.a Brigada
Major de artilharia, do Grupo de Apoio de Combate da
Leiria),
de
ria
Artilha
Mista Independente (Regimento de
o.
Salgad
Lérias
(46000957) João Francisco
(Por portaria de

t5 de Abril de

1984.)

Batalhão do Serviço de Transportes
ento de
2.° comandante, o tenente-coronel de infantaria, do Regim
Infantaria de Beja, (50559711) Aires Jorge Costa Gomes.
(Por portaria de 13 de Abril de 1984.)
Distritos de recrutamento e mobilização:
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Lisboa
Infantaria
Capitão do serviço geral do Exército, do Regimento de
.
Crespo
io
Antón
o
Adrian
de Tomar, (51286411)
(Por portaria de

15 de Abril de

1984.)

Õrgãos de execução dos serviços e outros elementos:
Estabelecimentos militares
Centro Militar de Educação Física, Equitação e Desportos
Margarida.
Major de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de Santa
(05384463) Rogério da Silva Guilherme.
(Por portaria de 13 de Abril de

1984.)

s
Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêutico
que
Nula e de nenhum efeito a portaria de 14 de Março de 1983
coloca no Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farma
cêuticos o capitão do serviço de administração militar (50361911)
Alvaro Brazinha Mochacho, inserta na Ordem do Exército,
2.a Série, n.° 7, de 1 de Abril de 1984.
(Por portaria de

11

de Maio de

1984.)
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Diversos:
Centro de Selecção de Coimbra
Capitão de infantaria, do 2.° Batalhão de Infan
taria Motorizado, do
Regimento de Infantaria de Abrantes, (060
87067) José Semedo
dos Santos.
Tenente do serviço geral do Exército, do Regi
mento de Comandos,
(51097711) João Carlos Martins da Silva
.
(Por portaria de 15 de Abril de 1984.)

Agrupamento Base de Santa Margarida
Capitão do serviço geral do Exército, do Dist
rito de Recrutamento e
Mobilização de Castelo Branco, (501
33411) Domingos Sanches
Vinagre.
(Por portaria de

11

de Abril de 1984.)

Agrupamento Base de Santa Margarida
1 .a Brigada Mista Independente
Batalhão de Apoio de Serviços
Tenente do serviço gerat do Exército, da Esco
la Prática de Cavalaria,
(51315611) António Barata Santana.
(Por portada de 10 de Abril dc 1984.)

Adidos:
Nomeado para desempenhar funções na
sucursaL da Manutenção
Militar de Coimbra o capitão do serviço
de administração militar
(18951672) Carlos Alberto dos Santos Pinto
, do Serviço Cartográ
fico do Exército, nos termos dos artigos 28.°
e 30.° do Decreto-Lei n.° 41 892, de 3 de Outubro de 1958,
e mapa anexo à
portaria a.° 135/76, de li de Março, em
substituição do capitão
do serviço dc administração militar Manuel
João de Magalhães
Ferreira, que foi exonerado em 1 de Deze
mbro de 1983.
(Por portaria de 14 de Dezembro de 1983,
visada pelo Tribunal de
Contas em 30 de Maio dc 1984. Nio
s5o devidos emolu

mentos.)
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Ofïciais do quadro de complemento
Armas e serviços:
Estado.Maior do Exército
de Estre
Capitão miliciano de cavalaria, do Regimento de Cavalaria
.
Rocha
da
o
Delgad
o
Ribeir
Nuno
l
moz, (049448691 Manue
(Por portaria de 15

dc

Abril de 1984.)

Quartéis-generais
Região Militar do Norte
ral da Zona
Capitão miliciano do serviço de pessoal, do Quartel-Gene
.
Militar da Madeira, (05573467) Álvaro Miranda da Costa ferreira
(Por portaria de 2 de Abril de 19$4.)
Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução
e unidades:
Infantaria:
Regimento de Infantaria de Tomar
•a

1.0

Brigada Mista Independente

Batalhão de Infantaria Motorizado

Militar
Capitão miliciano de infantaria, do Quartel-General da Região
.
Aguiar
a
Ferreir
Emídio
066)
(05767
do Norte.
(Por portaria de 15 de Abril de 1984.)

Cavalaria:
Regimento de Lanceiros de Lisboa
do
Capitão miliciano de cavalaria, do Centro de Instrução da Polícia
ho
Alves.
Carval
l
de
Manue
José
772)
Exército, (09544
(Por portaria de 15 de Abril de 1984.)
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VI—RECTIFICAÇÕES DE PENSÕES
Actua1izaço das pensões de reserva dos
oficiais a seguir mencionados
desde as datas que se lhes indicam:
Com 36 anos cio serviço:
Desde 1 de Janeiro de 1984:
Coronéis:
(51137411) António Prazeres Júlio, 76000$00.
Conta 36 anos de
serviço;
(50898011) Ludgero França de Carvalho, 76000
$00. Conta 36 anos de
serviço;
(51473311) Francisco Augusto Trigo, 82 460$0
0. Conta 36 anos de
serviço;
(51196611) António dos Santos Pinheiro, 76000
$00. Conta 36 anos
de serviço;
(502652J 1) ]oiio de Gouvcia Pessanha.
77 700$00. Conta 36 anos
de serviço;
(50972611) fernmdo Luis da Costa Ferreira,
76300$00. Conta 36
anos de serviço;
(50343211) Vítor Manuel de Sousa Martins
faria, 90620$00. Conta
36 anos de serviço;
(51466611) Alexandre Mendes Leite de Almeid
a, 76000$00. Conta
36 anos de serviço;
(50155411) João Nunes de Moura Segurado, 76
000$00. Conta 36 anos
de serviço;
(50333211) Fernando Negídio Manuel fortes dos
Santos Ferreira,
76 300$00. Conta 36 anos de serviço;
(50078311) Alfredo Alexandre Ribeiro de Magalhães,
76 000$00.
Conta 36 anos de serviço;
(51214311) José Maria Pereira, 76 000SOO. Conta 36 anos
de serviço;
(50833211) Eduardo Augusto Pereira Galhardo, 76300$
00. Conta
36 anos de serviço;
(51301911) Mório Jaime Calderon de Cerqucira Rocha
, 88 920$00.
Conta 36 anos de serviço;
(51295411) Eduardo Feinandes, 76000$00. Conta 36 anos
dc serviço;
(50266011) António Maria Rebelo, 76 000$00. Conta 36
anos de
serviço.
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Capitães:
Joaquim Bendito Maximiano, 60400$00. Conta 36 anos
dc serviço;
(51113611) Júlio António da Trindade Júnior, 65650$00. Conta 36
anos de serviço;
(50049111) Adelino Anselmo Gonçalves Lima, 60 400$00. Conta 36
anos de serviço;
(50927111) Joaquim de Matos Guedelha, 60 400$00;
(51481311) Benjamim Leite Cardoso, 60400$00. Conta 36 anos de
serviço;
(51483611) Eduardo de Oliveira Martinho. 61 396$00. Conta 36 anos
de serviço;
(50637211) António Pacheco Moreira, 65 650$00. Conta 36 anos de
serviço;
(51284011) Joaquim São Pedro Aparício, 60400$00. Conta 36 anos
de serviço;
(51229011) Edmundo José Moreira, 60 400$00. Conta 36 anos de
serviço;
(51052611) Alfredo Adelino da Costa Bagoim, 60400$00. Conta 36
anos de serviço;
(50637511) Armando da Silva, 65 650$00. Conta 36 anos de serviço;
(31503711) Amílcar Ferreira, 60400$00. Conta 36 anos de serviço;
(51257611) lsmael Teixeira Pinto, 65650$00. Conta 36 anos de sei
Viço;
(51301711) António Marreiros Rato Sepúlveda, 60400$00. Conta
36 anos de serviço;
(50327711) Ulisses da Fonseca Sanches, 60400$00. Conta 36 anos
de serviço;
(51666611) António Mário Rodrigues, 63 562S00. Conta 36 anos de
serviço.
(51483711) Francisco António Caetano Cabo de Sousa, 60 400$00.
Conta 36 anos de serviço;
(51192411) Raul da Silva Calha Curado, 65650$00. Conta 36 anos
de serviço;
(51434211) Rodrigo Botelho da Costa, 61 042$00. Conta 36 anos de
serviço;
(52094211) Abílio Augusto Bravo, 60400$00. Conta 36 anos de
serviço;
(50834711) Elísio dos Reis Pesca, 60400$00. Conta 36 anos de
serviço;
(50839211) Armindo Ferreira Marques, 65 650$00. Conta 36 anos de
serviço;
(51480711) Alberto Maria Castel-Branco Vieira, 60 400500. Conta
36 anos de serviço;

(50154411)
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(52284111) Tomás Augusto da Costa Ferieira,
60400$00. Conta 36
anos de serviço;
(52279611) António Comes Cana, 60 400$00. Conta
36 anos de ser
viço;
(51205311) Luís Miguel Filipe, 65 650$00. Conta
36 anos de serviço;
(50451311) Manuel António Gonçalves, 66
508$00. Conta 36 anos de
serviço;
(50429811) Fernando Aprígio da Silva, 60 400$0
0. Conta 36 anos de
serviço;
(50357811) Mário Bastos, 60400$00. Conta 36
anos de serviço;
(50637711) Eurico Rodolfo Geitoeira Vasco, 60
400$00. Conta 36
anos de serviço;
(51437911) Pedro Lopes, 61 746$00. Conta 36 anos
de serviço;
(52283711) Manuel Pereira Pinto, 60400$00. Conta
36 anos de ser
viço.
Com menos de 36 anos de serviço:
Desde 1 de Janeiro de 1984:
Coronéis:
(50769811) Carlos Américo Viegas, 54792$00.
Conta 25 anos de
serviço;
(51426311) Luís Borges Ramos, 69942$00. Conta
33 anos de serviço;
(50243811) Jolio António Duarte Pina Silva Ramos
, 61 641 $00. Conta
29 anos e 1 mês de serviço;
(50773711) António José Marques da Fonseca,
53542$00. Conta 25
anos de serviço;
(51476811) Bruno Fritsche Centener Pereira
de Castro, 68 352$00.
Conta 32 anos e 3 meses de serviço;
(51147911) Manuel da Costa Braz, 80 639$00
. Conta 34 anos e 10
meses de serviço;
(51177511) Francisco Aníbal Caldas fidalgo,
74700$00. Conta 35
anos e 2 meses de serviço;
(51368811) Luís Manuel Dias Antunes Corte
Real, 72657$00. Conta
34 anos e 5 meses de serviço;
(51415711) José Augusto Gonçalves Ramos, 75
352$00. Conta 32 anos
e 7 meses de serviço;
(52156111) Francisco Pedro de Oliveira Simõe
s, 66591$00. Conta
31 anos e 4 meses de serviço;
(51470111) Amílcar Lopes Martins, 78574$00.
Conta 34 anos e 2
meses de serviço;
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(51040211) Jorge Rodrigues da Cunha Saco. 69 867$00. Conta 32
anos e 9 meses de serviço;
(50974711) Ãlvaro António Duarte Dinis Varanda, 64 113$00. Conta
30 anos e 3 meses de serviço;
(51215511) Mário Stoffel Martins, 67 999$00. Conta 32 anos e 1 mês
de serviço;
(52951811) Acácio Nunes da Cruz Tenreiro, 75 648$00. Conta 35
anos e 10 meses de serviço;
(51471711) António Celestino do Carmo Cavaco. 77 167$00. Conta
32 anos e 6 meses de serviço.

Capitães
(50046011) José Rodrigues, 55 506$00. Conta 33 anos e 1 mês de
serviço;
(50255611) Daniel Jorge Relvas Almeida de Carvalho. 53 689S00.
Conta 32 anos de serviço;
(50172211) Alberto José fragoso Dinis, 51 061$00. Conta 28 anos
de serviço;
(51404911) Carlos Miguel Ataíde Fonseca, 47414$00. Conta 26 anos
de serviço;
(31190154) José de Sousa Carvalho Valadares, 46 978$00. Conta 28
anos de serviço;
(52133811) António Figueiredo Rodrigues, 55 36700. Conta 33 anos
de serviço;
(50182111) João Baptista Serra, 25 244$00. Conta 16 anos de serviço;
(50130611) João José Rosa, 58448$00. Conta 34 anos e 9 meses
de serviço;
(52164511) Sílvio Lindo Pleno, 43 622$00. Conta 26 anos de serviço;
(50936411) José Alexandre de Azevedo Vasconcelos e Sá Jorge de
figueiredo, 52011$00. Conta 31 anos de serviço;
(51220511) Augusto Sucena Correia Chaves, 55 367$00. Conta 33
anos de serviço;
(50937711) Joaquim Filipe Henriques de Araújo, .54 248$00. Conta
32 anos e 4 meses de serviço;
(51674511) Fernando de Matos Simões, 51 032S00. Conta 30 anos e
5 meses de serviço;
(42044061) António Eduardo ferreira Mergulhão, 36 911$00. Conta
22 anos de serviço;
(51779311) José Maria Ernesto, 55 506$00. Conta 33 anos e 1 mês
de serviço.
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Capitão miliciano graduado:
(71102266) Carlos Manuel Santos Teixeira
de Mesquita, 21 600$00.
Conta 16 anos e 2 meses de serviço.
Tenente mlliciaiio:
(34211356) António Bentes Correia Alem
ão, 37339$00. Conta 26
anos de serviço.

VII— ACÕRDÃOS
Acordam no Supremo Tribunal Militar:
Vítor Manuel Barata, capitão de artilh
aria n.° 06584465, colo
cado na Escola Prática de Artilharia, nos
termos do artigo 134.° do
EOE, interpôs recurso contencioso para este
Supremo i’ribunal, em
matéria de promoção e posicionamento nu
escala de antiguidades, das
portarias do Chefe do Estado-Maior cio Exér
cito, de 6 de Junho dc
1983 e de 9, 17 e 28 do mesmo mês, que
promoveram ao posto de
major os capitães de infantaria Fernando Abel
de Azambuja Vidigal
(71248065), do RIfato; Fernando Frazão Fern
andes Costa (06171965),
dc RiTomar; João Madalena Lucas (09486565),
da ESE; e Alberto
da Palma Xavier Cavaco (04908665), do
Rifaro.
O recorrente alegou, em síntese que a antig
uidade dos seus
referidos camaradas que foram promovidos
através das mencionadas
portarias se conta a partir destas;
Que antes da publicação das portarias o reco
rrente era mais
antígo que os mencionados oficiais, por isso
que, na escala de anti
guidades, ocupava um lugar à direita deles;
Que mercê das promoções desses seus camarada
s agora efectiva
das viu-se o recorrente ultrapassado, não
só na promoção mas
também na antiguidade;
Que o artigo 95.°, n.° 2, do EOE estipula que
nenhum oficial
poderá ser promovido por antiguidade
enquanto não forem pro
movidos os oficiais que o antecedem na
escala e não estejam pre
teridos, devendo concluir-se que tal prec
eito, embora não distinga,
tem carácter genérico, valendo portanto
a proibição para todas as
armas e serviços;
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Que foi violado o artigo 95.°. n.’ 2, do EOE;
Que contra isto não pode valer a invocação de que as promoções
oram efectuadas ao abrigo e para preenchimento das vagas criadas
no Quadro Comum, criado pelo Decreto-Lei n.° 911/76, de 31 de
Dezembro, pois que a harmonização pretendida por este diploma
é fácil de alcançar e alcançar-se-á dentro do respeito pela lei quando,
num primeiro momento, se contarem quantos e quais são, globalmente,
os oficiais mais antigos na escala de antiguidades e que, de acordo
com as vagas do quadro comum, podem ser promovidos, para depois,
num segundo momento em que se atentará no quadro de origem de
cada um desses oficiais, se fazer a distribuição global das vagas por
cada um desses quadros de serviços ou armas.
Foram ouvidos os oficiais mencionados pelo recorrente na sua
petição, respondendo o major João Madaleno Lucas pela forma
constante de folhas 35 e o major Fernando Vidigal pela forma cons
tante de folhas 60, dizendo ambos que as portarias recorridas não
violaram qualquer preceito legal.
A entidade recorrida respondeu conforme fis. 2, dizendo ser
manifesta a ilegitimidade do recorrente, porque este carece de interesse
directo, pessoal e legítimo para pedir a anulação das portarias, e
cxcepcionando com a litispcnclência, pois o recorrente apresentou pe
rante este Supremo Tribunal um outro recurso fundamentalmente
idêntico ao presente.
Neste Supremo Tribunal, o Ex.hhbo Defensor oficioso sustentou

que não procedem questões prévias, designadamente a da invocada
ilegitimidade, e que o recurso merece provimento. Por sua vez, o
digno Promotor de Justiça emitiu parecer no sentido de que se não
deve tomar conhecimento do recurso, por falta de legitimidade do
recorrente para o interpor, tal como tem sido orientação do Supremo
cm casos paralelos.
Correram os vistos dos juízes vogais.
Cumpre decidir:
O caso em apreciação é idêntico a outros que anteriomente foram
versados em processos que correram termos neste Supremo Tribunal,
nomeadamente ao do processo n.° 132/P/63/E/83, decidido por
acórdão de 7 de Dezembro de 1983, Colecção de Acórdãos relativa
ao mês de Dezembro, 2.° volume, pág. 305.
Não há razões para alterar a doutrina seguida nas decisões ante
riores, e por isso se acompanha de perto a fundamentação perfilhada
nos acórdãos anteriores.
As portarias recorridas promoveram ao posto de major oficiais
mais modernos que o recorrente, mas pertencentes a armas diferentes
da sua.
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Corno questão prévia susceptível dc prejudicar o conhec
imento
da questão de mérito, importa decidir sobre a contestada
legitimidade
do recorrente para impugnar contenciosamente as aludid
as portarias.
Só tem legitimidade para demandar quem tiver interes
se directo
para o fazei’, exprimindo-se tal interesse pela utilida
de derivada da
procedência da acção. Esta noção de legitimidade
processual, que é
dada pelo artigo 26.° do Código de Processo Civil, é
extensiva a todos
os ramos cio Direito, embora cm alguns destes aprese
nte particulari
dades específicas:
Em Direito Administrativo tem-se entendido que
há interesse
directo e pessoal quando o acto impugnado é causa
imediata e efectiva
de prejuízos que afectam a esfera jurídica do recorre
nte, ou emane de
uma relação jurídico-administrativa de que
o recorrente se diz
sujeito. Como no contencioso administrativo, com
a estrutura e a
competência existentes à data da propositura da
acção, a tutela é
indirecta, actuando por meio de anulação do
acto ilegal, não é
nccessái-io que o interesse, para que seja legítimo,
apresente as carac
terísticas de um direito subjectivo, bastando
que não colida com o
iiteresse público e com a ordem jurídica. A naturez
a desta tutela faz
que o interesse na anulação do acto se acarac
terize como instru
mental à actuação da Administração, decorrendo
desta actuação, uma
vez anulado o acto (ilegal), a realização (eventu
al) da pretensão do
recOri’ènte.
Dentro desta orientação se tem mantido a jurisprudênci
a tanto do
Supremo Tribunal Administrativo como do Suprem
o Tribunal Militar,
como se deduz do já mencionado acórdão de 7 de
Dezembro de 1983
e dos que nesse aresto foram referidos.
O acto susceptível de prejudicar directa e pessoa
lmente o recor
rente, para que este tenha legitimidade para ecor
rer, é o próprio
acto recorrido, e não qualquer eventual e futuro
acto resultante da
execução desse acto recorrido. Por isso se deve
entender que carece de
legitimidade para impugnar o acto quem ainda por
ele se não considera
abrangido, mas sim em seus eventuais e futuros
actos de execução.
Veja-se, neste preciso sentido, o acórdão do Suprem
o Tribunal Admi
nistrativo de 10 de Maio de 1979, recurso n.° 11
757, publicado, em
sumário, no Boletim do Ministério da Justica
n.° 287, pág. 358.
No caso em apreciação, o recorrente impugnou
as portarias que
promoveram ao posto de major camaradas seus,
mais modernos e per
tencentes a armas diferentes.
Em virtude da estrutura do processo, que é
de contencioso admi
nistrativo de anulação, de nada lhe aproveitaria
a anulação das porta
rias que promoveram os seus camaradas,
pois daí não resultaria.
directa ou indirectamente, a sua própria p;n
oç.
A isto deve acrescentar-se não ser lícito obter
a realização da
pretensão do recorrente através da anulação das
portarias recorridas,
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pois que assim se obteria a «despromoção» de oficiais do quadro
permanente, que não é prevista por lei, em qualquer dos domínios
criminal, disciplinar ou estatutário.
Só em processo para provocar acto definitivo e executório sobre
a promoção do recorrente, por este instaurado, e em que seja também
estabelecida a sua colocação na escala de antiguidades, o recor
rente estaria dotado da necessária legitimidade.
Pelo exposto, decide-se não tomar conhecimento do recurso.
Esta decisão foi tomada por unanimidade.
Lisboa, 23 de Maio de 1984.
Henrique de Oliveira Rodrigues. general;
António de Oliveira Costa Maia, general da Força Aérea
Mário Esteves Brinca, vice-almirante;
Ernesto António Luís ferreira de Macedo. general;
Mário Eduardo de Melo Wilton Pereira, general da Força Aérea;
Alfredo Ramos Rocha, vice-almirante;
António da Silva Osório Soares Carneiro, general;
Manuel Lopes Maia Gonçalves, juiz;
Manuel Lopes, juiz.

Acordam no Supremo Tribunal Militar:
Belarmino Micado Silveira, tenente do SM n.° 51534411, resi
dente no Entroncamento e prestando ser ço no Batalhão do Serviço
de Material, interpôs recurso contencioso relativo a promoção do
despacho do Ex.m General Comandante da Região Militar do Centro,
dc 4 de Outubro de 1983, de que tomou conhecimento em 2 de
Novembro do mesmo ano, e que decidiu que tosse arquivada unia
reclamação hierárquica que apresentara do despacho do Ex,m0 Coman
dante do Batalhão do Serviço de Material, despacho este que por sua
vez mandara arquivar um requerimento do recorrente pedindo a sua
promoção, por diuturnidade, em 10 de Agosto de 1983.
O recorrente expôs os fundamentos do recurso e neste Supremo
Tribunal ofereceu alegações, que concluiu pela forma seguinte:
O presente recurso é relativo a promoção, e foi interposto,
ao abrigo do disposto no artigo l4l.° do EOE, de um despacho do
senhor Comandante da Região Militar do Centro, que indeferiu a
exposição do ora recorrente, mandando-a arquivar nos termos do n.° 2
do artigo 98.° do RGSE;
Tal despacho constitui acto definitivo e executório, com
II
eficácia externa na e5fera jurídica do recorrente, sendo susceptível
—

—
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hierárquica é meramente facultativa, e não suspende nem interrompe o
decurso do prazo para a interposição do recurso (EOE. artigos 1 41.°
e 134.°, a));
III
A resposta junta aos acitos, com a petição de recurso,
provém de entidade sem legitimidade para intervir no recurso;
IV
Em processo militar administrativo, tal como em processo
militar criminal ou disciplinar, a gratuitidade da justiça implica a
isenção de imposto de selo;
t) acto recorrido não contém fundamentação legal, assim
V
violando o disposto no artigo L°, nY 1, alíneas a) e cl) do Decreto-Lei
n.° 256-A/77, de 17 de Junho, e aplicável às Forças Armadas por for
ça cio Decreto-Lei u.° 27/81. de 6 de Fevereiro, do Conselho da Revo
lução;
VI
O invocado artigo 9&°, n.° 2, do RGSE é inconstitucional,
por restrigir o direito conferido a todos os cidadãos, incluindo os mili
tares, pelo artigo 52°, n.° 1, da CRP;
VII
Por mera questão cautelar, o recorrente entende dever
concluir que se o despacho recorrido se baseou no artigo 94.° do
E OE, então fez aplicação de urna disposição ilegal, por violadora do
disposto no artigo 70°, alínea b) e 7L° do EOFA, e inconstitucional,
por desconformidade com os princípios constitucionais da unidade
nacional das Forças Armadas (CRP, artigos 277.°, n.° 1, e 275.°, n° 2)
e da igualdade (idem, artigo 13.°);
Viu—Donde a ilegalidade e a inconstitucionalidade do acto
recorrido, por violação dos preceitos legais indicados nestas conclusões.
O comandante da Região Militar do Centro, que o recorrente
apontou como autor do acto recorrido, não foi ouvido sobre a petição.
Respondeu-lhe, no entanto, o General Ajudante-General do Exército
que disse ser o acto recorrido meramente interlocutório, não cons
tituindo portanto acto definitivo nem sendo consequentemente passível
de recurso contencioso; que o recorrente não deu cumprimento ao
disposto na lei fiscal sobre selagem das petições e dos documentos que
as acompanham, e que por isso não devia a petição ter sido recebida
nem pode ter seguimento; e que também de fundo o recurso impro
cederia.
Neste Supremo Tribunal, o Ex.m0 Defensor oficioso apôs o seu
visto no processo e o digno Promotor de Justiça emitiu parecer no
sentido de que se não deve conhecer do recurso, pois que o acto
recorrido é da autoria do General Comandante da Região Militar
do Centro, portanto não passível de recurso contencioso para o
Supremo Tribunal Militar, já que este só conhece de recursos inter
postos de decisões proferidas pelos Chefes dos Estados-Maiores ou
por sua delegação.
—

—

—

—

—
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Correram os vistos dos juízes vogais deste Supremo Tribunal.
Cumpre decidir:
A questão suscitada e já referida, da falta de selagem da petição
e dos documentos que a acompanharam foi decidida pelo despacho
dc relator, a folhas 19 verso-20, pelo que não há que voltar a
apreciá-la.
O tribunal é competente pala decidir o recurso, e este foi inter
posto tempestivamen te.
Como se relatou, o despacho recorrido é da autoria do General
Comandante da Região Militar do Centro, tal como foi apontado na
petição, e na própria alegação do recorrente
vide cabeçalho desta, a
folhas 12, e desenvolvimento da própria alegação.
Nesse despacho, como se deduz de folhas 7, a entidade recorrida
mandou arquivar, nos termos do n:tigo 98.° do RGSE (II Parte), a
exposição apresentada pelo recorrente, sobre a sua pretensão de pro
moção por diuturnidadc, a partir de 10 de Agosto de 19$3.
Por força do artigo 15.°, n.° 1, da Lei Orgânica do Supremo
Tribunal Administrativo, aplicável ao Supremo Tribunal Militar como
se dispõe no artigo 10.0 do I)ecreto n.° 35 953, de 18 de Novembro de
1946, só cabe recurso contencioso das decisões definitivas e executó
rias dos Chefes do Estado-Maior. E isto foi reafirmado pelo artigo 59.°,
a.° 4, da Lei n.° 29/82, de 11 de Dezembro (Lei da Defesa Nacional).
Ë que, como se tem salientado em anteriores acórdãos que
decidiram casos paralelos, o recurso contencioso pressupõe uma
definição prévia de direitos pela autoridade administrativa que se
situa no topo da hierarquia, pois que enquanto esta definição não exis
tir não está esgotada a possibilclade de a Administração efecttiar a
composição dos interesses em jogo.
Para que o Supremo Tribttnal se pronuncie nos casos em que,
como no vertente, funciona como tribunal de recurso, é necessário que
exista um acto definitivo e executório, do qual tenha sido interposto
recurso contencioso por quem se sinta prejudicado por tal acto prati
cado pela Administração. Pai-a o efeito, no caso em apreciação,
incumbia ao interessado provocar, pelos meios que a lei lhe fa
culta, que a Administração se pronunciasse sobre a sua preten
são, e, esgotada a via hierárquica até ao seu topo, recorrer então
contenciosamente para o Supremo Tribunal, no caso de se sentir
prejudicado pela decisão definitiva e executória do vértice da hierar
qua rniHtar administrativa.
No caso sub jttdicibus, como se deduz do que ficou relatado, não
existe qualquer acto definitivo e executório sobre a pretensão que o
recorrente formulou, praticado pela hierarquia militar no seu topo,
ou seja pelo Chefe do Estado-Maior do Exército oti por sua delegação.
—
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O acto impugnado foi praticado pelo Comandante da
Região
Militar do Centro pelo que, em face do exposto, não
é passível de
recurso contencioso para o Supremo Tribunal Militar.
Deduz-se do
processo que o autor do acto agiu em virtude de instruç
ões gené
ricas que recebera, e por isso mesmo não fez subir o requer
imento do
recorrente, e o mandou arquivar. A decisão, porém, era passív
el dc
ser atacada hierarquicamente, e esse era um meio necess
ário para
possibilitar o recurso contencioso da decisão que viesse a
ser tomada
pelo Chefe dc) Estado-Maior do Exército ou por outrem, mas
por
sua delegação.
Em face do exposto, decide-se não tomar conhecimento
do
recurso.
Esta decisão foi tomada pot- unanimidade.
Lisboa, 23 de Maio de 1984.
Henrique de Oliveira Rodrigues, general;
António de Oliveira Costa Maia, general da Força Aérea;
Mário Esteves Brinca, vice-almirante;
Ernesto António Luís Ferreíra de Macedo, general;
Alfredo Teixeira Telio, general;
Mário Eduardo de Meio Wilton Pereira, general da força Aérea;
Alfredo Ramos Rocha, vice-almirante;
António da Silva Osório Soares Carneiro, general;
Manuel Lopes Maia Gonçalves. juiz;
Manuel Lopes, juiz.

Acordam no Supremo Tribunal Militar:
Raul Maria Aívado, tenente do serviço geral do Exérci
to
n.° 51713411, residente na Travessa a.° 1 à Shell, Tramagal e ptes
[ando serviço na 1 •a Brigada Mista Independente, interpôs recurso
contencioso para este Supremo Tribunal, «do despacho do Ex.m0
General Ajudante-General do Exército proferido no exercício
de pode
res delegados pelo Ex.m0 Chefe do Estado-Maior do Exército, o qual
se mantém na mensagem n.° 1627/PG, P.° 11 00 46, de 27 de Setem
bro de 1983». despacho esse em que se determinou que os requer
i
mentos dos tenentes relativos a promoção por diuturnidade deverã
o
ser arquivados pela entidade que os recebeu.
O recorrente expôs na sua petição os fundamentos do rectirso, e
concluiu-a pela forma seguinte:
O acto recori’ido ofende o disposto no artigo 1.0, alíneas a)
e d) do Decreto-Lei n.° 256-A/77, de 17 de Junho, assim como
ofenderá, se a falta de base tegcd da exposição do ora recorrente
—
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significar a aplicação do artigo 94.° do EOE (o que admite, por
o disposto no artigo 70°, Ii) do EOfA
hipótese, sem conceder)
(ilegalidade) e bem assim o disposto nos attigos 13.° e 275.°, n.° 2, da
Constituição da República (inconstitucionalidade);
Termos em que deve dar-se provimento ao recurso, anulando-se o acto recorrido, com o consequente reconhecimento do direito
do recorrente a ser promovido por diuturnidade ao posto de capitão,
com efeitos desde 10 de Agosto de 1983 e com as demais conse
quências legais.
A entidade recorrida, ou seja o General Ajudante-General cio
Exército, respondeu à pretensão do recorrente, dizendo, fundamental
mente e resumidamente, o seguinte:
O acto impugnado é contenciosamente irrecorrível, pois que se
trata de um acto genérico interno, apenas produzindo efeito nas rela
ções interorgânicas, não se reflectindo de forma alguma na esfera jurí
dica do recorrente;
O recorrente não deu cumprimento ao disposto na lei fiscal
sobre a selagem da petição e dos documentos que a acompanharam,
pelo que a petição não devia ter sido recebida, nem pode ter anda
mento enquanto os preceitos fiscais se não mostrarem cumpridos;
O recorrente carece de legitimidade para impugnar o acto
recorrido, pois que a anulação deste nunca implicaria a sua preten
dida promoção;
Também de fundo o pedido improcederia, pois a promoção a
capitão, segundo os preceitos legais em vigor para o Exército, para
todos os quadros, processa-se por antiguidade (artigo 94.° do EOE),
não tendo ainda entrado em vigor neste ramo o artigo 70.° do EOFA,
isto segundo o artigo 120.° do próprio EOfA.
O recorrente ofereceu alegações neste Supremo Tribunal, as
quais concluiu pela foi-ma seguinte:
O despacho recorrido, do Ex.mo General Ajudante-General
do Exército, proferido no exercício de poderes delegados pelo
Ex.rno General Chefe do Estado-Maior do Exército, negou o direito
do recorrente à sua promoção ao posto dc capitão, por diuturnidade,
em 10 de Agosto de 1983;
Esse acto é definitivo e executório, e produz efeitos exter
II
jurídica do recorrente, que tem um interesse pessoal,
esfera
nos, na
directo e legítimo na anulação do mesmo;
111—Em processo militar administrativo, tal corno em processo
militar criminal ou disciplinar, a gratuitidade da justiça implica a
isenção de imposto de selo;
Pelo menos na parte em que se reporta ao artigo 1.0 do
IV
Decreto nY 13 458 e ao artigo 98.°, n.° 2, b), do RGSE, e na medida
—

—

—

—

—

—

—

—

—
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em que se limita a referir a falta de base legal do requerimento do
ora recorrente, para indeferir sem fundamentação legal para tanto, o
acto impugnado viola o disposto no artigo 1°, n.° 1, alíneas a) e d),
do Decreto-Lei n.° 256-A/77, de 17 de Junho, aplicável ás forças
Armadas por via do Decreto-Lei n.° 27/81, de 6 de fevereiro, do
Conselho da Revolução;
V
O invocado artigo 98.°. n.° 2, do RGSE é inconstitucional,
por restringir o direito conferido a todos os cidadãos, incluindo os
militares, pelo artigo 52.°, n.° 1, da CRP;
VI
Ao invocar, por outro lado, o despacho de 5 de Maio de
1983, do Ex.mo General Chefe do Estado-Maior do Exército, o acto
recorrido faz aplicação do artigo 94.° do EOE, na redacção que lhe
deram o Decreto-Lei n.° 838/76, de 3 de Dezembro, e o Decreto-Lei
n.o 385-B/77, de 13 de Setembro;
VII
O artigo 94.° do EOE é uma disposição ilegal violadora
do disposto nos artigos 70.0, alínea a), e 71.°, ambos do EOfA, e
inconstitucional, por desconformidade com os princípios constitu
cionais da unidade nacional das Forças Armadas (CRP, artigos 277.°,
n.° 1, e 285.°, n.° 2) e da igualdade (idem, artigo 13.°);
VIII
Donde a ilegalidade e a inconstitucionalidade do acto
recorrido, por violação dos preceitos legais indicados nestas conclusões.
—

—

—

—

Neste Supremo Tribunal, o Ex.mo Defensor oficioso apôs o seu
visto no processo, e o digno Promotor de Justiça emitiu parecer no
sentido de que o tribunal se deve abster de conhecer do recurso,
porque este foi interposto fora do prazo que para o efeito a lei concede,
e porque a natureza do acto impugnado acarreta a irrecorribilidade
deste pela via contenciosa.
Correram os vistos dos juizes vogais.
Cumpre decidir:
O tribunal é competente.
A questão posta pela entidade recorrida, sobre a falta de selagem
fiscal da petição e dos documentos que a acompanharam, já foi deci
dida no processo, por despacho do relator, pelo que não há que a
ela voltar.
Quanto a outras questões prévias, susceptíveis de obstar ao co
nhecimento da questão de mérito, vêm invocadas, como se relatou, a
intempestividade do recurso e a irrecorribilidade do acto impugnado,
pela via contenciosa;
a) Começando por apreciar a alegada irrecorribilidade do acto
impugnado, pela via contenciosa, há a considerar e decidir o seguinte:
Nos recursos contenciosos, as petições dos recorrentes devem ser
formuladas com indicação precisa do acto recorrido e menção da
autoridade que o praticou. Estes elementos são fundamentais, e não
podem ser alterados no desenvolvimento do processo, em virtude do
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princípio da estabilidade processual, cujo afloramento, no contencioso
administrativo, se contém no artigo 55.° do Regulamento do Supremo
Tribunal Administrativo.
No caso em apreciação, o recorrente interpôs recurso de um des
pacho pi-ofei-ido pelo General Ajudante-General do Exército, com
delegação de poderes do Chefe do Estado-Maior do Exército, deter
minando que os requerimentos dos tenentes relativos a promoções
pot’ diuturnidades fossem arquivados pela entidade que os recebesse.
Ora o c1esprcho atribuído na petição ao General Ajudante-Gene
ral do Exército é genérico; destina-se aos comandantes de unidade,
com vista à generalidade dos oficiais que se encontrassem em deter
minada situação, e não dispensava, para solução do caso de cada um
dos oficiais em tal situação, um posterior acto administrativo, a ar
quivar o requerimento, do qual caberia recurso hierárquico ou conten
cioso. consoante os casos.
Os despachos da natureza do que é indicado como recorrido,
nos termos que vêm sendo repc-tidarnente enunciados pela doutrina
e pela jurisprudência, e como é de lei (veja-se, para maior explanação
o acórdão deste Supremo Tribunal de 7 de Dezembro de 1983, proe.
n.° 88/P/27/E/%3) não admitem contencioso; só admitiria este recurso
o despacho proferido pela Administração que à sombra desse des
pacho genérico ou regulamentar decidie, concretamente, sobre a
promoção ou não promoção dc um oficial.
Ë que por força do artigo 15.°, n.° 1, da Lei Orgânica do Supremo
Tribunal Administrativo, aplicável ao Supremo Tribunal Militar ex
do artigo 10.0 cio Decreto n.° 35 953, já mencionado, só cabe recurso
contencioso das decisões definitivas e executórias dos Chefes dos
Estados-Maiores; isto mesmo foi recentemente i-eafirmado pelo artigo
59.°, n.° 4, da Lei n.° 29/82. de 11 de Dezembro (Lei da Defesa
Nacional).
Como se tem salientado em vários e recentes acórdãos deste
Supremo Tribunal que incidiram sohi-e casos paralelos, o recurso
contencioso pressupõe uma definição prévia de direitos pela auto
ridade administrativa que se situa no topo da hierarquia, pois que
enquanto essa definição não eNistir não está esgotada a possibilidade
de a Administração efectuar a composição dos interesses em jogo.
Para que o Supremo Tribunal se pronuncie nos casos em que,
como no vertente, funciona como tribunal de recurso, é necessário
que exista um acto definitivo e executório, do qual tenha sido inter
posto recurso contencioso por quem se sinta prejtidicado por tal
acto praticado pela Administração.
No caso em apreciação, o acto apontado na petição não reveste
esta natureza, mas a de um acto genérico, portanto não recorrível
contenciosamentc para o Supremo Tribunal.
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Macia dentro da problemática do acto
impugnado e da sua recor
ribilidade coa lenciosa para o Supremo
Tribunal importa considerar
o seguinte:
Há referências no processo, embora insu
ficientemente concre
tizadas, a que o requerimento do então
requerente e ora recorrente,
pedindo a sua promoção por diuturnida
de, foi arquivado na unidade,
em execução do já mencionado desp
acho genérico do General
Ajudante-General.
Ainda que assim tivesse acontecido
(e o recorrente é que tinha
o ónus de, na sua petição, indicar com
precisão qual o acto que dese
flVc1 impugnar e a entidade
que o tinha proferido), o Supremo ‘I’ri
bunai também, em tal caso, não poderia
conhecer do recurso, porque,
embora tratando-se então já de acto de
natureza administrativa, não
admitiria recurso contencioso directo
para o Supremo Tribunal
Militar:
£ que tal acto não seria praticado por entid
ade situada no topo
da hierarquia militar, ou com c.!elegação
de poderes cio Chefe do
Estado-Maior, e só desta entidade, com
o já se referiu, é possível
recorrer contenciosamente para o Supremo
Tribunal, cabendo recurso
hierárquico de despachos proferidos por
outras entidades, recu[so
esse que é necssário para que. pela
via hierárquica, se alcance
decisão do Chefe do Estado-Maior, ou
de outrem mas preferido por
sua delegação.
Daqui se c\trai linearmcnte que, se houv
e decisão de entidade
que não seja o Chefe do Estado-Maior
ou agindo por deleg:ção de
poderes deste, determinando o arquivam
ento cio requerimento que o
recorrente formulou, tal decisão não adm
itiria recurso contencioso.
b) Quanto à intempestividade do recurso:
O recorrente reciuereu a sua promoção, por
diuturnidade, ao posto
de capitão, a partir de 10 de Agosto dc 1983
.
O requcrimento, que se encontra junto, em
fotocópia, a folhas 2ê,
foi dirigido ao Chefe do Estado-Maior do
Exército.
Conforme consta do processo, designada
mente de folhas 7 e 34,
um despacho genérico do Chefe do Estado-M
aior de Exército, de 5 dc
Maio de 1983, considerara que se mantém
a legislação em vigor no
EOE sobre o sistema de promoção a capitão,
e, em tais termos, foi
determinado pelo General Ajudante-Gene
ral que os requerimentos
dos tenentes relativos a promoção por diutu
rnidade deviam ser arqui
vados pela entidade que os recebesse.
fm execução desta determinação, como
se documenta a folhas 7
s erso e 31, o requerimento que o então
requerente e ora recorrente
Raul Aivado presentou, pedindo a sua prom
oção por diuturnidade,
foi-lhe devolvido pela i.a Brigada Mista
Indepeadente onde o apre
sentara por ao tempo aí prestar serviço,
sendo devolvido um dupli
cado e ficado lá arquivado o original (folh
as 30).
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O recorrente tornou conhecimento de que o requerimento ficava
arquivado na unidade onde fora apresentado, por haver um despacho
do Chefe do Estado-Maior do Exército determinando que se mantinha
a legislação em vigor no EOE sobre o sistema de promoção a capitão
e outro do General Ajudante-General do Exército determinando que
os requerimentos dos tenentes relativos a promoções por diuturnidade
deviam ser arquivados pela entidade que os recebesse, em 19 de
Outubro de 1983, conforme anotação por ele próprio feita, a folhas
34,
O recurso foi interposto em 30 de Novembro de 1963, corno
consta do carimbo de entrada, aposto na petição, a folhas 4.
Sendo assim, entre o momento em que o requerente teve conhe
cimento de que o requerimento que formulara, pedindo a sua piorno
sição do
ção por diuturnidade, foi arquivado e o momento da interpo
conce
30
dias,
de
o
ente
largam
excede
que
prazo
recurso, decorreu um
de
bro
de
Novem
18
de
953,
35
o
n.°
Decret
do
1°
artigo
pelo
dido
a
de
matéri
em
cioso
conten
1946, para a interposição de recurso
promoções.
a da intempestividade do
Sendo assim, também por esta razão
tomar conhecimento.
dele
al
não pode este Supremo Tribun
recurso
—

—,

do
Como foi referido supra, alínea b), o requerente, tenente
imento
conhec
tomou
Aivado
Maria
serviço geral do Exército Raul
me consta de
do acto recorrido em 19 de Outubro de 1983, confor
co junto a
autênti
anotação por ele própria feita e do documento
.
folhas 34, emitido pela unidade (BMI)
qtie teve
Na sua petição de recurso, porém, o recorrente alegou
de Novembro
2
or
posteri
data
cm
do
recorri
acto
do
imento
conhec
o que, a suceder faria que o recurso tivesse sido inter
de 1983
nota, emanada
posto em tempo útil, O recorrente juntou mesmo uma
Exército, junta
do
-Maior
Estado
l
do
Pessoa
de
o
Serviç
ão
do
da Direcç
imento em 2
conhec
i
«Tome
a folhas 7, sobre a qual apâs os dizeres
de Novembro de 1983».
o pela BMI
O documento junto a folhas 34, posteriormentc enviad
recorrente
pelo
o
alegad
a requisição deste Tribunal, mostra que o
onde à
corresp
não
do
recorri
acto
do
quanto à data do conhecimento
a
sobre
feita
ão
anotaç
a
onde
corresp
não
lhe
verdade, assim como
l.
nota emanada da Direcção do Serviço do Pessoa
Esta actuação por parte do recorrente Raul Aivado, que se não
encontra esclarecida, pode integrar responsabilidade criminal ou dis
de em
ciplinar, mas, como o processo baixará ao EME, não há utilida
efeito
o
para
tos
elemen
os
mandar extrair e enviar ao mesmo EME
consi
forem
efeito
o
para
que
os
ão
extrair
necessários, já que aí se
derados de interesse, logo que o processo baixe,
Pelo exposto, não se toma conhecimento do recurso.
—

—,
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Esta decisão foi tomada por unanimidade.
Lisboa, 30 de Maio de 1984.
Henrique de Oliveira Rodrigues, general;
António de Oliveira Costa Maia, general da Força Aérea;
Mário Esteves Brinca, vice-almirante;
Ernesto António Luís ferreira de Macedo, general;
Alfredo Teixeira Teilo, general;
Mário Eduardo de Meio Wilton Pereira, general da força
Aérea;
Alfredo Ramos Rocha, vice-almirante;
António da Silva Osório Soares Carneiro, general;
Manuel Lopes Maia Gonçalves. juiz;
Manuel Lopes, juiz.

VIII

—

DECLARAÇÕES

Colocações e desempenho de funções:
1) O
Sardoeira
presidente
na Região

general, na situação de reserva, (51410511) Mário
Avelino
Delgado presta serviço desde 1 de Junho de 1984,
como
da Comissão para a Valorização do Património Histór
ico,
Militar do Norte (Direcção do Serviço Histórico Militar
).

2) O coronel dc infantaria, na situação
de reserva, (50509911)
Fernando Godofredo da Costa Nogueira freitas presta
serviço desde 1
de Junho de 1984, no Estado-Maior do Exército, deixlncl3
de o prestar
no Jornal do Exército, desde a mesma data.

3) Pot despacho n.° 78/AC/83/M de 1$ de \.osi
o de 1983,
do General Ajudante-General do Exército, foi nomea
do, por ercolha,
pala o cargo de comandante do RIPD o corone
l ce infantaria
(50343811) Manuel de Azevedo Morujão e Oliveira.
O referido oficial assumiu as funções em 25 de 1an..ir
o de 1984.

4) O tenente-coronel de infantaria, na situação
dc reseiva,
(51385111) Tomás Luís Chaves da Costa presta serviço
desde 23 de
Maio de 1984, na Chefia do Serviço de Material de Instruç
ão.
5) Desde 17 de Abril dc 1984 presta serviço, na situaçã
o de
diligência, no Centro de Selecção do Porto o major
de artilharia
(36033256) José Carlos da Silva Fernandes.
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6) O coronel de cavalaria, na situação dc reserva, (501944í 1)
José Luís Trinité Rosa presta serviço desde 1 de Junho de 1Q81, lia
Direcção do Serviço Hist5rico Militar
7) Desde 8 de Abil de 1984 deixou de trestar serviço na Manu
tenção Militar, em regime de acumulação, o major do serviço de
material tserviços técnicos de manutenção) Alfredo Maria Pedrosa
ferreira de Barros, do BAS/J ,a BMI/ABSM.
Cursos, estágios e tirocíflios:
8) Deve ser averbado aos oficiais abaixo indicados o curso de
Programação RPG li, que frequentaram na DSIE, no período dc
25 de Janeiro a 3 de Abril de 1984, com aproveitamento:
Major de infantaria (09173365) José António Fernandes Baptista;
Tenente do serviço geral do Exército (51983211) José Carlos Antunes
Canas;
Alferes miliciano do serviço de administração militar (07677780) João
Fernandes Pedrosa.
-I

9) Deve ser averbado ao major do serviço de material (10633869)
Leonardo Fernandes Antão o curso «Logisties Executive Deveiop
ment», frcciuentado nos Estados Unidos da América, no período dc
30 de Dezembro de 1983 a 19 de Maio de 1984.

Rectificações:
10) O coronel de infantaria (50343811) Manuel de Azevedo
Morujão e Oliveira deixou de prestar serviço no SPJM, e não como
foi publicado na O. E., 2? série, n.° 3, de 1 de Fevereiro de 1983,
pg. 213.
11) O tenente-coronel de engenharia António João Martins de
Abreu tem o n.° mcc. 50775411, e não o que vem publicado na O. E.,
2. Série, n.° 4, de 15 de Fevereiro de 1984, pág. 324.
12) Chama-se José Manuel Anjos Graça o alferes miliciano de
engenharia (10635967), do RE 1, e não corno consta na O. E.. 2? série,
n.° 17, de 15 de Setembro de 1983, colocado no Distrito de Recruta
mento e Mobilização de Lisboa, na situação de licenciado.
13) Chama-se José Carlos dc Magalhães ferraz de Meio, e não
José Carlos Meio, o aspirante a oficial miliciano de engenharia, do
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Regimento de Engenharia n.° 1, que por portaria de 24
de Setembro
de 1974, inserta na O. E., 2. Série, n.° 20, de 1 de
Novembro de
1974, página 3194, foi promovido ao actual posto.
14) Chama-se Samuel Jorge feri-eira Quelhas, e não Manue
l Jorge
Ferreira Quelhas, o alferes miliciano de administraçã
o militar, da
Escola Prática de Administração Militar, que por
portaria de 17 dc
1)ezembro dc 1983. inserta na O. E., 2. Série
n.° 6, dc 15 de Maio
de 1984, página 495, foi promovido ao actual posto.
IS) O alferes miliciano do serviço de pessoal
(01837977) João
Manuel Borges Martins Veiga, do Batalhão de Admin
istração Militar.
conta a antiguidade no actual posto, desde 5 de Agosto
de 1980, desde
quando deve ser considerado nesta situação, e não
como foi publicado
na O. E.. 2. Série. n.° 12, de 15 de Junho de 1981,
página 823.

IX

—

OBITUÁRIO

1960:

Dezembro, 4—Alferes miliciano do serviço de
material (08481169)
António Patrício Pinto Basto Gouveia, do Batalh
ão de Adminis
tração Militar.
1984:

Maio, 9
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (12675
682) Iosé
Ãlvaro Garcia Pontes, do Regimento dc Infantaria
do Funchal;
Maio, 22
Capitão do serviço geral do Exército (50966811) Henriq
ue
da Silva Rocha;
Maio, 28—Major, reformado, (51727711) Belmir
o Pereira, do Quar
tel-General da Região Militar do Norte;
Maio, 30— General, reformado, (52884211)
Francisco Maria da
Costa Andrade, do Quartel-General da Região
Militar de Lisboa;
Junho, 10—Major do serviço geral do Exérci
to, na situação de
reserva, (52124711) Manuel Fernandes de Pina, do
Quartel-Gene
ral da Região Militar do Norte.
—

—
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O Chefe do Estado-Maior do Exército
Jorge da Costa Salazar Braga, general

Está conforme:

O Ajudante.General

José Fernando Lopes Gomes Marques, general
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Publica-se ao Exército o seguinte:
1— DECRETOS, PORTARIAS E DESPACHOS
PRESIDËNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Serviço Nacional de Protecção Civil
Por despacho de 14 de Março último do Ministro da Administração
Interna e diploma de provimento de 17 de Abril seguinte,
visado pelo TC em 23 de Maio findo:
António Manuel Paranhos Teixeira, tenente-coronel de infantaria,
admitido, por despacho de 15 de Abril
na situação de reserva
de 1982, para desempenhar funções, a nível de técnico superior,
ao abrigo do artigo 78.°, nas condições previstas na alínea a)
do n.° 2 do artigo 1.0 e no artigo 79? do Decreto-Lei n.° 498/72,
de 9 de Dezembro (alterada a retribuição nos termos da proposta
n.° 56/84, do Serviço Nacional de Protecção Civil. (Registo
n.° 35 754. São devidos emolumentos.)
—

Serviço Nacional de Protecção Civil, 1 de Jimho- de- 1 984:-—O
Presidente, José João Neves Cardoso, general.
tTI
.

(D. R., 2.’ Sdrie, n.° 139, dc 16 de Junho de 1984.1.

‘

MINISTËRIOS DA DEFESA NAGNi
E DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

n O 8. fl._
-.

.I

Manda o Governo da República Portuguesa, pelos Ministros d
Defesa Nacional e dos Negócios Estrangeiros, por proposta do
general Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos
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termos do artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 56/81, de 31 de Março,
e da Portaria n.° 639/83, de 1 de Junho, nomear o coronel de
infantaria (50989711) Fernando José Martins dos Reis para o
cargo de adido militar junto da Embaixada de Portugal em
Paris (acumulando com o cargo de adido militar na Bélgica),
em substituição do brigadeiro (50272911) Artur de Sé Seixas, que
fica exonerado do referido cargo pela presente portaria na data
em que o oficial agora nomeado assuma funções.
Ministérios da Defesa Nacional e dos Negócios Estrangeiros.
29 de Março de 1984.
O Ministro da Defesa Nacional, Carlos
Alberto da Mota Pinto.
O Ministro dos Negócios Estrangeiros,
Jaime José Mcttos da Gama.
(Visada pelo TC em 1 de Junho de 1984, sob o n.° 47 334.
Não são devidos emolumentos.)
—

—

(1). R., 2.’ Série, n.” 148, dc 28 de Junho de 1984.)

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Comando-Geral da Polícia de Segurança Pública
Por portaria de 17 de Maio findo, visada pelo TC em 28:
Nuno Pinto Coelho Homem da Costa, major de infantaria
exone
rado do cargo de 2.° comandante da Polícia de Segurança Pública
da Região Autónoma da Madeira, Funchal, e nomeado, em
comissão, para o cargo de comandante da mesma Polícia.
(Registo n.° 45 515. São devidos emolumentos, nos termos do
artigo 5.° da tabela anexa ao Decreto-Lei n.° 356/73 e do n.° 1
do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 131/82: para o Estado, 900$,
e para o Cofre do TC, 600$.)
—

Comando-Geral da Polícia de Segurança Pública, 5 de Junho de
1984.— O Chefe do Estado-Maior, António dos Anjos Martins, coronel
de artilharia.
(D. R., 2.’ Série, n.° 138, de 15 de Junho de 1984.)

II— JUSTIÇA E DISCIPLINA
Condecorações:
Estado-Maior-General das Forças Armadas
Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos
termos dos artigos 25.°, n.° 1, alínea a), e 67.°, n.° 3, do Regula-
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mento da Medalha Militar, aprovado pelo Decreto n.° 566/71,
de 20 de Dezembro, condecorar com a medalha de mérito militar
de 1.a classe o coronel na reserva (51322711) Carlos Augusto
Pereira da Costa Matos.
Manda o Chefe do Estado-Maior-General das forças Armadas, nos
termos dos artigos 35.°, n.° 2, alínea e), 62.°, n.° 1, e 67.°, n.° 3.
do Regulamento da Medalha Militar, aprovado pelo Decreto
a de
n.° 566/71, de 20 de Dezembro, condecorar com a medalh
ria
3.
infanta
de
no
classe o capitão milicia
mérito militar de
.
ferreira
(03139767) Joaquim Alves
Estado-Maior-General das Forças Armadas, 15 de Fevereiro de
1984.— O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas.
Nuno Viriato Tcti’ares cio Meto Egíclio, general.
(Publicados no D. R., 2.

Série,

61, de 13 dc Março de 1984.)

Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos
termos dos artigos 25.°, alínea a), 62.°, n.° 1, e 67.°, n.° 3, do
Regulamento da Medalha Militar, aprovado pelo Decreto
n.° 566/71, de 20 de Dezembro, condecorar com a medalha de
prata de serviços distintos o coronel de cavalaria (50432411)
Rtii Mamede Monteiro Pereira.
Estado-Maior-General das Forças Armadas, 13 de Abril de
O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas,
19$4.
José Lemos Ferreiro, general.
—

(PubHcado no 1). R., 2.° Sric, n.° 103, de 4 de Maio de 1984.)

Direcão do Serviço de Justiça e Disciplina
Repartição de Justiça e Disciplina
Por portaria de 7 de Maio de 1984:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de prata de serviços distintos, por ter sido considerado
ao abrigo dos artigos 21.° e 25.°, com referência ao n.° 3 do
artigo 67.°, todos do Regulamento da Medalha Militar, de 20 de
Dezembro de 1971, o major médico, na reserva, (50051311)
Francisco Arnaldo Soares Pinto fernandes Figueira.
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Por portarias de 6 de Junho de 1984:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de f •a classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrgo dos artigos 33.° e 36.° do Regulamen
to da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
coronel de infantaria (51388311) Alfredo José de Meio Cardoso.
Corte-Real Manteigas.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 1 •a classe por, segundo parecer
do Conselho Superior dc Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regulamen
to da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
coronel e infantaria (50274411) Gabriel Fátima do Nascimento
Mendes.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de l.a classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrgo dos artigos 33.° e 36.° do Regulamen
to da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
coronel do serviço de administração militar (51422711) José
Martins de freitas.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 1.a classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regulamen
to da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
coronel do serviço de administração militar (51422311) João
da Rocha Teles.

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 2.a classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrgo dos artigos 31° e 36.° do Regulamen
to da Medalha I\lilitar, de 20 de Dezembro de 1971, o
major de infantaria (0791 3064) Alfredo Augusto Ferreira Vieira.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 2. classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de 1)isciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regulamen
to da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
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de artilharia (03396063) Luís Manuel Ferraz Pinto de
Oliveira.

major

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 2? classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regulamen
to da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
major de cavalaria (41478862) Eduardo Alberto Madeira de
Velasco Martins.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 2? classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regulamen
to da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
tenente-coronel do serviço de administração militar (51475411)
Alcides José Dias.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 2? classe por, segundo paiecer
dü Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regulamen
to da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
tenente-coronel do serviço de administração militar (52157811)
António Alberto Bravo ferreira.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3? c]asse por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regulamen
to da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
capitão de infantaria (16728368) Dário Alberto de Azevedo
Sobral.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3.’ classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regulamen
to da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
capitão do serviço geral do Exército (52845911) António Pratas
Martins.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3? classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
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considerado ao abi4go dos artigos 33.° e 36.° do Regulamen
to da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
capitão do serviço geral do Exército (52689011) António Sequeira
da Cruz.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3. classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regulamen
to da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
capitão do serviço geral do Exército (50592511) Manuel António
I.opes.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3. classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regulamen
to da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
capitão do serviço geral do Exército (44286955) Tosé Ernesto
Almeida Ribeiro.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3? classe por, segundo parecer
do Conselho Superior dc Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36? do Regulamen
to da Medalha Militar, de 20 de Dezembro dc 1971, o
capitão do serviço geral do Exército (51778911) Manuel Francisco
Rosa Ramalho.
Condecorados com
por despachos
as disposições
pelo Decreto
oficiais:

a medalha de ouro de comportamento exemplar,
das datas que se indicam e em conformidade com
do Regulamento da Medalha Militar, promulgado
n.° 566/7 1, de 20 de Dezembro, os seguintes

22 de Maio de 1984:
Coronel de infantaria (51390811) Fernando Barroso de Moura;
Coronel de infantaria (51392211) Uno Correia Baptista Vascon;
Coronel de infantaria (5027261 1) Nuno Alexandre Lousada.
4 de Junho de 1984:
Coronel de infantaria (51393411) António Cipriano Pinto;
Tenente-coronel de infantaria (50343711) José Luís de Sousa ferreira:
Major de cavalaria (51137811) António Gabriel Teixeira.
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Por alvará de 18 de fevereiro de 1984, publicado no Diário da
República, 2. Série, n.° 81, de 5 de Abril do mesmo ano, foi
agraciado com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Cristo o general
Nuno Viriato Tavares de Meio Egídio.
Segundo comunicação da Chancelaria das Ordens Honorificas Por
tuguesas foram ali registados os diplomas de concessão das
seguintes condecorações estrangeiras aos oficiais abaixo mencio
nados:
General António dos Santos Ramalho Eanes, a Grande Condecoração
do Niio, do Egipto;
Tenente-coronel de artilharia José Rodrigues Tavares Pimentel, a
2. classe da Ordem de Mérito, do Egipto;
Major de infantaria Rui Faria de Oliveira, o grau de Cavaleiro da
República Popular do Congo e a 3. classe da Ordem do Mérito,
do Egipto;
Major de infantaria Aníbal José Carriço de Albuquerque, a 3? classe
da Ordem do Mérito, do Egipto.
Por alvarás de
l?epública,
agraciados
os oficiais

12 de Dezembro de 1983, publicados no Diário da
2. Série, nY 111, de 14 de Maio de 1984, foram
com os seguintes graus da Ordem Militar de Avis
abaixo designados:

Comendador
Coronel do serviço de administração militar Vítor Manuel Mota
de Mesquita;
Coronel de infantaria Pedro Pereira do Rosário Santos;
Coronel de cavalaria Henrique Bernardino Godinho;
Tenente-coronel de infantaria José Alberto Reynolds Mendes;
Coronel do serviço de administração militar Nuno Hélder Louro
Coelho;
Coronel do serviço de administração militar António Benigno Penacho;
Coronel médico Aguinaldo Ribeiro dos Santos Fonseca;
Coronel de artilharia Manuel Augusto Santos Simões.

Oficial
Tenente-coronel de artilharia Damasceno Maurício de Loureiro Borges;
Tenente-coronel de infantaria Aníbal Rodrigues da Silva.
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Cavaleiro
ïcncnte-coronel de artilharia Carlos da Silva Rocha;
Tenmte-coronel de artilharia Amaro Rodrigues Garcia;
Tenente-coronel de infantaria António Rodrigues da Graça;
Tenente-coronel do serviço geral do Exército Mário Alfredo Brandão
Rodrigues dos Santos;
Tenente-coronel de infantaria José Domingos Ferros de Azevedo;
Major de artilharia Luís Filipe Candeias da Silva Barata;
Major de cavalaria João Manuel Taxa da Silva Araújo;
Major ae intantaria Alvaro Jorge Soares Ferreira Braga;
Major de infantaria José Luís Soares Garcia da Fonseca;
Capitão de infantaria do quadro de complemento Armindo Borges
Alexandre Marques;
Capitão do serviço geral do Exército Manuel António Pereira Silvestre;
Capitão de infantaria Joaquim Alfredo Ferreira dos Santos Roberto.
Louvores

Estado-Maior-General das Forças Armadas
Louvo o coronel de infantaria Carlos Augusto Pereira da Costa
Matos pela notável actividade desenvolvida, nos 2 últimos anos,
como chefe de repartição da Divisão de Planeamento Estratégico.
Tem dedicado o melhcr da sua grande e válida experiência,
largos conhecimentos profissionais, cultura militar e inteligência

à tarefa de contribuir, através de vários estudos, para a definição
dos conceitos básicos essenciais ao processo de modernização e
racionalização de estrututra e sistemas de armas das Forças Arma
das, no quadro das realidades estratégicas actuais e sua provável
evolução. Com muito equilíbrio e determinação tem sempre sabido

defender as posições que salvaguardom os interesses nacionais.
quer no âmbito das reuniões de coordenação no seio da NATO, em
que p1rtcipa no desempenho das suas funções específicas, quer
na execução de brieJings, elaboração de relatórios e pareceres
para informação dos níveis superiores.
Dentro da sua esfera de acção, tem igualmente contribuído para
o esclarecimento e procura das políticas adequadas a diversos
aspectos da administração das Forças Armadas, susceptíveis
de encurtar o tempo de transição para índices de operacionalidade
superiores.
Toda a brilhante acção desenvolvida pelo coronel Costa Matos
vem confirmar as excepcionais qualidades militares que possui
e que continua a pôr devotadamente ao serviço das Forças
Armadas.
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Por tudo isto, é-me grato prestar-lhe publicamente o meu apreço
e considerar como extraordinários, relevantes e distintos os
serviços que tem prestado às forças Armadas e ao País.
Estado-Maior-General das Forças Armadas, 15 de Fevereiro de
1984.— O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas,
Nuno Viriato Tavares de Meto Egídio, general.
O capitão miliciano de infantaria Joaquim Alves Ferreira desempenhou
as funções de meu ajudante de campo durante quase 3 anos,
evidenciando, durante todo este período, muita competência,
extrema lealdade e profundo espírito de servir.
Já antes havia desempenhado funções similares quando estive
investido noutro cargo, confirmando, agora, todas as suas excep
cionais qualidades que o credenciam como um militar de elevado
mérito, cuja colaboração foi sempre prestimosa e eficiente.
Disciplinado e extraordinariamente dedicado ao serviço, cum
prindo com zelo e eficiência as tarefas que lhe foram confiadas,
revelou uma muito apreciável capacidade de trabalho e dedicação
inexcedível nas mais variadas circunstâncias.
Com a sua correcta actuação, em muito facilitou a missão do
Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, de quem
foi um excelente colaborador que sempre recordarei com apreço
e amizade.
Pela valiosa acção desenvolvida, muito prestigiou as difíceis
funções que lhe competiam, sendo justamente merecedor deste
público testemunho de apreço que, sobretudo, premeia o seu
mérito e lealdade.
Estado-Maior-General das Forças Armadas, 15 de Fevereiro de
1984.— O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas,
Nuno Viriato Tapares de Meto Egídio, general.
(Publicados no D. R., 2. Série, n.° 61, de 13 de Março de 1984.)

Louvo o tenente-coronel de infantaria Rogério da Encarnação Elias
Mimoso Correia pela forma relevante e distinta como tem desem
penhado ao longo de mais de 8 anos as missões que lhe têm
sido entregues neste Estado-Maior-General das Forças Armadas.
Dotado de elevada experiência profissional e técnica, grande
cultura militar, sempre atento e com uma visão correcta dos
problemas no âmbito da gestão de pessoal militar, qualidades
valorizadas por uma esclarecida inteligência, grande capacidade
de análise e método, foi frequentemente chamado a participar
em estudos e trabalhos da maior responsabilidade e a formular
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sugestões perante problemas graves e difíceis da referida área,
os quais sempre soube desempenhar com grande critério e com
petência propondo soluções adequadas e oportunas, denotando
notável equilíbrio e espírito de justiça.
Ao longo de toda uma actividade desenvolvida com grande
entusiasmo e dedicação, evidenciou sempre vincada personalidade
a par de um acentuado espírito de equipa e elevado sentido
de lealdade e muita correcção.
Pelas qualidades de trabalho patcnteadas, grande espírito de
missão, rapidez e profundidade dos numerosos estudos realizados
e adequadas e oportunas propostas apresentadas, o tenente-coronel Mimoso Correia afirmou-se como um excelente técnico
na área do pessoal militar, sem deixar de atender ao factor
essencialmente humano desse domínio, constituindo-se num va
lioso colaborador deste Estado-Maior-General, onde, pelo seu
trato afável, inexcedível correcção, camaradagem e permanente
disponibilidade, conquistou justamente elevado prestígio e con
sideração a todos os níveis.
Assim, dignificou a sua condição de oficial do Exército, que
sempre tem sabido servir, mesmo na situação de reserva, con
tribuindo para o prestígio das forças Armadas.
Estado-Maior-General das Forças Armadas, 15 de fevereiro dc
1984.— O Chefe do Estado-Maior-General das forças Armadas,
Nuno Virkilo Tcivares de Meio Egíclio, general.
(Publicado no 1). R., 2. Série, n.° 67, de 20 dc Março de 1984.)

Louvo o coronel António Augusto Gaspar Correia pela forma eficiente
como vem desempenhando, há vários anos, as funções de presi
dente do conselho administrativo do Estado-Maior-General das
forças Armadas.
Militar inteligente, estudioso e com boa preparação para o
desempenho das funções que exerce, mercê de uma sólida
formação profissional, vem procurando que o serviço decorra
com a maior normalidade, apesar das múltiplas exigências do
dia a dia.
De salientar a minúcia e rigor que põe nas informações e
pareceres que diariamente é chamado a emitir, que primam
pela correcção e bom senso.
Militar disciplinado, leal, de urna isenção a toda a prova,
altamente cotado para o exercício das funções que há longos
anos tem vindo a desempenhar, o coronel Gaspar Correia
vem prestando ao Estado-Maior-General das forças Armadas
serviços excepcionais, tornando-se justamente credor do público
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testemunho de apreço que aqui lhe expresso, devendo os serviços
por si prestados neste Estado-Maior-General ser considerados
de elevado mérito.
Estado-Maior-General das Forças Armadas, 15 de Fevereiro de
1984.— O Chefe do Estado-Maior-General das forças Armadas, Nuno
Viriato Tavares de Meio Egídio, general.
Louvo o coronel Eduardo da Rosa ferreita, pela extraordinária
dedicação e desembaraço que sempre tem evidenciado nas
funções de comandante do Aquartelamento e Segurança do
Estado-Maior-General das forças Armadas.
Oficial muito dinâmico, alia à natural capacidade de diálogo,
competência profissional, elevado espírito de iniciativa e forte
entusiasmo, o que muito contribui para a eficiência e alto
rendimento obtidos nos múltiplos serviços que superintende
e de que se destacam o dos transportes, oficinal e de segurança.
Ë de realçar a disponibilidade e o empenhamento pessoal,
de que tem dado sobejas provas, quando solicitado para acorrer
a situações de emergência, em que sempre se houve de forma
exemplar.
Pelo conjunto de qualidades evidenciadas, tornou-se o coronel
Rosa Ferreira merecedor da consideração e amizade daqueles
que com ele lidam e digno de que os serviços por si prestados
ao Estado-Maior-General das forças Armadas sejam considerados
distintos e de muito mérito.
Estado-Maior-General das Forças Armadas, 15 de fevereiro de
O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Nuno
1964.
Viriato Tavares de Meio Egíclio, general.
—

Louvo o coronel João Pedro de A. S. E. Oualros Gouveia, chefe
da secretaria do Estado-Maior-General das forças Armadas,
pela forma extremamente eficiente como há vái-ios anos vem
tem dado provas
desempenhando estas funções, onde sempre
.
desembaraço
e
iniciativa
dedicação,
de muita
Oficial competente, com elevada capacidade de organização,
conhecedor profundo dos assuntos relacionados com a legislação,
tem prestado valioso contributo para a boa administração do
pessoal e funcionalidade de um órgão tão complexo como é
a Secretaria-Geral do Estado-Maior-General das forças Armadas.
Disciplinado e disciplinador, possuidor de sólida formação pro
fissional, sempre contribuiu o coronel Q. Gouveia, de forma
prestigiante, para a correcta execução das tarefas que lhe estão
confiadas, emitindo informações e pareceres em que pôs à prova.
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não só os bons conhecimentos que possui, corno ainda demons
trou senso e ponderação, tornando-se assim merecedor do público
reconhecimento dos serviços por si prestados ao Estado-Maioi
-General das forças Armadas, que considero extraordinários,
relevantes e distintos.
Estado-Maior-General das forças Armadas, 15 de Fevereiro de
1984.
O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Nuno
Viriato Tavcircs de Meto Egídio, general.
—

Louvo o major de cavalaria Fernando Duarte Pina da Silva Ramos
pelas excepcionais qualidades evidenciadas ao longo de mais
dc 7 anos que presta serviço na Divisão de !nforrnaçõcs deste
Estado-Maior-General das forças Armadas.
Chefiando urna das secções mais sensíveis daquela Divisão. esw
oficial conseguiu que se atingisse um elevado grau de eficiência
mercê de um total empenhamento no cumprimento cio sua
missão, de uma firme determinação, de urna grande capacidade
para dirigir c incentivar o pessoal seu suhrdinado e de una
constante procura de aperfeiçoamento.
Oficial inteligente, de carácter franco e e:irernarncnte leal, com
um profundo sentido do dever militar, o major Silva Ramos
conquistou facilmente a consideração de todos com quem tia
balha, tornando-se num dos mais prestimosos e valiosos cola
boradores dos seus chefes.
Pelo conjunto de qualidades que sempre demonstrou possuir,
pela integridade moral que sempre revelou e pela honestidede
pofissioiial de que deu inequívocas provas, merece ser desta
cado como oficial muito distinto, especialmente dotado ;ara
funções de chefia e para o desempenho de funções na importante
área das informações, devendo os seus serviços ser conidcrados
corno relevantes, extraordinários e distintos.
Estado-Maior-General das forças Armadas, 15 de Fevereiro de
1984.
O Chefe do Estado-Maior-General das forças Armadas, Nuno
Viriato ‘I’m’ares de Meto Egídio, general.
—

PubJicados

no

D. R., 2.’ Série, a.° 74, de 2 de Março

de

1984i

Louvo, por proposta do general representante militar de Portugal
junto do Comité Militar NATO (POMILREPOTAN), o coronel
de cavalaria (50432411) Rui Mamede Monteiro Pereira por:
Ao fim de 2 anos de permanência no Quartel-General da OTAN.
em Bruxelas, é de toda a justiça dar público conhecimento,
através deste louvor, da forma distinta como tem vindo a
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desempenhar as funções de representante militar substituto junto
da OTAN, de adjunto do Exército da mesma representação e
de representante do Exército na Agência Militar de Standardização
da OTAN.
O coronel Monteiro Peteira tem desempenhado as suas complexas
e múltiplas funções com grande conipetência. muito critério
e de um modo altamente eficiente.
Na qualidade de representante militar substituto, tem continuado
a revelar uma extraordinária lealdade e uma alta capacidade
de adaptação a novas tarefas e uma iniciativa que muito tem
contribuído para o bom resultado obtido na solução ou condução
de todas as questões que o País tem apresentado à aliança, quer
no campo do pessoal quer no campo das infra-estruturas, quer
ainda nos vários aspectos de auxílio externo.
Na qualidade de adjunto do Exército da representação militar,
mercê das suas excepcionais qualidades, das quais destacarei:
a inteligência, ponderação, aliada a uma grande iniciativa, a
determinação, aliada a urna equilibrada tolerância, a extraordi
nária lealdade, associada a tinia grande franqueza, tem realizado
um trabalho digno dos maiores elogios, sendo de realçar os
contactos de ordem social, tão importantes no desempenho da
função que está exercendo e que dc forma tão meritória tem
sabido conduzir, merecendo por isso a maior estima por parte
dos seus pares da aliança.
Na sua acção de coordenação e ligação com os outros organis
mos nacionais, quer civis quer militaras, tem sabido, com o seu
trato, exercer com extraordinária capacidade de relacionamento,
uma acção que se tem revelado inestimável e que tem contribuído
de um modo determinante pala o bom encaminhamento de todos
os assuntos que carecem de coordenação.
O coronel Monteiro Pereira, nas suas funções administrativas
e logísticas dentro da representação, e em apoio ctos oficiais,
sargentos, praças e pessoal civil em serviço na representação
e no Estado-Maior Internacional Militar, tem sabido, através
da sua grande experência de comando e de condução de homens,
exercer uma acção notável de coordenação e apoio a todos os
camaradas e subordinados, que se tem revelado inestimável.
Pela acção desenvolvida, cuja eficiência constantemente procura
melhorar, pela elevada competência profissional posta ao serviço
do desempenho das múltiplas e complexas missões que tem
sido chamado a desempenhar e que tanto tem contribuído
para o prestígio no estrangeiro das nossas forças armadas, consi
dero os serviços prestados pelo coronel Monteiro Pereira na
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representação militar junto da OTAN corno extraordinários,
relevantes e distintos.
Estado-Maior-General das forças Armadas, 13 de Abril de
1984.— O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas,
José Lemos de ferreira, general.
(Publicado no 1). R., 2. Série, n. 103, de 4 de Maio de 1984.)

Ministério da Administração Interna

Louvo o coronel de cavalaria Armando José da Silva Freire pela
forma distinta e eficiente como durante mais de 3 anos exerceu
as importantes funções de 2.° comandante-geral da Polícia de
Segurança Pública, nas quais confirmou possuir excelentes qua
lidades profissionais, morais e intelectuais.
Tendo à sua responsabilidade os sectores logístico e da adminis
tração do pessoal, evidenciou uma elevada capacidade de análise
e organização, a par de um conhecimento profundo dos com
plexos problemas da corporação, que o levaram a tomar decisões
firmes, realistas e sensatas, nomeadamente na área tão sensível
e controversa que é da gestão do pessoal.
Igualmente no sector operacional se pôde beneficiar da sua
grande experiência, alicerçada nos anos em que comandou o
Comando Distrital do Porto, contribuindo, em todas as circuns
tâncias, para que se obtivessem as melhores e mais ajustadas
decisões.
Oficial dotado de forte personalidade, lealdade, franqueza e
sentido do dever, igualmente promoveu com alta competência
as remodelações orgânicas e de funcionamento de alguns dos
serviços da Polícia de Segurança Pública, contribuindo de forma
assinalável para as reformas que se empreenderam ou estão em
vias de concretização na corporação.
Oficial muito competente, soube mais uma vez dar provas das
suas qualidades humanas e militares, pelo que é justo, quando.
por decisão própria, transita para a situação de reserva dos
quadros do Exército e abandona a Polícia de Segurança Pública
por força da lei, manifestar-lhe publicamente o apreço da cor
poração que tão devotadarnente serviu e considerar que prestou
serviços extraordinários, muito importantes relevantes e distintos.
Ministério da Administração Interna, 16 de Março de 1984.
Ministro da Administração Interna, Eduardo Ribeiro Pereira

—

O
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Louvo o tenente-coronel de infantaria Salvador Juilão de Carvalho
Guerreiro pela forma muito eficiente como vem comandando
o Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública de Faro,
não obstante as inúmeras dificuldades derivadas da extensão e
características da sua área de responsabilidade, elevado número
de subunidades de si dependentes e muito acentuada falta de
efectivos.
Actuando numa área particularmente sensível, em especial dtt
rante os meses de turismo e no que respeita à deliquência, vem
realizando uma notável acção de comando, dinamizando e congre
gando esforços e planeando e desenvolvendo uma actividade
operacional ajustada, apesar das grandes carências existentes.
Enfrentando com grande capacidade de decisão situações difíceis,
tem conseguido ultrapassá-las, graças à sua flexibilidade, bom
senso, conhecimento profundo da região e firmeza de actuação.
Preocupado com a melhoria das condições de vida e dc trabalho
do seu pessoal, desenvolveu esforços notáveis neste domínio,
conseguindo obter bons resultados, apesar dos escassos meios de
que dispõe para tais fins.
Militar aprumado, disciplinado e leal, dotado de excepcionais
qualidades morais e profissionais, actuando sempre nos limites
estritos da lei, vem revelando possuir urna capacidade de comando
que lhe granjearam a estima, consideração e respeito dos seus
subordinados e superiores, que o consideram um elemento que
muito dignifica a função de comando e contribui para o prestígio
da corporação que tão devotadamente vem servindo.
Assim, pelas qualidades evidenciadas e pela acção desenvolvida.
é o tenente-coronel Guerreiro merecedor de que os serviços
prestados à polícia sejam considerados importantes, relevantes
e distintos.
Ministério da Administração Interna, 16 de Março de 1984.
Ministro da Administração Interna, Eduardo Ribeiro Pereira.

—

O

Louvo o major de infantaria Diamantino Ribeiro André pelo alto
sentido de missão e forma muito eficiente como ao longo de
quase 6 anos vem prestando serviço na Polícia de Segurança
Pública em funções de comando.
Comandando a Polícia de Segurança Pública de Castelo Branco
num período conturbado, em que teve de enfrentar situações
difíceis, graças à sua experiência, capacidade de comando e grande
coragem física e moral conseguiu ultrapassar todos os problemas
que foram surgindo, sendo de realçar a sua actuação aquando dos
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conflitos havidos na Covilhã, obtendo em cada momento as
soluções mais ajustadas.
Dinamizando vontades e congregando esforços, planeando e de
senvolvendo uma actividade operacional com evidentes êxitos,
mereceu por várias vezes menções do Comando-Geral e granjeou
o respeito e a estima das autoridades civis locais e da população
em geral.
Constantemente preocupado com a melhoria das condições de
vida e dignificação do seu pessoal e do apetrechamento em
meios materiais e humanos do seu comando, desenvolveu acen
tuados esforços neste domínio, conseguindo resolver, em grande
parte, as situações de carência mais significativas.
Militar de impecável aprumo moral, de uma grande generosdade
e espírito de sacrifício, leal, inteligente e determinado, dotado
de excepcionais qualidades profissionais, granjeou a estima e
o respeito dos seus subordinados e superiores, que o consideram
como exemplo vivo de comandante.
Assim, os serviços prestados pelo major André à Polícia de
Segurança pública devem muito justamente ser considerados
importantes, relevantes e distintos.
Ministério da Administração Interna, 16 de Março de 1984.— O
Ministro da Administração Interna, Eduardo Ribeiro Pereira.
(Publicado no D. R., 2. Série, n.° $1, de 5 de Abril de l94.)

Louvo o coronel de infantaria Alfredo João de Oliveira Leandro
pela forma altamente eficiente e criteriosa como, ao longo de
3 anos consecutivos, desempenhou as funções de chefe do Serviço
de Material do Comando-Geral, funções que deixou, por ter
sido promovido ao actual posto.
Competindo ao Serviço de Material uma parte do esforço na
aquisição de meios técnicos capazes de fazer evoluir a Polícia de
Segurança Pública para índices minimamente aceitáveis, impu
iiha-se que a sua chefia fosse entregue a uma pessoa com um
conjunto de conhecimentos e de qualidades humanas capazes de
dinamizar essa evolução.
Sendo o coronel Leandro profundo conhecedor dos problemas
da Polícia, conhecimento que lhe advém de, ao longo de vários
anos, ter desempenhado as funções de comandante distrital e
de 2.° comandante da Escola Prática de Polícia, era a pessoa
indicada para tal desempenho.
E cm boa hora foi nomeado, pois soube haver-se no cargo de
modo a merecer os maiores encómios. Com efeito, mercê do
seu saber, do seu querer, do seu poder organizativo, que o levou
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a reunir urna cquipa de colaboradores altamente dotada, o
trabalho por ele desenvolvido foi coroado de êxitos bem patentes
aos olhos de quem os queira ver.
O parque automóvel, que, por demasiado velho e gasto, não
satisfazia minimamente às necessidades, sofreu nos últimos anos,
e em grande parte devido à iniciativa e dinamismo do coronel
Leandro, uma melhoria notória, de tal modo que a Polícia de
Segurança Pública dispõe neste momento de um parque auto
móvel que a dignifica e lhe permite dar resposta aceitável às
necessidades actuais.
Também no âmbito do armamento e equipamento se introdu
ziram melhorias e se fizeram aquisições capazes de dar resposta
às necessidades do momento.
Para além destes aspectos, empenhou-se o coronel Leandro na
difusão de normas e modos de proceder no sentido de preparar
os utentes do material para uma económica e eficaz utilização
dos meios ao seu dispor.
Oficial muito competente, inteligente, dedicado e de grande
espírito de sacrifício, dotado de uma personalidade muito forte
que o leva a assumir posições de certa dureza, imbuídas sempre
de uma vontade de bem servir e de grande lealdade, o coronel
Leandro grangeou o respeito e admiração de todos e foi um
prestimoso colaborador do Comando, que muito o considera,
devendo os serviços por ele prestados à corporação ser consi
derados de muito mérito, relevantes e distintos.

—

Ministério da Administração Interna, 23 de Março de 1984.
O Ministro da Administração Interna, Eduardo Ribeiro Pereira.

Louvo o tenente-coronel de infantaria António Manuel Rodrigues
Cardoso porque, durante os cerca de 3 anos em que chefiou a
2.’ Repartição do Comando-Geral, se desempenhou do cargo
com muito saber, alto sentido do dever e muita eficiência.
O seu poder organizativo e o dinamismo que imprimiu à
Repartição que chefiou fez com que, apesar de carências de toda
a ordem, os resultados obtidos no âmbito das informações
tivessem, a cada momento, dado resposta às necessidades do
Comando.
Os seus profundos conhecimentos nesta área, a sua facilidade de
comunicação e de relações humanas permitiram estabelecer os
melhores contactos com organizações congéneres, de modo a
coordenar acções e obter os melhores êxitos.
Delegado do Comando em várias reuniões a nível internacional,
soube desempenhar-se dessas missões com o maior acerto, tendo
feito conhecimentos úteis e obtido dados necessários que muito
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contribuíram para um melhor conhecimento das organizações
e um fácil relacionamento a nível internacional no domínio da
troca de experiências.
Os estudos e informações produzidas na Repartição permitiram
manter o Comando actualizado com as variações sofridas ao
longo do tempo no âmbito da criminalidade, de modo a poder
difundir linhas de orientação em ordem a prevenir, na medida
do possível, esse mesma criminalidade.
Nos últimos meses, tem o tenente-coronel Cardoso desenvolvido
trabalho notável na montagem do Serviço dc Informática a
nível da Polícia de Segurança Pública, quer através de acções
de formação do pessoal afecto a esses serviços, quer no gizar de
planos e implementação de sistemas que começaram já a dar os
seus frutos no âmbito da 4. Repartição
controle de armas
e explosivos.
Oficial muito competente, inteligente, dotado de grande espírito
de sacrifício, de forte personalidade, disciplinado e duma extrema
lealdade, estimado e respeitado por todos quantos com ele con
tactam, o tenente-coronel Cardoso faz juz a ser considerado um
óptimo colaborador do Comando e é merecedor de que os
serviços por ele prestados à corporação sejam considerados de
muito mérito, relevantes e distintos.
—

Ministério da Administração Interna, 23 de Março de 1984.
Ministro da Administração Interna, Eduardo Ribeiro Pereira.

—

O

Louvo o major de cavalaria José António Ribeiro de Almeida porque,
ao longo dos cerca de 2 anos e meio serve a Polícia de Segurança
Pública, na chefia do Gabinete de Estudos do Comando-Geral,
se tem evidenciado como um óptimo colaborador do Comando.
Tendo a seti cargo uma vasta gama de tarefas, que passam
pelo controle de entrada e saída de correspondência, microfil
magem e oficinas gráficas, havendo, no entanto, que relevar
por mais importantes e de maior significado, os estudos tendentes
à reorganização da Polícia e à feitura dos anteprojectos de legis
lação no âmbito policial, conseguiu, mercê das suas qualidades
de inteligência, poder organizativo, competência profissional e
grande dedicação pelo trabalho, transformar o Gabinete de
Estudos num órgão altamente eficiente e de resposta pronta a
todas as solicitações que lhe são formuladas, mau grado as
carências em meios humanos que se fazem sentir.
Encarregado constantemente de trabalhar problemas difíceis e
complexos, o major Ribeiro de Almeida submete-se a minuciosa
análise e estudo profundo, de modo a obter resultados finais
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aceitáveis e capazes de servir de base a decisões fáceis e acer
tadas por parte do Comando.
Nomeado, corno delegado do Comando, para se integrar em
vários grupos de trabalho de colaboração com as organizações
congéneres e afins para estudo de vários problemas, tem o major
Ribeiro de Almeida sabido contribuir duma forma altamente
eficiente para levar a bom termo esses trabalhos. Destacaremos.
de entre eles, o grupo que estudou e implementou a lei anti-álcool, onde a sua participação activa, a dedicação e o muito
trabalho desenvolvido pelo major Ribeiro de Almeida contri
buíram em larga medida para o êxito alcançado.
Não se cingindo ao trabalho específico do Gabinete de Estudos,
este oficial é um elemento muito activo e extraordinariamente
participativo em tudo o que diga respeito à vida da corporação,
opinando com sensatez, argumentando com muito entusiasmo e
astúcia, leva muitas vezes a que quem tenha que decidir o escute
e tenha em boa conta as suas opiniões, no sentido de obtci
decisões mais sólidas e consentâneas com a realidade dos pro
blemas.
Oficial de uma dedicação sem limites, de uma lealdade e correc
ção de procedimentos exemplar, perspicaz, dotado de um grande
sentido do dever, disciplinado, mas não subserviente, intran
sigentemente disciplinador, inteligente e muito culto, com grande
sentido da justiça e de óptimas relações humanas, o major Ribeiro
de Almeida, pelas suas qualidades humanas e profissionais,
elevou-se ao respeito e consideração de subordinados, camaradas
e superiores, fazendo jus ao elevado conceito em que é tido pelo
Comando e tornou-se merecedor que os serviços por ele prestados
à corporação sejam considerados de muito mérito, relevantes e
distintos.
Ministério da Administração Interna, 23 de Março de 1984.
Ministro da Administração Interna, Eduardo Ribeiro Pereira.

—

O

Louvo o tenente-coronel engenheiro da arma de transmissões Luis
Alberto Cruzinha Soares porque, ao longo dos cerca de 7 anos
em que tem servido na Polícia de Segurança Pública como chefe
do Serviço de Transmissões, desenvolveu um notável trabalho
no âinbíto das comunicações, evidenciando-se como um dos
melhores colaboradores do Comando no atingir de objectivos
de modernização encetados a nível da corporação.
Quando em 1976 iniciou a sua comissão de serviço na Polícia
de Segurança Pública nunca a organização tinha possuído nos
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seus quadros um oficial engenheiro do ramo de telecomunicações!
/electrónica, falta essa que há muito se fazia sentir pela neces
sidade de a dotar de um elemento com capacidade técnica que
lhe permitisse estudar, planear e executar a profunda reorgani
zação que se impunha a nível das comunicações.
Foi esta a tarefa de que foi incumbido o tenente-coronel Cruzinha
Soares e dela se desempenhou de tal forma que, no presente,
poder-se-á dizer que a Polícia de Segurança Pública dispõe já de
uma rede de comunicações que abrange a quase totalidade dos
comandos distritais, equipada com moderna e eficiente apare
lhagem que permite dar resposta aceitável neste âmbito às
múltiplas necessidades de policiamento.
Chefiando um serviço que administra verbas que podem ser
consideradas muito avultadas no contexto do orçamento da cor
poração, soube o tenente-coronel Cruzinha Soares geri-las da
forma mais racional e aconselhável em ordem a obter os fins a
que se destinavam.
Chamado com frequência a colaborar com outros organismos
centrais no âmbito da sua especialidade e a representar o Comando
e o ministério da tutela em grupos de trabalho e comissões
especializadas, as suas opiniões impuseram-se pela alta qualidade
de que eram portadoras e pelas perspectivas de interesse nacional
que defendiam e de tal modo se houve sempre que o seu
contributo foi de molde a merecer os maiores encómios.
Oficial muito cioso da sua honestidade na gestão dos recursos
à sua responsabilidade, de uma competência sobejamente com
provada, inteligente e culto, dotado de boa capacidade organiza
tiva e com larga visão dos problemas, óptimo camarada, nunca
se poupando a esforços, soube o tenente-coronel Cruzinha Soares
conquistar o apreço e estima de todos quantos com ele colaboram
e do comandante-geral fazendo juz a que, mercê do trabalho
realizado e das suas exemplares qualidades humanas e profis
sionais, os serviços por ele prestados à Polícia de Segurança
Pública mereçam ser considerados de muito mérito, relevantes
e distintos.
Ministério da Administração Interna, 23 de Março de 1984.
Ministro da Administração Interna, Eduardo Ribeiro Pereira.
(Publicados

no

O

D. R., 2.’ Série, n.° $6, de 11 de Abrit de 1984.)

Por poposta do presidente do Serviço Nacional de Protecção Civil,
louvo o tenente-coronel José Clementino País pela notável acção
desenvolvida ao longo de cerca de 9 anos na criação e estrutu
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ração de um sistema de protecção civil em Portugal, em que
patenteou elevadas qualidades pessoais e profissionais.
Como membro da comissão instaladora do SNPC, desde o início
da sua constituição, participou em quase todos os estudos,
informações, propostas e projectos de diplomas legislativos que
estiveram na base da institucionalização do Serviço Nacional
de Protecção Civil, evidenciando profundo espírito de análise
e superior capacidade intelectual.
Uma vez criado o SNPC e nomeado director dos Serviços de
Planeamento e Operações, conseguiu, não obstante o reduzido
ciuadro humano que foi possível facultar-lhe, organizar e dina
mizar esse fundamental sector, procedendo à elaboração de
diversos planos e programas, dos quais se destacam, pela sua
importância e complexidade, o Programa Anti-Sísmico e, pela
meticulosidade de execução, o Plano Seca-83.
Na direcção de acções de emergência, sempre que o Centro
Operacional foi activado, demonstrou o tenente-coronel Pais
relevantes dotes de desembaraço, invulgar capacidade de tra
balho e espírito de total entrega, que muito contribuíram para
aumentar a capacidade de resposta a situações particularmente
difíceis.
Chamado a intervir em várias reuniões de âmbito nacional e
internacional, sempre o seu contributo se revelou de grande
valor pelo conhecimento profundo dos assuntos específicos da
protecção civil e pela segurança da sua argumentação.
Assim, o Ministro da Administração Interna considera como

extraordinários e de muito mérito os serviços prestados pelo
tenente-coronel José Clementino Pais.

Ministério da Administração Interna, 2 de Abril de 1984.

—

O

Ministro da Administração Interna, Eduardo Ribeiro Pereira.
(Publicado no D. R., 2.’ Série, n.’ 97, de 26 de Abril de 1984.)

Direcção do Serviço de Justiça e Disciplina
Repartição de Justiça e Disciplina

Louvo o major médico, na situação de reserva, (50051311) Francisco
Arnaldo Soares Pinto Fernandes Figueira, pela forma excepcio
nalmente devotada e eficiente como, desde há cerca de sete
anos, vem desempenhando as funções de director do Museu
Militar do Porto, o qual, apesar da sua curta existência, assumiu

já proporções e realizou um conjunto de actividades que muito
dignificam o Exército.

Tendo sido o impulsionador entusiasta da sua criação, mercê
de uma constante e apaixonada entrega a esta tarefa e do
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elevado prestígio de que goza, tanto no meio civil como militar,
não só tem conseguido superar os contantes problemas resultan
tes das carências de meios e de pessoal com que o Museu tem
vindo a debater-se, como também as dificuldades adicionais
provindas das iniciativas a que tem metido ombros, o que tudo
se traduz num esgotante esforço que, por vezes, chegou a
abalar-lhe a saúde mas que sempre acabou por ser coroado de
inteiro êxito.
Possuidor de invulgares qualidades de trabalho, inteligente,
culto e estudioso, o major fernandes figueira não tem cessado,
durante estes anos, de procurar desenvolver e valorizar quer
as áreas de exposição do Museu, quer a riqueza e variedade
do seu acervo, quer, ainda, a sua ligação, cada vez mais íntima,
à população militar e civil da região em que está implantado,
sendo de ressaltar, neste aspecto, as múltiplas e variadas visitas
que tem promovido, sobretudo entre a juventude escolar.
As suas primorosas qualidades de carácter e a sua invulgar
capacidade de realização e de relacionamento humano, tornam-no um colaborador constantemente solicitado para as mais rele
vantes actividades de índole histórico-miLitar que tên-i tido lugar
na Região Militar do Norte neste período, sendo de destacar
o brilho alcançado pela exposição sobre a Artilharia Portuguesa
e, recentemente, o seu papel nas comemorações do J75.° ani
versário da Ponte de Amarante.
Por toda a acção que vem desenvolvendo como director do
Museu Militar do Porto, cuja imagem muito tem prestigiado o
Exército, é amplamente merecedor o major fernandes Figueira
de que lhe seja dado público louvor, testemunho do alto apreço
em que são tidos os seus serviços, que devem, por isso, ser
considerados extraordinários, relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 7 de Maio de 1984.— O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Salazar Bragci, general.

1H

—

MUDANÇAS DE QUADRO

Oficiais do quadro permanente
Quadro da Arma de Infantaria
Tem ingresso no quadro permanente da arma de infantaria desde
13 de Janeiro de 1984, com o posto de alferes, nos ter
mos do n.° 2 do artigo 7.° do Decreto-Lei n.° 210/73, de 4
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de Maio, o alferes miliciano de infantaria (02152879) José
Joaquim Lopes Dias, passando à situação de adido, nos termos
do n.° 1 da Portaria n.° 94/76, de 24 de Fevereiro, desde a
mesma data, em regime que dispense plena validez. foi-lhe
atribuída uma desvalorização de 93,2 ¾.
Conta a antiguidade no posto de alferes desde 31 de Dezembro
de 1980. Tem direitos administrativos desde 4 de Maio de 1983.
(Por portaria de 16 de Março de 1984, visada pelo Tribunal dc
Contas em 11 dc Junho de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

IV

—

MUDANÇAS DE SITUAÇÃO

Oficiais do quadro permanente
Corpo de oficiais generais:
Passagem à shuação de supranumerário:
Brigadeiro, adido, (50273211) João António Gonçalves Serôdio que,
por ter deixado de prestar serviço, em diligência, no Estado
-Maiot--General das Forças Armadas, se apresentou no Exército
em 1 de Março de 1984, desde quando deve ser considerado
nesta situação.
(Por portaria de 1 de Março de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 11 de Junho de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Passagem à situação de adido:

Nos termos do n.° 18 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
General, no quadro, (50279311) Luís Ernílio Cravo da Silva, do
Estado-Maior do Exército, onde continua colocado, por se encon
trai- em diligência no Estado-Maior-General das Foi-ças Armadas,
devendo ser considei-ado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 5 de Março de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em II
mentos.)

de Junho de 1984. Não são devidos emolu
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Deixa de estar na situação de adido no Instituto de Altos Estudos
Militares, nos termos do n.° 9 da alínea b) do artigo 44.° do
Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, passando, porém, à
mesma situação, nos termos do n.° 18 da citada alínea, por
se encontrar em diligência no Estado-Maior-General das forças
Armadas, o brigadeiro, do Estado-Maior do Exército, (50276511)
Armando Belo Salavessa, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Fevereiro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 11 de Junho de 1984. Não são devidos emolu
mentos,)

Armas e serviços:
Ingresso nos quadros:
Quadro da Arma de Infantaria
Major de infantaria, supranumerário, (09712565) Luís Chambel Fe
lício, da Escola Prática de Infantaria, onde continua colocado,
devendo ser considerado nesta situação desde 3 de Janeiro de
1934, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 3 de Janeiro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 11 de Junho de 1984. Não são devidos emolu

mentos.)

Major de infantaria, supranumerário, (31232963) firmino Luís ferreira
Augusto, da Direcção da Arma de Infantaria, onde continua
colocado, devendo ser considerado nesta situação desde 12 de
Janeiro de 1984, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 12 de Janeiro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 11 de Junho de 1984, Não são devidos emolu
mentos,)

Major de infantaria, supranumerário, (00578363) Joaquim António
Camacho Aguiã, do Destacamento de Tavira (Regimento de
Infantaria de faro) onde continua colocado, devendo ser con
siderado nesta situação desde 1 de fevereiro de 1984, para
preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 11 de Junho de 1984. Não são devidos emolu

mentos.)

Major de infantaria, supranumerário, (02238064) António Joaquim
Machado ferreira, do Quartel-General da Região Militar do
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Norte, onde continua colocado, devendo ser considerado nesta
situação desde 15 de Fevereiro de 1984, para preenchimento de
vaga no quadro.
(Por portaria de 15 de 1 eeieiro de 1984 visada pelo Tribunal de
Contas em 11 dc Junho de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Quadro da Arma de Cavalaria
Tenente de cavalaria, adido, (07382279) José António Madeira
Atayde Banazol que, por ter deixado de prestar serviço no Gabi
nete do Ministro da Defesa Nacional, se apresentou no Exército
em 20 de Junho de 1983, desde quando deve ser considerado
nesta situação, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 20 de Junho dc 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 11 de Junho de 1984. Não são devidos emolu

mentos.)

Quadro do Serviço de Administração Militar
Capitão do serviço de administração mHitar, adido, (06510274)
Manuel João Magalhães Ferreira, por ter deixado de prestar
serviço na Sucui-sal da Manutenção Militar de Coimbra em 1
de Dezembro de 1983, desdes quando deve ser considerado nesta
situação, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por poitaria de t dc Dezembro dc 1983, visada pele Tribunal de
Contas em 11 de Junho de 1984. Não são devidos emolu

mentos.)
Quadro do Serviço de Material
Tenente-coronel do serviço de material (serviços técnicos de manu
tenção), supranumerrio, (51477$11) António Pereira dos Santos
Canastro, do Instituto Superior Militar, onde continua colocado,
devendo ser considerado nesta situação desde 10 de Março de
1984, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria dc lO de Marco de 1984. visada pelo Tribunal de
Contas em 11 de Junho de l94. Não são devidos emolu
mentos.)

Quadro do Serviço Geral do Exercito
Tenente-coronel do serviço geral do Exés-cito, supranumeráriu,
(50927211) Alexandt-e Afonso Marques Garrana de Castro, da
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Repartição do Pessoal Civil da Direcção do Serviço de Pessoal,
onde continua colocado, devendo ser considerado nesta situação
desde 25 de Abril de 1984, para preenchimento de vaga no
quadro.
(Por portaria dc 25 de Abril de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas cm 18 de Junho de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (52585811)
Manuel Pires Diogo, do Estado-Maior do Exército, onde continua
colocado, devendo ser considerado nesta situação desde 17 de
Abril de 1984, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 17 de Abril de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 18 de Junho de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (52572111)
Manuel Pinheiro Martins Coelho, do Distrito de Recrutamento
e Mobilização do Porto, onde continua colocado, devendo ser
considerado nesta situação desde 4 de Maio de 1984, para
preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 4 de Maio de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 18 de Junho de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Capitão do serviço geral do Exército, supt-anumcrúrio, (517553 11)
Arlindo Barros de Lima, do Hospital Militar Principal, onde
continua colocado, devendo ser considerado nesta situação desde
6 de Maio de 1984, para preenchimento de vaga no quadro.
Púr portaria de 6 de Maio de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 1$ de Junho de 1984. Não são devidos emolu

mentos.)

Passagem à situação de supranumerário:

Coronel de cavalaria, adido, (51350611) Jaime Alexandre Santos
Marques Pereira que, por ter deixado de prestar serviço no
Estado-Maior-General das Forças Armadas, se apresentou no
Exército em 5 de Abril de 1984, desde quando deve ser consi
derado nesta situação.
(Por portaria de 3 de Abril de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 11 de Junho de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Major engenheiro de transmissões, adido, (05210364) José Manuel
Pinheiro Lopes Canavilhas que, por ter deixado de exercer o
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(Por portaria de 12 de Março de 1984, visada pelo
1 de Junho de 1984. Não são devidos emolu
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Tribunal de
Por portaria de 29 de Fevereiro de 1984, visada pelo
Contas em li de Junho de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Alberto
Major do serviço geral do Exército, adido, (51022711)
cargo
o
r
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o
de
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Augusto Pinto Henriques, por
2 de
em
Porto
do
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enção
Manut
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da
de chefe da Sucurs
nesta
erado
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ser
deve
quando
desde
1984,
de
Março
situação.
Tribunal dc
(Por portaria de 2 de Março dc 1984, visada pelo
Contas em II de Junho de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

io
Capitão do serviço geral do Exército, adido, (52092211) Antón
em
,
serviço
prestar
o
de
deixad
Vicente Pereira que, por ter
diligência, no Ministério da Administração interna, na Guarda
Nacional Republicana, se apresentou no Exército em 2 de
Janeiro de 1984. desde quando deve ser considerado nesta
situação.
(Por portara de 2 de Janeiro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 11 de Junho de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Passagem à situação de adido:
Nos termos do n.° 10 da alínea b) do artigo
-Lei n.° 176/71, de 50 de Abril:

44,0

do Decreto-

Coronel de artilharia, supranumerário permanente, (51461211) Adria
no Albuquerque Nogueira, por ter sido nomeado para desempe
nhar as funções de professor efectivo do Instituto de Altos
Estudos Militares, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
(Por portaria dc 2b de Abril dc 1984, anotada pelo Tribunal dc
Contas em 14 de Junho de 1984.)
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Tenente-coronel do serviço de administração militar,
no qualro.
(50157011) Luís Filipe Ferreira Domingues, por ter sido nomea
do
para as funções de chefe dos Serviços de Contabilidade
das
Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento, devend
o ser
considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de [2 de Março de 1984, anotada
pelo Tribunal de
Contas em 8 de Junho de 1984.)

Nos termos do n.° 16 da alínea b) do artigo 44.° do Decret
o
-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Coronel de artilharia, no quadro, (51756811) João Corte
Real dc
Araújo Pereira, da Direcção da Arma de Artilharia, onde
con
tinua colocado, devendo ser considerado nesta situação
desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 29 de Novembro de 1983, visada
pelo Tribunal de
Contas em 11 de Junho de 1984. Não são devido
s emolu
mentos.)

Major de artilharia, adido, (46445555) Jacinto Manuel Barrela
s, do Ins
tituto Superior Militar, onde continua colocado, devend
o ser con
siderado nesta situação desde a data da presente portari
a.
(Por portaria de 28 de Maio de 1984, anotada
pelo Tribcmal de
Contas em 20 dc Junho de 1984.)

Capitão cio serviço de material (serviços técnicos
de manutenção),
adido, (50688511) António Alvaro Moreira Marques,
da Direcção
cio Serviço de Material, onde continua colocado,
devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presen
te portaria.
tPor portaria de 15 de Março de 1984, anotada pelo
Tribunal de
Contas
em 20 de Junho de 1984.)

Major do serviço geral do Exército, adido, (30482
611) Lourenço
da Costa, no Ministério das finanças e do Plano,
na Guarda
Fiscal, onde continua colocado, devendo ser consid
erado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Maio de 1984,
anotada pelo Tribunal de
Contas em 20 de Junho de 1984.)

Capitão do serviço geral do Exército, no quadro
, (51696311) Ioão
Morgado, do Distrito de Recrutamento e Mobili
zação de Viseu,
onde continua colocado, devendo ser consid
erado nesta situação
desde a data da presente portaria.
tPor portaria de 23 de Março de 1984,
visada pelo Tribunal de
Contas em II de Junho de 1984. Não
são devidos emolu
mentos.)
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Capitão do serviço geral do Exército, no quadro, (51542011) Acácio
Carreira da Luz, do Distrito de Recrutmento e Mobilização de
Leiria, onde continua colocado, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria dc 28 de Março dc 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 11 de Junho de 1964. Não são devidos emolu

mentos.)
Major do quadro especial de oficiais, no quadro, (00213357) António
Fernandes, do Colégio Militar, onde continua colocado, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 6 dc Março dc 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 1 t de Junho dc 1984. Não são devidos emolu

mentos.)
Major do quadro especial de oficiais, no quadro, (34207458) João
Américo Palma Baracho, da Direcção da Arma de Artilharia.
onde continua colocado, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 8 de Março de t$4, visada pelo Tribunal de
Contas em li dc Junho de 1984. Não são devidos emolu

mentos.)
Major do quadro especial de oficiais, no quadro, (41138257) Fernando
Augusto de Almeida Laborinho Rodrigues, do Destacamento
da Serra da Carregueira (Regimento de Infantaria de Oueluz),
onde continua colocado, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 22 de Abril de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 18 de Junho de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Nos termos do n.° 17 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-.
-Lei n.° 176/7 1, de 30 de Abril:
Tenente de cavalaria, no quadro, (07382279) José António Madeira
Atayde Banazol, do Esquadrão de Reconhecimento da 1 a Brigada
Mista Independente (Regimento de Cavalaria de Santa Margarida),
onde continua colocado, por se encontrar em diligência no
Gabinete do Ministro da Defesa Nacional, devendo ser consi
derado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 6 de 4hril de 983, visada pelo Tribunal de
Contas em 11 de Jimbo dc 1984. Não são devidos emolu

mentos.)
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Nula e de nenhum efeíto a portaria de 18 de Outubro de 1983,
registada no Tribunal de Contas em 4 de Janeiro de 1984 sob
o número 610 e anotada na mesma data, publicada na Ordem
do Exército, 2. Série, n 3, de 1 de Fevereiro de 1984, respei
tante à passagem à situação de adido do tenente-coronel do
serviço geral do Exército (50663211) João Rodrigues Bernardino.
(Por portaria de 4 de Junho de 1984, anotada pelo Tribunal de
Contas em 20 de Junho de 1984.)

Nos termos do n.° 1$ da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n° 176/71, de 30 de Abril:
Tenente-coronel de infantaria, no quadro, (50180310) José Eduardo
Gaioso Henriques Vaz, do Quartel-General da Região Militar
do Norte, onde continua colocado, por se encontrar em diligência
no Estado-Maior-General das forças Armadas, devendo ser con
siderado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria dc 19 de Março de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 1$ de Junho de 1984. Não são devidos emolu
mentos)

Coronel de artilharia, no quadro, (51369811) Manuel Tomé Ncr
gadinho, da Direcção da Arma de Artilharia, onde continua
colocado, por se encontrar em diligência no Serviço de Polícia
Iudiciária Militar de Lisboa, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 13 dc Fevereiro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas cm 11 de Junho de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Tenente-coronel de artilharia, no quadro, (51355811) Nuno Ramiro
Esteves, da Direcção da Arma de Artilharia, onde contintia
colocado, por se encontrar em diligência no Estado-Maior-General
das Forças Armadas, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
(Por portaria dc 2b dc laneiro de 1964, visada pelo l’ribunal de
Contas cm II de Junho dc 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Coronel de cavalaria, no quardo, (50705811) Carlos Fernando Valente
de Ascensão Campos, da Direcção da Arma de Cavalatia, onde
continua colocado, por se encontrar em diligência no Esaclo
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-Maior General das forças Armadas, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de lo de Abril de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 18 de Junho de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Tenente-coronel de engenharia, no quadro, (50774811) Duarte Nuno
de Ataíde Saraiva Marques Pinto Soares, da Direcção do Serviço
de fortificações e Obras do Exército, onde continua colocado.
por se encontrar em diligência no Estado-Maior-General das
forças Armadas, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 15 dc Fevereiro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 18 de Junho de 1984. Não são devidos emolu.
mentos.)

ramo explo
Tenente-coronel de transmissões (serviços técnicos
Santos,
Ascensão
de
Arnaldo
José
ração), no quadro, (50978511)
colocado,
continua
onde
s,
Transmissõe
de
Arma
da
Direcção
da
por se encontrar em diligência no Estado-Maior-General das
Forças Armadas, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
—

(Por portaria de 12 de Março de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em II de Junho de 984. Não são devidos emolu
mentos.)

Tenente-coronel do serviço de material (serviços técnicos de manu
tenção), no quadro, (51479011) Abel Alves de Lacerda, da Escola
Prática do Serviço de Material, onde continua colocado, por se
encontrar em diligência no Estado-Maior-General das Forças
Armadas, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
de
(Por portaria de 10 de Março de 1984, visada pelo Tribunal
Contas em li de Junho de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Nos termos do n.’ 20 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto
-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Coronel de artilharia, adido, (51460811) Carlos Alberto Claro Mou
risca, da Direcção da Arma de Artilharia, onde continua colo
cado, por aguardar preenchimento de vacatura, devendo ser con
siderado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria dc 1 de Fevereiro de 1984, anotada pelo Tribunal de
Contas em 8 dc Junho de 1 984.)
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Coronel de cavalaria, no quadro, (51468111) António Xavier Abreu
y Campos Pereira Coutinho, da Direcção da Arma de Cavalaria,
onde continua colocado, por agtiardar preenchimento de vaca
tura, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 25 de Novembro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 11 de Junho de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Coronel do serviço de administração militar, adido, (50938511) Do
mingos Fernando de Almeida Nascimento, da Direcção do Serviço
de Administração Militar, onde continua colocado, por aguardar
preenchimento de vacatura, devendo ser considerado nesta situa
ção desde a data da presente portaria.
(Por pr ana de 15 de Maio de 1984. anotada pelo Tribunal de
Contas em 20 de Junho de 1984.)

V

—

PROMOÇÕES

Oficiais do quadro permanente
Adidos:
Instituto de Altos Estudos Militares
Coronel de cavalaria, adido, no Instituto de Altos Estudos Militares,
o tenente-coronel de cavalaria, adido, no referido Instituto,
(50432311) Jorge Alberto Gabriel Teixeira, contando a antigui
dade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1984. Não carece de visto do

Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Forças de Segurança de Macau
Coronel de cavalaria, adido, nas Forças de Segurança de Macau,
o tenente-coronel de cavalaria, adido, nas referidas Forças,
(50127611) João Manuel Duarte Moniz Barreto, contando a anti
guidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 15 de fevereiro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas nos termos do Decreto n.° 276-A/75j
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No Ministério da Administração Interna:
Guarda Nacional Republicana
Tenente-coronel do serviço geral do Exército, adido, no Ministério
da Administração Interna, na Guarda Nacional Republicana,
o major do mesmo serviço, adido, no referido Miistério e Guarda,
(50663211) João Rodrigues Bernardino, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde 18 de Outubro
de 1983.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 18 de
Outubro de 1983, publicada na Ordem do Exército, 2.’ Série,
n.° 3, de 1 de Fevereiro de 1984, página 225.
(Por portaria dc 21 dc Maio de 1984. N8o carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos cio Decreto n.° 276-A/75.)

Na situação de reforma extraordinária:
Graduado no posto de coronel de artilharia, na situação de reforma
extraordinária, nos termos dos artigos 1.0 e 4.° do Decreto-Lei
nY 295/73, de 9 de Junho, o tenente-coronel de artilharia
(51165111) Alberto Reis Carvalho, contando a antiguidade de
30 de Março de 1983.
A graduação deste oficial não lhe confere direito a qualquer
alteração na pensão de reforma, calculada e estabelecida na
data da mudança de situação (artigo 4.° do Decreto-Lei ti.° 295/
/73, de 9 de Junho).
Por portaria de 19 de Junho dc 1984.)

VI— COLOCAÇÕES,

EXONERAÇÕES

E

TRANSFERËNCIAS

Oficiais do quadro permanente
Corpo dc oficiais generais:
Estado-Maior do Exército
General, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa, (50279311)
Luís Emílio Cravo da Silva.
(Por portaria dc 5 de Março de

1984.)
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Brigadeiro, do Instituto de Altos Estudos Militares, (50276511) Ar
mando Belo Salavessa.
(Por portaria

dc 20 de Fevereiro de 1984.)

Quartel-General da Região Militar de Lisboa
Brigadeiro, do Estado-Maior do Exército, (50273211) João António
Gonçalves Serôdio.
(Por portaria de

1 de Março de 1984.)

Armas e serviços:
Direcção do Serviço de Pessoal
Repartição de Oficiais
Alferes de infantaria, da Escola Prática de Infantaria, (02152879)
José Joaquim Lopes Dias.
(Por portaria de 2

dc Abril

de

1984.)

Capitão do serviço geral do Exército, do Batalhão do Serviço Geral
do Exército, (5t057911) Adalberto Gil de Almeida Janeiro.
(Por portaria de 21

de Maio de 1984.)

Direcção do Serviço de Pessoal
Repartição do Pessoal Civil
Major do quadro especial de oficiais, do Regimento de Infantaria de
Queluz, (41188257) Fernando Augusto de Almeida Laborinho Ro
drigues.
(Por portaria de

7

de

Maio de

1984.)

Direcção da Arma de Artilharia
Tenente-coronel de artilharia, do Quartel-General da Região Militar de
Lisboa, (51355811) Nuno Ramiro Esteves.
(Por portaria de 26 de Janeiro de 1984.1

Major de artilharia, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa,
(41149662) Carlos Guilherme Sanches de Almeida.
(Por portaria de 14 dc Maio de

1984.)
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Direcção do Serviço de MateriaL
Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
do Depósito Geral de Material de Guerra, (50007311) José
Ameixeira dos Santos.
(Por portaria de

1

de Maio de

1984.)

Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
da Chefia do Serviço de Reconhecimento das Transmissões,
(51222011) Jacinto Esteves Lopo.
(Por portaria de 7 de Maio de 1984.)

Quartéis-generais:
Região Militar do Centro
Major de infantaria, do Quartel-General da Região Militar do Sul,
(50182611) José Simões Lourenço.
(Por portaria de

14 de Abril de 1984.)

Região Militar de Lisboa
Coronel de infantaria, do l.° Tribunal Militar Territorial de Lisboa,
(51388011) Sizenando Fernando Oliveira Carvalho.
(Por portaria de 5 de Janeiro de 1984.)

Região Militar do Norte
Major de infantaria, dReimento de Infantaria do Porto, (01920363)
José Manuel de Andrade Ribeiro.

Major de artilharia, do Regimento de Artilharia da Serra do Pilar,
(36032) José Carlos da Silva Fernandes.
(Por portaria de 24 de Maio de 1984.)
Major do quadro especial de oficiais, do Regimento de Infantaria
de Chaves, (36007160) Jorge Gentil Pinto Faustino.
(Por portaria de 16 de Abril de 1984.)

Região Militar do Sul
Coronel de infantaria, do Estado-Maior do Exército, (50274111) José
Manuel Severiano Teixeira.
(Por portaria de

14 de Maio de 1984.)
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Brigada Mista Independente
Major graduado, capelão eventual, do Regimento de Artilharia de
Leiria, (30196311) Jorge Marques dos Santos.
(Por portaria do 4 de Maio de

1984.)

Esco’as práticas das armas e serviços, centros de instniçiio
e unidades:

Infantaria:
Regimento de Infantaria de Chaves
Tenente-coronel de infantaria, do Quartel-General da Região Militar
do Norte, (51405711) José Manuel Oliveira dos Santos, devendo
ser considerado nesta situação desde 13 de Dezembro de 1983.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 13
de Dezembro de 1983, publicada na Ordem do Exército, 2.a Série,
n.° 4, de 15 dc Fevereiro de 1984, página 319.
(Por portaria de 6 de Junho de

1984.)

Regimento de Infantaria do Funchal

Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
do Batalhão do Serviço de Material, (51995411) José Fernandes
Segura.
(Por portaria de 13 de Abril de 1984.)

Regimento de Infantaria do Porto

7J

.

Capitão do serviço geral do Exército, do Quartel-General da Região
Militar do Norte, (52092211) António Vicente Pereira.
(Por portaria de 12 de Janeiro de 1964.)

Regimento de Infantaria de Tomar
1 .a Brigada Mista Independente

2.° Batalhão de Infantaria Motorizacto
Major de infantaria, do Quartel-General da Região Militar do Norte,
(38389262) Cipriano de Sousa Fernandes Alves.
(Por portaria de 13 de Maio de 1984.)
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Artilharia:
Regimento de Artilharia da Serra do Pilar
Tenente do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
do Regimento de Infantaria de Chaves, (31012662) Manuel
Alberto Medina.
(Por portaria de 15 de Abril de

1984.)

Cavalaria
Regimento de Cavalaria de Braga

octta

Comandante, o coronel de cavalaria, da Direcção da Arma de
Cavalaria, (51350611) Jaime Alexandre Santos Marques Pereira.
(Por portaria de

10 de Abril de

1984.)

Engenharia:
Escola Prática de Engenharia
Capitão de engenharia, do Serviço de Fortificações e Obras do Exér
cito (Região Militar de Lisboa), (11098467) Manuel Martins da
Costa.
(Por portaria

de

13 de Fevereiro dc 1984.)

Capitão do serviço geral do Exército, do Regimento de Cavalaria
de Braga. (38458055) Mário Barbosa Pereira.
Tenente do serviço geral do Exército, do Regimento de Artilharia de
Leiria, (51277511) Fernando João Rodrigues Gonçalves.
(Por portaria de 15 de Abril de 1984.)

Transmissões:
Regimento de Transmissões
Major engenheiro de transmissões, supranumerário, (05210364) José
Manuel Pinheiro Lopes Canavilhas.
(Por portaria

de 12 de

Março de

1984.)
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Serviço de administração militar:

Batalhão de Administração Militar
Capitão do serviço de administração militar, no quadro, (00516274)
Manuel João Magalhães ferreira.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1983.)

Serviço de material:
Escola Prática do Serviço de Material

Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
do Batalhão de Apoio de Serviços da 1 a Brigada Mista Indepen
dente (Agrupamento Base de Santa Margarida), (50131011) José
Douglas Henriques de Oliveira e Silva.
(Por portaria de 15 de Abril de

1984.)

Tenente do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), do
Batalhão do Serviço de Material, (51508311) Horácio Pedro
Henriques.
(Por portaria de

13 de Abril de 1984.)

Batalhão do Serviço de Material

Major do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), da
Escola Prática do Serviço de Material, (51054211) Joaquim
da Ascensão Barata.
(Por portaria

de 2

de

Maio de

1984.)

Serviço de transportes:
Escola Prática do Serviço de Transportes

de manutenção), da
Escola Prática do Serviço de Material, (50838911) António Mota
Roque da Costa.

Capitão do serviço de material (serviços técnicos

(Por portaria de 2 de Maio de

1984.)

Comandos:
Regimento de Comandos

Tenente do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
do 2.° Batalhão de Infantari a Motorizado da J •a Brigada Mista
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Independente (Regimento de Infantaria de Abrantes), (51120111)
Evangelista Manuel Vilar da Silva.
(Por portaria de 15 de Abril de 1984.)
Diversos:
Agrupamento Base de Santa Margarida
L Brigada Mista Independente
Batalhão de Apoio de Serviços
Major do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), da
Escola Prática do Serviço de Material, (50858511) Alfredo
Maria Pedrosa Ferreira de Barros.
(Por portaria de 8 de Abril de

1984.)

Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), do
Quartel-General da Região Militar de Lisboa, (50682711) Mário
Fernando Tomás.
Tenente do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
do Regimento de Comandos, (31183458) Mário Augusto Mar
tins Gonçalves.
(Por portaria de 15 de Abril de 1984.)

Centro de Gestão Financeira da Região Militar do Norte
Major do serviço de administração militar, supranumerário, (51022711)
Alberto Augusto Pinto Henriques.
(Por portaria de 2 de Março de 1984.)

Adidos:
Instituto de Altos Estudos Militares
Nomeado professor efectivo do Instituto de Altos Estudos Militares
o coronel de artilharia, supranumerário permanente, (51461211)
Adriano Albuquerque Nogueira, nos termos da segunda subalínea
do artigo 10.°-2-a) do Regulamento Provisório do Instituto de
Altos Estudos Militares, em substituição do brigadeiro Manuel
Joaquim Ãlvaro Maia Gonçalves, que é exonerado das referidas
funções por esta portaria.
(Por portaria de 26 de Abril de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 18 de Junho de 1984. Não são devidos emolu

mentos.)
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Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento
Nomeado chefe dos Serviços de Contabilidade das Oficinas Gerais
de Fardamento e Equipamento o tenente-coronel do serviço de
administração militar, do Centro de Gestão Financeira da Região
Militar de Lisboa, (50157011) Luís Filipe Ferreíra Domingues,
nos termos do artigo 30.° do Decreto-Lei n.° 41 892, de 3 de
Outubro de 195$, e mapa anexo à Portaria n.° 545/75, de 8 de
Setembro, na vaga deixada pelo tenente-coronel do serviço de
administração militar Amílcar Dias de Almeida, que é exonerado
das referidas funções pela presente portaria.
(Por portaria de 12 de Marco de 1934, visada pelo Tribunal de
Contas em 11 de Junho de 1984. São devidos 1500$00 de
emolumentos, sendo 90000 para o Estado e 600$00 para o
Cofre do TC.)

Oficiais do quadro de complemento
Armas e serviços:
Estado-Maior do Exército
Capitão miliciano de infantaria, da Direcção da Arma de Infantaria,
(15882869) Ãlvaro Antero Pirncntel Urze Pires.
(Por portaria de IS dc Maio de 1984.)
Escolas práticas das armas e serviços, centros de
e unidades:

instrução

Infantaria:
Regimento de Infantaria de Beja
Alferes miliciano de infantaria, da Escola Militar de Electromecânica,
(02498$81) António Manuel Simões de Matos Campos. em dis
ponibilidade.
(Por portaria

de 22 de Maio de

1984.)

Regimento de Infantaria do Porto
Alferes miliciano de infantaria, do Quartel-General da Região Militar
do Norte, (10696882) Eduardo Augusto Rodrigues Seixas, em
disponibilidade.
(Por portaria de 25 de Abril de

1934.)
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Batnhltü3 de Infantaria de Aveiro
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de Ponta
Delgada, (12813071) António Manuel Veloso da Silva, em
disponibilidade.
(Por portaria de

1

de

lunho de

1984.)

Serviço de saúde:
Batalhão do Serviço de Saúde
Alferes milicianos médicos, do Hospital Militar Regional ri.0 4,
(01453473) João Manuel Arriaga Taboleiros da Costa e (02373075)
Sebastião Francisco Seruca Emídio, ambos em disponibilidade.
(Por portaria de 18 de Dezembro de 1982.)

Distritos de recrutamento e mobilização:
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Aveiro
Colocado no Distrito de Recrutamento e Mobilização de Aveiro, desde
1 de Janeiro de 1983, na situação de licenciado, o alferes mili
ciano de infantaria (06978968) Alberto Martins dos Santos, do
Regimento de Infantaria do Fundia], e não desde 1 de Janeiro
de 1984. como consta na Ordem cio Exército, 2. Série. n.° 7, de
1984.
Nula e de nenhum efeito a portal-ia de 1 de Janeiro de 1984 publi
cada na Ordem do Exército, 2.a Série, ri.° 6, de 1984, que coloca
no Distrito de Recrutamento e Mobilização de Aveiro o alferes
miliciano do serviço de administração militar (19581569) Manuel
Domingos Novo, na situação de licenciado, que, por despacho
de 1 de Setembro de 1983, foi julgado incapaz dc todo o serviço
militar com desvalorização de 30% (trinta por cento).
(Pai

portari:i

de 25 de Junho de 1984.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Castelo Branco
Colocado no Distrito de Recrutamento e Mobilização de Castelo
Branco, desde 1 de Janeiro de 1984, na situação de licenciado,
o alferes mliciano de infantaria (18796569) Jorge Alves Nicolau,
do Regimento de Comandos, e não no Distrito de Recrutamento
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e Mobilização de Leiria, corno consta na Ordem do Exército,
3, de 1984.

2.a Série, n.°

(Por portaria de 25 de Junho de 1984.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Coimbra
Colocado no Distrito de Recrutamento e Mobilização de Coimbra,
desde 1 de Janeiro de 1984, na situação de licenciado, o alferes
miliciano de infantaria (06788069) Joaquim Mendes Cardoso,
do Regimento de Comandos, e não no Distrito de Recrutamento
e Mobilização de Leiria, como consta na Ordem do Exército,
2. Série, a.° 3, de 1984.
(Por portaria de 25 de Junho de 1984.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização do Funchal
Tenente miliciano de infantaria, do Distrito de Recrutamento e
Mobilização de Lisboa, (06747563) José Agostinho Gornes
Ferreira Gouveia, licenciado.
(Por portaria de

1

de Junho dc 1984.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Lisboa
Alferes miliciano de engenharia, do Regimento de Engenharia n.° 1,
(1162826$) José Manuel Silvestre Monteiro, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro dc 1983.)

Nula e dc nenhum efeito a colocação, na situação de licenciado, no
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Lisboa, desde 1 de
Janeiro de 1983, publicada na Ordem cio Exército, 2.’ Série, n.° 11,
de 1983, respeitante ao alferes miliciano do serviço de adminis
tração militar (03935968) José Alexandre Pereira Braga Gonçalves,
do Regimento de Artilharia da Serra do Pilar, em virtude de o
mesmo ter sido expttlso do Exército, por acórdão do Supremo
Tribunal Militar, de 11 de Maio de 1972 (Ordem cio Exército,
2. Série, n.° 18, de 1972. página 2044).
(Por portaria de 25 de Junho de 1984.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização do Porto
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de Queluz,
(17131168) Francisco Manuel Gonçalves de Azevedo, licenciado.
(Por portaria de 1

de Janeiro de 1983.)
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Alferes miliciano de engenharia, do Regimento de Engenharia
(03128167) Dálio Valente Magro, licenciado.
(Por portaria de

1

n.°

1,

de Janeiro de 1982.)

Alferes milicianos de engenharia, do Regimento de Engenharia n.° 1,
(04942168) Carlos Artur Ferreira Amaro e (16288468) José
Carlos Pacheco Ferreira da Silva, ambos licenciados.
Por portaria de 1 de Janeiro de 1983.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Santarém
Colocado no Distrito de Recrutamento e Mobilização de Santarém,
desde 1 de Janeiro de 1981, na situação de licenciado, o alferes
miliciano de transmissões (06243267) João Manuel Gomes
Vasconcelos, do Regimento de Transmissões, e não no Distrito
de Recrutamento e Mobilização de Leiria, como consta na Ordem
cio Exército, 2.’ Série, n.° 6, de 1984.
(Por portaria de 25 de Junho de

1984.)

Distrito de Recruarnento e Mobilização de Vila Real
Colocado no Distrito de Recrutamento e Mobilização de Vila Real,
desde 1 de Janeiro de 1984, na situação de licenciado, o alferes
miliciano dc infantaria (01082369) Mário Martins, do Grupo de
Artilharia de Guarnição n.° 2, e não no Distrito de Recrutamento
e Mobilização de Lamego, como consta na Ordem do Exército,
2. Série, n.° 6. de 1984.
(Por portaria de 25 de Jtinho de 1984.)
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Viseu
Colocado no Distrito de Recrutamento e Mobilização de Viseu,
desde 1 de Janeiro de 1984, o tenente miliciano de infantaria
(09541269) José Carlos Vieira Gouveia, do Regimento de Infan
taria de Beja, e não no Distrito de Recrutamento e Mobilização de
Setúbal, como consta na Ordem do Exército, 2. Série, nY 3, de
1984, pág. 278.
Colocado no Distrito de Recrutamento e Mobilização de Viseu, na
situação de licenciado, desde 1 de Janeiro de 1984, o tenente
miliciano de infantaria (06015069) Emídio Brandão Gomes
Soares, do Batalhão de Infantaria de Aveiro, e não no Distrito
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de Recrutamento e Mobilização dc Aveiro, como consta na Ordem
do Exército, 2? Série. n.° 6, de 1984.
(Por portaria de 25 dc Junho d 19$4.)

VII

RECTIFICAÇÕES DE PENSÕES

Actualização das pensões de reserva dos oficiais a seguir mencio
nados desde as datas que se lhes indicam:
Com 36 anos de serviço:
Desde 1 de Janeiro de 1984:

Coronéis:
(50934211) Manuel Albino Rodrigues de Sousa, $0 171$00. Conta
36 anos de serviço;
(50933511) Herculano Biscaia da Silva, 80242$00. Conta 36 anos de
serviço;
(51145211) António Varela Romeiras Júnior, 82687$00. Conta 36
anos de serviço;
(51164711) António Pais Andorinho Romão. 82688$00. Conta 36
anos de serviço;
(51163111) Virgílio Martins Raposo, 84 860$00. Conta 36 anos de
serviço;
(51225111) João Afonso Tiago Matreiros, 78000$00. Conta 36 anos
de serviço;
(51199311) Alberto Policarpe Manso,
500$00. Conta 36 anos de
serviço;
(51130111) Fernando Jorge Barbosa dos Santos Leite, 89 399$00.
Conta 36 anos de serviço;
(30933211) Joaquim Gonçalves, 76 741$00. Conta 36 anos de serviço;
(50902911) Firmelindo Coutinho David, 76 560$00. Conta 36 anos
de serviço;
(51058611) João Luís Freire de Almeida, 82898$00. Conta 36 anos
de serviço;
(51138211) José Maria do Amaral, 81100$00. Conta 36 anos de
serviço;
(51309111) Celestino Bonnuci V&ga, 76 300$00. Conta 36 anos de
serviço;
(51383911) Joaquim Vilhena Rodrigues, $6 631$00. Conta 36 anos
de serviço;
(51092811) Eduardo José de Miranda Gomes, 86839$00. Conta 36
anos de serviço;
(50078211) Augusto Rosa Vasconcelos Caires, 76000$00. Conta 36
anos de serviço.
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serviço:

1984:

Majores:
(46262352) José César

Restolho Mateus,

74 881$00.

Conta

35

anos

de serviço;
(51041011) Mário Augusto ferreira Loureiro, 50 186$00. Conta 27
anos e 7 meses de serviço;
(50343511) Jorge Manuel de Menezes Rosa, 47 306$00. Conta 26
anos de serviço;
(45589355) José Eduardo Pires Fernandes, 46 435$00. Conta 25 anos
e 4 meses de serviço;
(5(041611) Aníbal Baptista Leal, 57404$00. Conta 29 anos de
serviço;
(51116211) Luís António dos Santos Maia, 62 144$00. Conta 34 anos
de serviço;
(51435011) Rui d’Oiey Pereira Coutinho, 60 042$00. Conta 33 anos
de serviço;
(51468211) Carlos Alexandre de Morais, 69281$00. Conta 35 anos
de serviço;
(44283451) Eduardo Moreira Soeiro Marinho, 65 322$00. Conta 33
anos de serviço;
(51301811) Fernando Joaquim da Silva Pontes, 60 042$00. Conta 33
anos de serviço;
(50612111) João Martins Ribeiro Mateus, 63 681$00. Conta 35 anos
de serviço;
(50040711) João Manuel Magalhães Meio Mexia Leitão, 69281$00.
Conta 35 anos de serviço;
(50704911) Luciano de Almeida Alexandrino. 58222$00. Conta 32
anos de serviço;
(31687162) Carlos Alberto de Oliveira Viana, 36 778S00. Conta 20
anos de serviço;
(06509964) Carlos Manuel Rodrigues Rosado, 26 253$00. Conta 15
anos de serviço.

VIII

—

1)IiCLARAÇõES

Colocações e desempenho dc funções:
1) Por despacho de 29 de fevereiro de 1984, do general Chefe
do Estado-Maior do Exército, o brigadeiro (50273211) João Antó
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nio Gonçalves Serôdio foi nomeado para o cargo de 2.° comandante
da Região Militar de Lisboa, em substituição do general Lufs Emílio
Cravo da Silva.
O brigadeiro Gonçalves Serôdio assumiu funções em 1 de Março
de 1984.
2) O major de infantaria, na situação de reserva, (51391811)
Domingos de Amorim Lopes presta serviço desde 6 de Junho dc
1984, na Agência de Braga da Liga dos Combatentes.
3) O tenente-coronel de engenharia, na situação de reserva,
(51203311) António Pinto Ramos Milheiro prestou serviço na Manu
tenção Militar, nos termos do n.° 5 do artigo 5.° do Estatuto do Oficial
do Exército, desde 1 de Janeiro de 1983 até 31 de Maio de 1984.
4) O major do serviço de material (serviços técnicos de manu
tenção), na situação de reserva, (50002711) André Garcia da Silva
presta serviço desde 1 de Junho de 1984, na Escola Prática de
Engenharia.
5) O tenente-coronel do serviço geral do Exército (50282011)
Américo Alves Martins assumiu as funções de chefe da Chefia do
Serviço Geral do Exército, desde 9 de fevereiro de 1984.
6) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de reserva,
(32403211) José Maria Miranda Nunes presta serviço desde 13 de
Junho de 1984, no Centro Militar de Educação Física, Equitação e
Desportos.
Escala dc antiguidades:
7) O alferes de infantaria José Joaquim Lopes Dias ingressou no
QP em 13 de Janeiro de 1984, por portaria de 16 de Março de 1984,
contando a antiguidade de alferes de 31 de Dezembro de 1980.
Fica colocado na escala de antiguidade da sua arma imediatamente
à esquerda do, à data, alferes Henrique Augusto Fernandes de MeIo
Gornes.

Cursos, estágios e tirocínios:
8) Deve ser averbado ao major de artilharia (04309164) António
José Pereira da Costa o «Curso de Operadores de Radar MPDR-45»,
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frequentado na República federal da Alemanha, no período de 10 de
Abril a 25 de Maio de 1984.
Desligados do serviço:
9) São desligados do serviço a partir da data que lhes vai
indicada, até à confirmação da Caixa Geral de Aposentações da
passagem à situação de reforma, nos termos da última parte do ar
tigo 15° do Decreto-Lei n.° 28 404, de 31 de Dezembro de 1939, os
oficiais na situação de reserva em seguida mencionados e que nas
datas referidas atingiram o limite de idade para transitarem para
a situação de reforma:
Major do serviço geral do Exército António Alves, desde 6 de Junho
de 1984;
Major do serviço de material António Barbosa Mexia Leitão, desde 26
de Junho de 1984;
Capitão do serviço geral do Exército Armando Martins de Araújo,
desde 15 de Junho de 1984;
Capitão do serviço geral do Exército António Mário Rodrigues, desde
17 de Junho de 1984;
Capitão do serviço geral do Exército Augusto Pinto Franco, desde
18 Junho de 1984;
Capitão de transmissões (ramo manutenção) António Marreiros Rato
Sepúlveda, desde 27 de Junho de 1984.
Rectificações:
10) O tenente (03740780) Francisco Manuel Pinheiro Antunes
da Silva é tenente do serviço de material (material), e não como vem
publicado na O. E., 2. Série, n.° 3, de 1 de Fevereiro de 1984,
pág. 224.
11) O capitão do serviço geral do Exército Eduardo Cabral de
Meio tem o número mecanográfico 51083711, e não como foi publi
cado na O. E., 2.’ Série, n.° 6, de 15 de Março de 1984, página 475.
12) Na O. E., 2. Série, n.° 7, de 1 de Abril de 1984, página 609,
onde se lê: «Regimento de Cavalaria de Beja», deve ler-se: «Regi
mento de Cavalaria de Braga».
13) Chama-se Mário Alberto Marreiros de Oliveira, e não Mário
Alberto Marreiros Marreiro de Oliveira, o aspirante a oficial miliciano
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dc infantaria, do Regimento de Infantaria do Funchal, que por
portaria de 28 de Janeiro de 1984, inserta na O. E., 2.a Série, n.° 8,
de 1984, página 697, foi promovido ao actual posto.
14) Chama-se António Luís Amaral Dias de Pinto, e não Antó
nio Amaral Dias Pinto, o aspirante a oficial miliciano de artilharia,
dc Grupo de Artilharia de Guarnição a.° 2, que por portaria dc 28
de Janeiro de 1984, inserta na O. E., 2.a Série, a.° 8, de 1984,
página 704, foi promovido ao actual posto.
15) Chama-se Joâo Carlos Carreira Marcelino, e não José Car
los Cirreira Marcelino, o aspirante a oficial miliciano de artilharia,
do Centro de Instrução de Artilharia Antiaérea de Cascais, que por
portaria de 28 de Janeiro de 1984, inserta na O. E., 2.’ Série, n.° 8, dc
1984, página 704, foi promovido ao actual posto.
16) Pertence à arma de engenharia, e não ao serviço de material,
o alferes miliciano (18761470) Õscar Jorge de Azevedo, do Regimento
de Engenharia n.° 1, que por portaria de 8 de Abril de 1975, inserta
na O. E., 2.’ Série, nY 19, de 1975, página 2453, foi promovido
ao actual posto.
17) Na O. E., 2. Série, n.° 8, de 15 de Abril de 1984, pág. 673,
linhas 22. respeitante à reintegração do alferes miliciano Artur Elísio
da Silva Salgado, onde se lê: «desde 1 de Julho de 1981», deve
ler-se: «desde 1 de Julho de 1931».
18) Chama-se Amândio Teixeira Santos, e não como consta na
O. E.. 2.’ Série, n.° 12, de 1983, o alferes miliciano de artilharia
(61156368), do Regimento de Artilharia de Lisboa, e colocado no
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Lisboa, desde 1 de Janeiro
de 1983, na situação de licenciado.
Diversos:
19) Nos termos do a.° 2 do artigo 35.° do EOE, declara-se que
desde 28 de Maio de 1984 se encontra em distribuição a Lista Geral
de Antiguidades dos Oficiais cio QP referida a 1 de Janeiro de 1984.

IX

—

OBITUÁRIO

1983:
Outubro, 31
Soares.

—

Brigadeiro, refortnado, João Maria Gomes do Souto
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1984:
Maio, 10
Capitão, reformado, José Rodrigues Moutinho, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa;
Maio, 29
Capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, Ulisses da fonseca Sanches, do Quartel-General da
Região Militar de Lisboa;
Junho, 6
Brigadeiro, reformado, José Guimarães Fisher;
Junho, 14— Capitão, reformado, Manuel Joaquim Ginja, do Quartel-General da Região Militar do Norte.
—

—

O Chefe do Estado-Maior do Exército
Jorge da Costa Satazar Braga, general

Está conformeS
O Ajudante-General

José Fernando Lopes Gomes Marques, general
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Publica-se ao Exército o segtiinte:
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MtNISTËRIO DA DEFESA NACIONAL
Estado-Iaior-General das forças Armadas

Manda o Chefe do Estado-.Iaior-GeneraI das Forças Armadas exonerar
o tenente-coronel do serviço de administração militar (51423711)
Reinaldo Cavaco Goncahes do cargo de adjunto da 3. Repar
tição do Estado-Maijr-General das forças Armadas, para que
fora nomeado por portaria publicada no Diário da República.
2. Série, n.’ 141, de 21 de Junho de 1979.
Estado-Maior-General das Forças Armadas, 5 de Junho de 1984.
O Chefe do Estado-Maior-General das forças Armadas, José Lemos
Ferreiro, general.
(Anotada pelo TC em 12 de Junho de 1984, sob o n: 51 321.)
(1). R., 2. Série. a.° 12. de 3 de Julho de 1984.)

N4INISTERIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Serviço de Estrangeiros

Por despacho ministerial de 2 de Agosto de 1983, visado pelo
TC em 31 de Maio findo:
Ernesto Bastos Nunes, capitão do SGE
nomeado, cm comissão
de serviço, adjunto de chefe de gabinete do quadro orgânico
—

/
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do Serviço de Estrangeiros, nos termos do n.° 2 do artigo 25.°
do Decreto-Lei n.° 494-A/76, de 23 de Junho, com a nova redac
ção que lhe foi dada pelo artigo 4.° do I)ecreto-Lei nY 377/78,
de 4 de Dezembro, indo ocupar a vaga resultante de ter sido
dado por findo o destacamento do capitão do quadro de comple
mento da Polícia de Segurança Pública José Joaquim Martins
Bexiga, nos termos do n.° 2 do artigo 25.° do Decreto-Lei
n.° 494-A/76. de 23 de Junho, com a nova redacção dada pelo
artigo 4.° do Decreto-Lei nY 377/78, de 4 de Dezembro.
(Registo n.° 46 904,. São devidos emolumentos, nos termos da lei.)

Serviço de Estrangeiros, 7 de Junho de 1984.
-Geral, Ramiro Ladeiro Jonteiro.

—

O Director

(D. R., 2.’ Série, n.° 142, de 20 de Junho de 1984.)

II— JUSTIÇA E DISCIPLINA

Condecorações:
Manda o Vice-Primeiro-Ministro e Ministro da Defesa Nacional, nos
termos do artigo 22.° e do n.° 1 do artigo 62.° do Regulamento
da Medalha Militar, aprovado pelo Decreto n.° 566/71. de 2()
de Dezembro, condecorar com a medalha de ouro de serviços
distintos o general Altino Amadeu Pinto Magalhães.
O ViceMinistério da Defesa Nacional, 8 de Maio de 1984.
-Primeiro-Ministro e Ministro da Defesa Nacional, Cctrlos Alberto
da Mota Pinto.
(Publicado

no Didrio da Reptíbticci, n.° 114, II Série, de 17 dc Maio de 1984.)

Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos
termos dos artigos 25.°, alínea a), n.° 1, e 67.°, n.° 3, do Regu
lamento da Medalha Militar, aprovado pelo Decreto n.° 566/71,
de 20 de Dezembro, condecorar com a medalha de mérito militar
de 1.a classe o general de brigada de artilharia do exército
espanhol D. Luis Brizucla lranzo.
Estado-Maior-General das forças Armadas, 5 de Março de 1984.
O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, José
Lemos Ferreiro, general.

—

(Publicado no Pidrio

da Repúbticti.

n.° 67, 11

Série, de 20 de iViarço de 1984.)
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Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos
termos dos artigos 25.°, alínea ct), n.” 1, e 67.°, n.° 3, do Regu
lamento da Medalha Militar, aprovado pelo Decreto n.° 566/71,
de 20 de Dezembro, condecorar com a medalha de mérito militar
de 1.a classe o general de divisão do exército espanhol D. Miguel
lãiguez dcl Moral.
Estado-Maior-General das forcas Armadas, 5 de Março de 1984.
O Chefe do Estado-Maior-General das forças Armadas, José
Lemos Ferreiro, general.

—

(Publicado no Diário da República, n.° 67, 11 Série, de 20 de Março de

984.)

EstadoMaior do Exército
Por portarias de 21 de Maio de 1984:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 1.a classe, por ter sido considerado
ao abrigo do n.° 2 do artigo 39.° do Regulamento da Medalha
Militar e das Medalhas Comemorativas das forças Armadas,
de 20 de Dezembro de 1971, o general (50267711) Luís Fernando
Dias Correia da Cruz.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 1.’ classe, por ter sido considerado
ao abrigo do n.° 2 do artigo 39.° do Regulamento da Medalha
Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas,
de 20 de Dezembro de 1971, o general (51415211) José Fernando
Lopes Gomes Marques.

Direcção do Serviço de Justiça e Disciplina
Repartição de Justiça e Disciplina
Por portaria de 25 de Junho de 1984:
Manda o Chefe cio Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha
de prata de serviços distintos, por ter sido considerado ao abrigo
dos artigos 21.° e 25.°, com referência ao n.° 1 do artigo 67.°,
todos do Regulamento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro
de 1971, o brigadeiro (51066311) João Gomes do Amaral.
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de 20 de Junho dc 1984:

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha
de prata de serviços distintos, por ter sido considerado ao abrigo
dos artigos 21.° e 25°, com referência ao n.° 1 do artigo 67.°,
todos do Regulamento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro
de 1971, o coronel de engenharia (51176711) Fernando Teixera
Coelho.
Por portaria de 14 de Junho de 1984:
Manda o Chefe do fstado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 1.a classe, nos termos do n.° 2
do artigo 39.° e n.° 3 do artigo 67.°, ambos do Regulamento
da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o coronel de
cavalaria (50210911) Rui Manuel Soares Pessoa de Amorim.

Por portarias de 20 de Junho de 1984:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de ] •a classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerada ao abrigo dos artigos 33.° e 36° do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
coronel de engenharia (50768011) Carlos José dos Santos Car
doso.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 2. classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do E\ército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
tenente-coronel de artilharia (51372611) Tito Luís de Almeida
Bouças.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 2.” classe pai, segundo parecer
do Conselho Superior de I)isciphna do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36° do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971. o
major de artilharia (5146561 1) Arlinclo Augusto Soares.
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Manda o Chefe do Estado-Maior do Fército condecorar com a
medalha de mérito militar de 2. classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971 o
tenente-coronel do serviço de administração militar (50620011)
Joaquim francisco Cabo Verde.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 2.’ classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 330 e 36.° do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
major do serviço de administração militar (08273763) Amadeu
Moreira Coimbra.
Manda o Chefe do Estadc’Maior do Exército condcorar com a
medalha de mérito militar de 2.’ classe por, segundo
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
tenente-coronel do serviço geral do Exército (51081$11) Domingos
Roque.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3. classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 330 e 36.° do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
capitão de artilharia (07252372) Alfredo Nunes da Cunha
Piriquito.
Manda o Chefe do Estado-Maior cio Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3. classe por, seguodo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
tenente de transmissões (51239711) Armando Gonçalvcs Fer
nandes.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3. classe por, segundo parecer
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do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 dc Dezembro de 1971, o
capitão do serviço geral do Exército (51691311) Aristides de
Amorim Dias.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3. classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina dc) Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.” e 36.’ do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
capitão do serviço geral do Exército (50347611) Manuel Godinho
Mendes Gato.
Condecorados com a medalha de ouro de comportamento exemplar,
por despacho das datas que se indicam, e em conformidade com
as disposições do Regulamento da Medalha Militar, promulgado
pelo Decreto n.° 566/71, de 20 de Dezembro, os seguintes
oticiais:
7 de Junho de 1984:
Capitão de transmissões (51287111) Jaime Augusto Carvalho Gomes:
Capitão do serviço gera] do Exército (50440611) Armando José
Ganchinho Ventura.
$ de Junho dc 1984:
Coronel de cavalaria (51376411) Carlos José da Gama Lobo Alves
Cardoso;
Coronel de artilharia (51061411) Gabriel Augusto do Espírito Santo:
Tenente-coronel de infantaria (51540311) Duarte Rui Lemos de
fontoura;
Capitão de transmissões (52262711) Fernando da Costa Soares;
Capitão de transmissões (51688911) Manuel José de Almeida;
Capitão do serviço geral do Exército (52056711) João Moreira
Coelho;
Capitão do serviço geral do Exército (50055911) Joaquim dos Santos
Fernandes Frade;
Capitão do serviço geral do Exército (50202911) Manuel Alves
Guerreiro;
Capitão do serviço geral do Exército (50153311) José da Costa
Guerreiro;
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Capitão do serviço geral do Exército (50184111) Geraldino Leocúdio
Anica;
Tenente do serviço geral do Exército (51717311) Augusto Veríssimo.
19 de Junho de 1984:
Capitão do serviço geral do Exército (52091011) António Florêncio
Pedreira Matias;
Capitão do serviço geral do Exército (52053711) Eduardo Rui Vatdez
Faria;
Capitão do serviço geral do Exército (50360211) Francisco Rodrigues
dos Santos.
Por alvará de 22 de Fevereiro de 1984, publicado no Diário da
República, 2. Série, n.° 111, de 14 de Maio do mesmo ano,
foi agraciado com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henricue
o general João António Pinheiro.
Por despacho ministerial, de 27 de Janeiro de 1984, publicado no
t)ití,io da I?epúhtica, 2. Série, a» 36, de 11 de Fevereiro do
mesmo ano, foi concedida a medalha de ouro de serviços
distintos, nos tetmos do Decreto-Lei n.° 177/82, de 12 de Maio,
ao coronel de infantaria Stélio Martins dos Santos, em serviço na
Guarda Nacional Republicana.
Pai despacho ministerial, de 27 de janeiro de 1984, publicado no
Diário da República, 2. Série, n.° 36, de 11 de Fevereiro do
mesmo ano, foi concedida a medalha de prata de serviços
distintos, nos termos cio Decreto-Lei n» 177/82, de 12 de
Maio, ao tenente-coronel de transmissões José Luís da Silva
Louro, em serviço na Guarda Nacional Republicana.

Louvores:
Ministério da Defesa Nacional
Louvo o general Altino Amadeu Pinto Magalhães pela acção verda
deiramente notável que desenvolveu no cargo de direëtor do
Instituto de I)efesa Nacional, que agora deixa por imperativo
legal, e em cujo desempenho urna vez mais evidenciou as raras
qualidades de oficial general de entre os mais ilustres.
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Inteiramente devotado ao cumprimento das missões que ao
longo de urna extensa e brilhante carreira lhe foram confiadas.
possuidor de acrisolado amor pátrio e sempre animado de
exemplar sentido do dever, é com pesar que o vemos retirar da si
tuação de activo em obediência ao normativo estatutário quando
da sua invulgar capacidade de trabalho, esclarecida inteligência,
vasta cultura e espírito de lutador muito há ainda a esperar.
Oficial general de grande prestígio em meios civis e militares
nacionais e estrangeiros, confirmou no desempenho do alio
cargo que agora deixa a extraordinária reputação profissional e
pessoal a que há muito ganhou jus, desde que como oficial
subalterno iniciou a carreira que agora culmina no posto mais
elevado da hierarquia militar, com relevo para o seu fino trato
e para a sua proverbial facilidade de relacionamento a todos
os níveis.
Dotado de grande nobreza de carácter, o general Altino Maga
lhães acompanhou directamente todas as actividades do instituto
de Defesa Nacional, onde quer que elas tivessem lugar, não se
poupando a incomodidades e canseiras, animado de um perma
nente desejo de bem servir e contribuindo assim com a sua
presença e acção singularmeute exemplares para o bom nome
daquele Instituto.
À sua acção como director do Instituto dc Defesa Nacional,
animada de um acentuado sentimento de humanismo, e ao
forte contributo que deu para a Defesa Nacional se ficott a dever
o especial clima de enteadimento e solidoriedade entre as im
portantes personalidades civis e militares que têm passado pelo
1DM como auditores, conferencistas ou participantes cm semi
nários, aliada a apreciadas intervenções e a oportunos editoriais
que publicou na prestigiosa revista Nação e Defesa.
Ë ainda de evidenciar a actividade que desenvolveu em ordem
à reformulação do Regulamento do IDN, tornada necessária
pela publicação da Lei de Defesa Nacional e das forças Armadas.
e a contribuição que prestou na íorrnulaço do conceito estra
tégico de defesa nacional previsto na mesma lei.
Ao concluir, por forma notável, uma brilhante carreira profis
sional e uma vida consagrada exclusivarnente à causa militar,
depois de se ter afirmado como um chefe militar da mais elevada
competência, completo. íntegro, de excepcional capacidade de
acção, acentuado sentido do dever e elevada noção do interesse
nacional, é de inteira justiça dar público testemunho de apreço
e reconhecimento pelos serviços prestados pelo general Altino
Magalhões, de que resultou itistre para as forças armadas, para
o exército a que pertence e para a Nação, pelo que os considero
muito importantes, extraordinários, relevantes e distintíssimos.
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Ministério da Defesa Nacional, 8 de Maio de 1984.—O Vice-Primeiro-Ministro e Ministro da Defesa Nacional, Carlos Alberto
da Motct Pinto.
(Publicado no Diário da Reptíbtica, n.° 114, ti Série, de 17 de Maio de 1984.)

Ministério das finanças e do Plano
Durante os quase 2 anos em que desempenhei as funções dc Ministro

de Estado e das finanças e do Plano tive ensejo de constatar
do empanho posto pela Guarda fiscal na luta que tem vindo a
travar dentro das missões específicas que lhe estão atribuídas
no combate à evasão e fraudes fiscais.
Para a consecução dos resultados obtidos, foi decisiva a acção
desenvolvida pelo comandante-geral, brigadeiro António Joaquim
Alves Moreira, que em todas as circunstâncias sempre evidenciou
um acervo de raras qualidades humanas e militares de que me
permito salientar, para além da lealdade e do zelo postos na
sua acção de comando, um sentimento muito nítido dos elevados
valores materiais e morais cuja protecção está confiada à
Guarda fiscal.
Neste sentido, louvo o brigadeiro António Joaquim Alves Moreira
pela acção desenvolvida enquanto comandante-geral da GuarJi
Fiscal e qualifico de relevantes e distintos os serviços por si
prestados, que o tornam credor da minha estima e apreço.
Ministério das Finanças e do Plano, $ de Junho de 1983.—O
Ministro de Estado e das Finanças e do P]ano, João Maurício Fe,
nandes Salgueiro.
(Publicado no Diário da Rap0blica, n.° 151, II Série, de 4 de Julho de 1983.)

Estado-Maior do Exército
Louvo o general (50267711) Luís Fernando Dias Correia da Cruz,
pela forma muito digna e eficiente como exerceu, durante cerca
de um ano e meio, as funções de comandante da Zona Militar
da Madeira, as quais desempenhou em acumulação com as de
comandante-chefe das Forças Armadas daquela Região Autó
noma e que recentemente deixou a fim de assumir novo e
importante cargo de comando.
Oficial general de elevada craveira humana e profissional,
uma vez mais o general Correia da Cruz evidenciou as suas
destacadas qualidades militares, as quais incutiram na sua acção
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de comando esclarecida orientação e alto sentido das responsa
bilidades.
A sua inteligência, o seu indesmentível bom senso e a sua grande
capacidade de relacionamento humano, fizeram de si um chefe
muito respeitado e estimado no meio militar e urna personalidade
altamente considerada no meio civil, tendo esta sua faceta
sido objecto de frequentes encómios por parte de destacados
representantes da sociedade madeirense.
Silo ainda de salientar a forma notável corno cuidou da pre
paração das forças sob o seu comando, e o eficaz e decisivo
contributo que, graças ao seu esforço orientador e impulsionador,
essas forças sempre constituíram aqtiandu da realização de
exercícios conjuntos desenvolvidos, sob a égide do comando-chefe, quer no âmbito nacional, quer no da OTAN.
A sobriedade e a rectidão de processos evidenciados, a cligni
dade e a correcção que sempre tran4pareceram da sua conduta
de militar consciente e íntegro e ainda a simplicidade da sua
personalidade, se’virarn de exemplo pemanente e de forte estí
mulo para todos quantos serviram sob as suas ordens e con
tribuíram poderosamente para o êxito da missão que tão
eficazmente cumpriu.
l-me pois muito grato dar desta forma público testemunho do
muito apreço com que avalio a acção do general Correia da
Cruz no desempenho do cargo de comandante da Zona Militar
da Madeira, a qual prestigiou o Exército e as Forças Armadas
naquela Região Autónoma e se traduziu em serviços prestados
que com toda a justiça classifico de muito mérito.

Ministério da Defesa Nacional, 21 de Maio de 1984.— O
Chefe do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Sakizar Braga,
general.
Louvo o general (51415211) José Fernando Lopes Comes Marques,
pela forma muito eficiente e digna como exerceu, durante mais
de um ano e meio, as funções de comandante da Regiio Militar
do Sul que recentemente deixou para exercer importante cargo
na Organização Superior do Exército.
Oficial general possuidor de muito sólida formação moral e
profissional, pôde o general Gornes Marques demonstrei’, mais
uma vez, as suas qualidades humanas e militares, imprimindo
à sua acção de comando um cunho pessoal de natural socia
bilidade e de grande dinamismo.
A sua inteligência e a sua notável capacidade de deciiio, a
pai’ de um grande desembaraço e de uma devoção constante ao
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cumprimento da missão, fizeram de si um chefe competente que
recolheu o respeito e a estima, não só dos seus subordinados,
como também da população cm geral e das autoridades civis
e religiosas da sua área de responsabilidade.
Tendo comandado urna Região Militar que, principalmente
mercê de circunstâncias peculiares de ordem geográfica e socio
económica, vem sentindo, mais do que qualquer outra, a reper
cussão dc dificuldades e carências de âmbito nacional, conseguiu
sempre suprir umas e outras, à custa de sacrifício e grande
generosidade, de urna firme preocupação em contactar frequen
temente as tropas e de um forte e constante empenho em melhorar
as suas condições morais e físicas de vida.
São ainda de salientar a forma como orientou a preparação
das forças sob o seu comando e como impulsionou os exercícios
regionais de que foi responsável, bem como a rectidão de pro
cedimentos e a integridade de carácter patenteados, a total e
fiel assunção do espírito das directivas superiores recebidas e
a capacidade para desenvolver, até limites máximos possíveis,
a procura de solução dos vários problemas, sem recurso ao
apoio do comando do Exército.
Por tudo quanto fica dito e ainda por consiierar, com o maior
agrado, que a acção do general Gomes Marques no desempenho
do cargo de comandante da Região Militar do Sul prestigiou o
Exército e as Forças Armadas, é-me muito grato dar de]a público
testemunho e qualificá-la como traduzindo serviços prestados
que, com toda a justiça, classifico de muito mérito.
O
Ministério da Defosa Nacional, 21 de Maio de ]9$4.
Chefe do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Scítazctr l3rcíga.
general.
—

Direcção do Siviço de Justiça e Disciplina
Repartição de Justiça e Disciplina
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército louvar o brigadeiro
(51066311) João Gomes do Amoral pela forma muito dedicada,
distinta, competente, criteriosa, ponderada e eficiente como desempenha, há mais de 20 meses as altas funções de 2.° coinan
clante da Região Militar do Sul.
Possuindo elevado sentido de missão e completa noção das
suas responsabilidades, cultivando a leadade como predicado
fundamental para a perfeita e integral colaboração com o
comandante da Região, sempre atento a todos os problemas e
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realidades com incidência directa na vida das tropas, alia a
estes predicados excelentes qualidades pessoais, morais e profis
sionais, rara capacidade de análise e inequívoca integridade de
carácter, extremamente leal, sensato e consciencioso, com grande
honestidade intelectual e total dedicação ao serviço, sempre
se houve por forma a merecer a total confiança do comandante
da Região que o considera como o seu mais prestimoso cola
borador. Às suas qualidades humanas, ao seu exemplo pessoal
e à sua competência profissional se deve a consideração e o
prestígio que alcançou, tanto no meio militar como no meio civil
da Região, nomeadamente no que respeita às autoridades com
quem contacta com frequência, contribuindo assim, de forma
notável, para o prestígio da Instituição Militar. Cabe referir de
forma particular a acção que vem desenvolvendo no sector da
instrução, onde a sua inegável competência técnica, o seu conselho
oportuno e a sua capacidade de oïicntacão muito contribuem
para o aumento do nível de eficiência que se vem notando nas
unidades da Região, o que vem sendo confirmado nos exercícios
levados a efeito e nos quais ao brigadeiro Gomes do Amara]
têm sido cometidas missões da maior respons’ibilidode nos douí
nios do planeamento, da direcção e do controlo.
Por tudo quanto fica referido, pela forma muito leal, digna,
e distinta como vem desempenhando as funções de 2.” coluunf.lm te
da Região, merece o brigadeiro Gomas 1ü Amaral que lha seja
conferido este público louvor e que os serviços que prestou,
de cJuc resultou honra e lustre para a Reghio T\lili[ar do Sul
e para o Exército, sojam considerados extraordinários, relevantes
e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 24 de Maio de 1984.— O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Sciluzar Braga, general.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército louvar o coronel da
cavalaria (50210911) Rui Manuel Soares Pessoa dc Amorim
pela forma digna, actuante e impulsionadora como comandou
o Regimento de Cavalaria de Santa Margarida durante dois
anos.
O coronel Pessoa de Amorim demonstrou ao longo do seu co
mando possuir em elevado grau dotes de carácter, espírito de
obediência e aptidão para bem servir, teiido conseguido, através
da sua lealdade, formação moral e vincada personalidade, a
criação de um elevado nível disciplinar e forte espírito de corpo.
Tendo o Regimento que comandou o encargo da formar o
Grupo de Carros de Combate e o Esquadrão de Reconhecimento
da •a Brigada Mista Independente, orientou toda a sua acção
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no sentido do cumprimento cabal daquela missão, tendo conse
guido em todas as circunstâtiios que aquelas unidades demons
trassem um elevado nível de operacionalidade e treino, o que
é reconhecido por entidades nacionais e estrangeiras.
Pela conduta vertical e irrepreensível, pelas qualidades de abne
gação e sacrifício exemplar, pela coragem moral e pela demons
tração. através da sua acção de colnalldO de uma das principais
unidades do Exérciio, de elevadas qualidades humanas e profissio
nais, considero que os serviços prestados pelo coronel Pessoa de
Amorim foram de muito e elevado mérito.
Ministério da Defesa Nacional, 2 dc lunho de 1084.— t) Chefe
do Estado-Maior do Exército. Jorge da Cosia Salazar titagct, general.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército louvar o coronel de
engenharia (51176711) Fernando Teixeira Coelho, pela forma
brilhante, dinâmica e excepcionalmente competente como há
mais de dois anos vem comandando o Regimento de Engenhara
de Espinho.
Sendo o Regimento de Engenharia de Espinho uma unidade
com características especiais, só a elevada formação militar e os
profundos conhecimentos técnicos que o coronel Teixeira Coelho
possui lhe permitiram desempenhar cabalmente as funções de
comancto.
Merece especial referência a dedicação e cuidado que este oficial
votou à elaboração do Plano Director das Obras do Reginiento.
à construção de novas instalações para o aquartelamento e à
melhoria das existentes, visando o conforto e bem-estar do
pessoal, e à criação de melhores condições de serviço.
O seu comando tem impulsionado as actividades da unidade,
desde a instrução até à execução das mais variadas tarefas
específicas da Engenharia Militar.
As suas reconhecidas qualidades de liderança, chefia e clesem
baraço têm contribuído para fortalecer o espírito de coipo
reinante no Regimento de Engenharia de Espinho e. graças a
ele, obter a extraordinária eficácia e rapidez na concepção,
planeamento e execução dc trabalhos exteriores em várias frentes
desde o Norte ao Nordeste, bem como em áreas já pertencentes
à Região Militar do Centro, às quais com assiduidade se desloca.
assim galvanizando e apoiando pessoalmente os seus militares.
Elogio público merece igualmente pelo apoio pronto, rápido e
amigo qtie sempre dispensou às solicitações dos comandantes
de outras unidades da Região, no que respeitava a obras de
engenharia.
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Do esforço dos seus homens e da sua convivência fútil, ,adia
e franca com as populações, tem resultado enorme prestígio
para a Região Militar do Norte, ganho através da colaboração
que, por meio do Regimento de Engenharia de Espinho, as forças
Armadas prestam às tarefas de reconstrução nacional que consti
tucionalmente lhes competem, contando sempre com o apoio
entusiástico das autarquias e dos povos

beneficiados.

Pelo conjunto das qualidades evidenciadas no comando cio
Regimento de Engenharia de Espinho, é d inteira justiça
enaltecer os seus serviços que dão honra e lustre à Região
Militar do Norte, à arma dc Engenharia e ao Exército e consi
dcrá-los como extraordinários, relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 14 de Maio de 1984.— O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Satazar Braga, general.

III —MUDANÇAS DE SITUAÇÃO

Oficiais do quadro permanente
Corpo de oficiais generais:
Passagem à situação de adido:
Nos termos do n.° 17 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto
-Lei n.° 17b/71, de 30 de Abril:

no quadro, (51051211) Joaquim Lopes Cavalheiro, cio
Estado-Maior do Exército, onde continua colocado, por se
encontrar em diligência no Conselho Superior da Defesa Nacional,
exercendo as funções de Secretário do referido Conselho, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.

General,

(Por portarai de 16 de Fevereiro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 25 de Junho de 1984. No são devidos emolu
mentos.)

Passagem à situação de reserva:

General de 4 estrelas (50479911) Henrique de Oliveira Rodrigues,
nos termos da condição 1? da alínea à) do n.’ 1 cio artigo j•u
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do Decreto-Lei n.” 5 14/79, de 28 de Dezembro, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 99 400500. Conta 48 anos dc serviço.
(Por portaria de 2$ de Abril de 1984. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto o.” 276-A/75.)

General

(50268611)

José

Luís

Almiro

Canelhas,

nos

termos da

da alínea h) do n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei
n.° 514/79, de 28 de Dezembro, devendo ser considerado nesta
situ2çiio desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 84 500$00. Conta 42 anos de serviço.
condição ja

(Por portaria dc 2 dc Fevereiro de 1984. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto o.’ 276-A/75.)

General (50271211) Álvaro da Cunha Lopes, nos termos da con
dição 1.a da alínea 6) do a.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei
n.° 514/79, de 28 de Dezcmbro, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da pre3eistc r°’ ria.
Fica com a pensão mensal de 84 500$00. Conta 39 anos de serviço.
de Março dc 1984. Noão carece dc visto do
(Por portaria dc
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A1’75.)

General (51050211) Joaquim Lopes Cavalheiro, nos termos da con
dição la da alínea b) do n.° 1 do artigo 1 .o do Decreto-Lei
n.° 514/79. de 28 de Dezembro. devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 84 500$00. Conta 45 anos de serviço.
(Por portaria dc 1 de Junho de 1984. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-Â/75.)

Armas e servicos:
Ingresso nos quadros:
Quadra da Arma de Arlilhnria
Major de artilharia, supranumerárío, (03396063) Luís Manuel Ferraz
Pinto de Oliveira, do Regimento de Artilharia da Serra do
Pilar, onde continua colocado, devendo ser considerado nesta
situação desde 9 de Janeiro de 1984, para preenchimento de
vaga no quadro.
(Por portaria de 9 de Janeiro dc 1964, visada pelo Tribunal de
Contas em 25 dc Junho de 1984. Não são devidus emolu
mentos.)
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supranumerário, (41477262) Rui Manuel Martins
Reis, da Direcção da Arma de Artilharia, onde continua colocado.
devendo ser considerado nesta situação desde 1 de fevereiro
de 1984, para preenchimento de vaga no quadro.

M ajor de artilharia,

(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1984, visada pelo ‘tribunal de
Contas em 25 de Junho de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Major de artilharia. supranumetário, (50449011) José Vitor dos
Santos Almeida, do Quartel-General da Zona Militar da Madeira.
onde continua colocado, devendo sei’ considerado nesta situacãc)
desde $ de Fevereiro de 1984, para preenchimento de vaga no
cluadro.
(Por portaria de 8 de Fevereiro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 25 de Junho de 1984. Não são devidos cinolu
mentos.)

Quadro da Arma de Cavalaria
Major de cavalaria, supranumerário, (42479161) Hernâni dos Anjos
Moás, do Regimento de Cavalaria de Estremoz, onde continua
colocado, devendo ser considerado nesta situação desclr 26 de
Janeiro de 1984. para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 26 de Janeiro de 1984, visada pela Tribunal cl
Contas em 25 de Junho de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Quadro do Serviço de Administração Militar
Major do serviço de administração militar. supranumerário, (51022711)
Alberto Augusto Pinto Henriques, do Ccnlro de Gestão Finan
ceira da Região Militar do Norte, onde continua colocado,
devendo sei’ considerado ncsta situacão desde 19 de Março dc
184, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 19 de Março de 1964, vi5ada pe1o Tribunal de
Contas em 25 de Junho de 1984. Na são devidos emolu
mentos.)

Quadro do Serviço de Material
‘I’cnente-coronel do serviço de material (material), adido, (20495161)
José de Campos Dias Figueiredo, por ter deixado dc prestar
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serviço nas Oficinas Gerais de Material de Engenharia em 1
de Abril de 1984, desde quando deve ser considerado nesta
situação, para preenchimento dc vaga no quadro.
(Por portaria de 1 de Abril de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 25 de Junho de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Qtiadro do Serviço Geral do Exército
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (5008$ III)
Manuel Cordeiro Valente, do Arquivo Geral do Exército, onde
continua colocado, devendo ser considerado nesta situação desde
23 dc Julho de 1983, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria dc 23 dc junho de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 25 de Junho de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Passagem à situação de adido:
Nos termos do n.° 9 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Coronel do serviço de material (material), no quadro, (50773811)
Joaquim do Rosário Gonçalves Triguinho, da Direcção do
Serviço de Material, por ter sido nomeado para desempenhar
as funções de vogal do Centro Financeiro dos Estabelecimentos
Fabris do Exército, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Abril de 1984, anotada pelo Tribunal de
Contas em 20 de Junho de 1984.)
Tenente-coronel do serviço de material (material), no quadro,
(00812563) Mário Francisco Tavares, do Batalhão de Apoio
de Serviço da 1.a Brigada Mista Independente (Agrupamento
Base de Santa Margarida), por ter sido nomeado para desempenhar
as funções de subdirector das Oficinas de Material de Engenharia,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 16 de Abril de 1984, anotada pelo Tribunal de
Contas em 20 de Junho de 1984.)

Nos Éermcs do ii.° 17 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Tenente-coronel do serviço de administração militar, no quadro,
(50473611) Augusto Pires de Sousa Neves, da Direcção do
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Serviço de Administração Militar, onde continua colocado, por
se encontrar em diligência no Gabinete do Ministro da Defesa
Nacional, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Fevereiro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 25 de Junho de 1984. NIo são devidos cmolu

Nos termos do nY 20 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Coronel de cavalaria, no quadro, (50210911) Rui Manuel Soares
Pessoa de Amorim, da Direcção da Arma de Cavalaria, onde
continua colocado, por aguardar preenchimento de vacatura,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 21 de fevereiro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 25 de Junho dc 1984. Não são devidos emolu
rnentos.)

Coronel do serviço de administração militar, no quadro, (51022511)
António Carlos Cerrado Mourão, do Centro de Gestão Financeira
da Região Militar do Sul, onde continua colocado, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 23 de fevereiro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 25 de Junho de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Passagem à situação de reserva:
Coronel de infantaria (51114911) José Manuel Caldeira de Pina
Castelo Branco de Carvalho Figueira. nos termos da alínea dl
do n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 514/79, de 28 de
Dezembro, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 99 091$00. Conta 43 anos dc serviço.
(Por portaria de 2 de laneiro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Coronel de inFantaria (51393911) Delfim Leitão Fernandes, nos
termos da alínea d) cio n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei
n.° 5 14/79, de 28 de Dezembro, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 76 000$00. Conta 44 anos de serviço.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1984. Não carece de visto cio
tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Coronel de infantaria (51092711) Alfredo João de Oliveira Leandro,
nos termos da alínea d) do n.° 1 do artigo 1.° do Decreto-Lei
n.0 514/79, de 2$ de Dezembro, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 82 460S00. Conta 37 anos de serviço.
(Por portaria de 1 de Março de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos de Decreto n.° 276-A/75.)

Tenente-coronel de infantaria (50181211) Silvrio Henrique da Costa
Jónatas, nos termos da condição 4. da alínea e) do ii.° 1 do
artigo 1.” do Decreto-Lei n.° 514/79, de 26 de Dezembro, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 55 058$00. Conta 26 anos e 1 ms
de serviço.
(Por portaria de 8 de Fevereiro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Major de infantaria (51338311) Francisco José Lopes Vide de Matos

Chaves, nos termos da condição 1 a da alínea b) do n.° 1 do
artigo 1.° do Decreto-Lei n.° 5 14/79, de 28 de Dezembro, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal dc 77 020$00. Conta 37 anos de serviço.
(Por

portaria de 17 de Janeiro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Major de infantaria (56351953) Hermenegildo António Leite Mota,

nos termos da condição l.a da alínea b) do n.° 1 do artigo 1.0
do Decreto-Lei 5 14/79, de 28 de Dezembro, devendo ser con
siderado nesta situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 61 363$00. Conta 31 anos de serviço.
(Por portaria de 23 de Fevereiro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.u 276-A/75.)

Major de artilharia (41476962) António Mário Leitão Pinheiro de
Gusmão Nogueira, nos termos da condição 4. da alínea c) do
n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 514/79, de 2$ de Dezembro,

devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Fica com a pensão mensal de 47 912$00. Conta 26 anos e 4 meses
de serviço.
(Por portara de 1 de Fevereiro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.0 276-A/75.)

Coronel de cavalaria (51092711) Armando José da Silva Freire, nos
termos da alínea cl) do n.° 1 do artigo 1 .o do Decreto-Lei
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514/79, de 28 de Dezembro, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 94 060$00. Conta 43 anos de serviço.
n.°

(Por portaria de 1

de Abril de

1984. Não carece de visto cio

Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-Â/75.)

Major de cavalaria (50433311) Mário António Baptista Tomá, nos
termos da condição 4. da alínea e) do n.° 1 do artigo 1.° do
Decreto-Lei n.° 514/79, de 28 de Dezembro, devendo ser con
siderado nesta situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 61 331$00. Conta 28 anos e 8 meses
de serviço.
Capitão de cavalaria (0807.3563) Vítor Hugo da Mota, nos termos
da condição 4 da alínea e) do n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 5 14/79, de 28 dc Dezembro, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 43 067$00. Conta 25 anos e $ meses
de serviço.
(Por portaria de 1 de fevereiro de 1984. Não carece dc visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 276-A/75.)

Coronel de engenharia (51415611) João Luís Cunha de Paços Pereira
de Castro, nos termos da alínea d) do n.° 1 do artigo 1.0 do
Decreto-Lei n.° 514/79, de 28 de Dezembro, devendo ser con
siderado nesta situação desde a data da presente portarh.
Fica com a pensão mensal de 82 790$00. Conta 36 anos de serviço.
(Por portaria de 31 de Janeiro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Coronel engenheiro de transmissões (50772311) José Alfredo de
Carvalho Saraiva Mendes, nos termos da condição 4? da alínea e)
do n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 514/79, de 2$ de
Dezembro, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
fica com a pensão mensal de 56 342$00. Conta 26 anos e 7 meses
de serviço.
(Por portaria de 30 de Abril de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.

ramo explo
Tenente-coronel de transmissões (serviços técnicos
ração) (50978111) Nélson da Conceição Gomes, nos termos da
alínea d) do n.° 1 do artigo l.° do Dcereto1,ci n.’ 5i4/79, de
—
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28 de Dezembro, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 69 000$00. Conta 36 anos de serviço.
(Por portaria de 16 de Janeiro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Coronel médico (50044611) João ferro Vilela, nos termos da con
dição 2. da alínea b) do n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei
n.° 514/79, de 28 de Dezembro, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
fica com a pensão mensal de 76 000$00. Conta 3 anos de serviço.
(Por portaria de 19 de Janeiro de 1981. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Coronel do serviço de administração militat (51473811) Diogo An
tomes Clemente, nos termos da condição )a da alínea b) do
n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 51 4/79, de 26 de Dezembro,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
fica com a pensão mensal de 76 000SOO. Conta 38 anos dc serviço.
(Por portaria de 1 de fevereiro de 1984. Não carece de visto do
‘Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/73.’i

Tenente-coronel do serviço de administração militar (51223011)
Fernando Tomaz Queiroz de Azevedo, nos termos da alínea ti)
do n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 514/79, de 23 de
Dezembro, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 75 1 10$00. Conta 37 anos de ser’iço.
(Por portaria de 6 de Fevereiro de 1984. Não carece de
visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.0 276-A/75.)

Coronel engenheiro do serviço de material (50353811) José Luís
Mingot de Almeida, nos termos da alínea cl) do n.° 1 do artitro 1.0
do Decreto-Lei n.° 514/79, de 28 de Dezembro, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portal-ia.
Fica com a pensão mensal de 76 300$00. Conta 38 anos de serviço
.
(Por portaria de 10 de fevereiro de 1984. Não carece de visto do
t’ribunal de Contas, nos termos cio Decreto n.° 276-A/75.)
Tenente-coronel do serviço de material (serviços técnico
s de manu
tenção) (50457811) José Manuel de Oliveira Marinho falcão.
nos termos da alínea d) do n.° 1 do
artigo 1.0 do Decreto-Lei

514/79, de 28 de Dezembro, devendo ser comiderado nesta
situação desde a data da presente portaria.
fica com a pensão mensal de 69 000$00. Conta 45 anos de serviço
.
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Tenente-coronel do serviço de material (serviços técnicos de mano
tenção) (50025711) Fernando António da Silva, nos termos da
alínea cl) do n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 514/79, dc
2$ de Dezembro, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 69 879S00. Conta 36 anos de serviço.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1984. Não carece de visto do
Tributial de Contas, nos termos do Decroto n. 27t,-Á175.)

Tenente-coronel do serviço de material (serviços técnicos de manu
tenção) (51477011) António Pereira dos Santos Canastro, nos
termos da alínea cl) do n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei
n.° 514/79, de 2$ de Dezembro, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 69 900$00. Conta 41 anos de serviço.
(Por portaria de 13 de Março de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Major engenheiro do serviço de material (51426711) João Evaristo de
Morais Rocha Pereira, nos termos da condição 1.a da alínea b)
do n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 514/79, dc 28 de
Dezembro, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 17 566$00. Conta 10 anos e 2 meses
de serviço.
(Por portaria de 27 de fevereiro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.” 276-A/75.)

Major do serviço de material (serviços técnicos de manutenção)
(50129211) José Maria Diniz, nos termos da alínea cl) do n.° 1 do
artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 514/79, de 2$ de Dezembro, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 71 260$00. Conta 40 anos de serviço.
(Por portaria de 31 de Março de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção)
(51329211) António Garcia Engrácio, nos termos da condição 1.a
da alínea b) do n.° 1 do artigo l.° do Decreto-Lei n.° 514/79,
de 28 de Dezembro, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 65 650$00. Conta 41 anos de serviço.
(Por portaria de 12 de Janeiro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, ttos termOs do 1)eercto n.° 276-A/75.)

2. Série

ORDEM DO EXáRCITO N,° 14

1025

Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção)
(50692211) António Cristóvão Afonso, nos termos da alínea d)
do n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 514/79, de 28 de
Dezembro, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 65 650$00. Conta 37 anos de serviço.
(Por portaria de 31 de Março de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção)
(50004211) Daniel Simões, nos termos da condição 1. da
alínea b) do n.” 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 514/79, de
26 de Dezembro, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 65 650$00. Conta 42 anos de serviço.
(Por portaria de 23 de Abril de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Tenente-coronel do serviço geral do Exército (51705411) Mário
Alfredo Brandão Rodrigues dos Santos, nos termos da con
dição 4. da alínea e) do n.0 1 do artigo 1.0 do Decreto-E ci
n.° 514/79, de 28 de I)ezembio, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 54 625$00. Conta 28 anos e 6 meses
de serviço.
(Por portaria de 25 de Abril de 1984. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 276-A/75.)

Major do serviço geral do Exército (50005011) José Dias Jorge,
nos termos da alínea d) do n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 514/79, dc 28 de Dezembro, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 71 260$00. Conta 38 anos de serviço.
(Por portada de 16 de Janeiro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal dc Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Major do serviço geral do Exército (50979111) Acácio Jaime Bran
quinho, nos termos da condição l. da alínea b) do n.° 1 do
artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 514/79, de 28 de Dezembro, de
vendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
fica com a pensão mensal de 71 260$00. Conta 43 anos de serviço.
(Por portaria de 30 de Janeiro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Major do serviço geral do Exército (51364211) João Luís Fonseca, nos
termos da alínea d) do n.° 1 do artigo 1.0 cio Decreto-Lei
n.° 514/79, de 28 de l)ezembro, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 65 500$00. Conta 37 anos de serviço.
(Por portaria

de 1 de Março de 1984. Não carece de visto do

Tribunal de Contas, nos termos cio Decreto n.° 276-A/75.)

Majot do serviço geral do Exército (51291911) Manuel Cardoso
Seixas, nos termos da alínea d) do n.° 1 do aItgo 1.” do Decreto-Lei n.° 514/79, de 28 de Dezembro, devendo sei- considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
fica com a pensão mensal de 63 500$00. Conta 37 anos de serviço.
(Por portaria de 31 de Março de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/iS.)

Capitão do serviço geral do Exército (50459211) Américo Rodrigues
Batata, nos termos da alínea d) do n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 514/79, de 28 de Dezembro, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 61 258$00. Conta 36 anos dc serviço.
Capitão do serviço geral do Exército (30580711) Fernando da Fonseca
Reis, nos termos cio alínea 1) do n.” 1 do artigo J0 do 1)ecreto-Lei n.° 5 14/79, de 28 de Dezembro, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 70 900$00. Conta 40 anos de serviço.
(Por portaria de 15 de Janeiro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)

Capitão do serviço geral do Exército (50058611) Francisco florêncio
Peru, nos termos da alínea cl) do n.° 1 cio artigo 1.0 do Decreto-Lei
514/79, de 28 de Dezembro. devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 65 650S00. Conta 38 anos de serviço.
(Por portaria de 24 de Janeiro de 1984. Não carece dc visto cio
Tribunal de Contas, nos termos cio Decreto n.° 276-A/75j

Capitão do serviço geral do Exército (52100411) António Pereira de
Carvalho Amador, nos termos da alínea d) do n.° 1 do artigo 1.0
do Decreto-Lei n.° 514/79, de 28 de Dezembro, devendo ser con
siderado nesta situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 64 674$00. Conta 34 anos e 9 meses
de serviço.
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Capitão do serviço geral do Exército (52091811) Orlando Inácio da
Costa, nos termos da alínea 4) do n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei n. 514/79, de 28 de Dezembro, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
fica com a pensão mensal de 64 208$00. Conta 34 anos e 6 meses
de serviço.
Capitão do serviço geral do Exército (52079311) Sebastião José
Goncalves, nos termos da alínea cl) do n.° 1 do artigo 1.0 tio
Decreto-Lei n.° 5 14/79, de 28 de Dezembro, devendo ser con
siderado nesta situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 64 519$00. Conta 34 anos e 8 meses
de serviço.
Capitão do serviço geral do Exército (52067211) Artur Pires dè
Lima, rios termos da alínea d) do n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 514/79, de 28 de Dezembro, devendo sei considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 67 063S00. Conta 37 anos de serviço.
Capitão do serviço geral do Exército (50928611) Ísaac Macedo
Martins, nos termos da alínea 4) do n.° 1 do artigo 1.0 do
Decreto-Lei n.° 5 14/79, de 28 de Dezembro, devendo ser con
siderado nesta situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 70 900$00. Conta 40 anos dc serviço.
Capitão do serviço geral do Exército (52104411) Américo de Oliveira
Neto, nos termos da condição 4a da alínea c) do ri.° 1 do
artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 514/79, de 28 de Dezembro, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 55 786$00. Conta 33 anos e 3 meses
de serviço.
Capitão do serviço geral do Exército (52078211) António Carlos
Rodrigues, nos termos da alínea cl) do ri.° 1 do artigo 1.0 do
Decreto-Lei n.° 514/79, de 28 de Dezembro, devendo ser con
siderado nesta situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 67 000SOO. Conta 38 anos de serviço.
Capitão do serviço geral do Exército (38524751) José Luís Alves
de Sousa, nos termos da condição 4. da alínea e) do n.° 1 do
artigo l.° do Decreto-Lei n.° 514/79, de 28 de Dezembro, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
fica com a pensão mensal de 62 347$00. Conta 33 anos e 6 meses
de serviço.
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Capitão do serviço geral do Exército (45413154) José Ramajal
Teixeira, nos termos da condição 4.’ da alínea e) do n.° 1 do
artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 514/79, de 28 de Dezembro, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 66 535$00. Conta 35 anos e 9 meses
de serviço.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1984. Não carece de viste do
Tribunal de Contas, nos termos do Decrete n.° 276-A/75.)

Capitão do serviço geral do Exército (513591 11) Arnaldo Casimiro
Anica, nos termos da condição 1.a da alínea b) do n.° 1 do
artigo 1.° do Decreto-Lei n.° 514/79, de 2$ da Dezembro,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Fica com a pensão mensal de 65 650$00. Conta 43 anos de serviço.
(Por portaria de 4 de Fevereiro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Capitão do serviço geral do Exército (51506211) Francisco Caldeira.
nos termos da condição 1. da alínea b) do n.° 1 do artigo 1.0
do DecretoLei n.° 514/79, de 28 de I)ezembro, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da prerante portaria.
lica com a pensão mensal de 65 650$00. Conta 40 anos de serviço.
(Por portaria dc 6 de Fevereiro dc 1984. Não carece de visto
do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.’ 276-A/75.)

Capitão do serviço geral do Exército (52169211) Armando Eucloro
Silveira Catarino. nos termos da alínea d) do n.° 1 do artigo 1,0
do Decreto-Lei n.° 514/79, de 28 de Dezembro. devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 60 40000. Conta 36 anos de serviço.
(Por portaria de 15 de Fevereiro de 194. Não carece de visto do
Tribunal dc Contas, nos lermos do Decreto n.° 276-A/75.)

Capitão do serviço geral do Exército (51358011) Joaquim Caetano
Vieira, nos termos da alínea cl) do n,0 1 do artigo 1 ,0 do L)ecreto
-Lei n.° 5 14/79, de 28 de Dezembro, devendo sei’ considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
fica com a pensão mensal de 70 900$00. Conta 40 anos de serviço.
(Por portaria de 17 de fevereiro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal dc Contas, nos termos do Decreto n.° 276-Â/75.)

Capitão do serviço geral do Exército (50521311) Joaqciim Maria da
Hortinha, nos termos da alínea d) do n» 1 do artigo 1.0 do
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Decreto-Lei n.° 514/79, dc 28 de Dezembro, devendo ser con
siderado nesta sítuação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 65 650$00. Conta 37 anos de serviço.
Capitão do serviço geral do Exército (52083811) Henrique Fernandcs
Moreira, nos termos da alínea cl) do n.° 1 do artigo 1.0 do
Decreto-Lei n.° 514/79, de 28 de Dezembro, devendo ser con
siderado nesta situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 60 400$00. Conta 37 anos de serviço.
(Por portaria de 1 de Marco de 984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos teimas do Decreto n.° 276-A/75j

Capitão do serviço geral do Exército (52284511) Mário da Assunção
Moscoso, nos termos da condição ya da alínea b) do n.° 1 do
artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 514/79, de 28 de Dezembro, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 60 400$00. Conta 38 anos de serviço.
(Por portaria de 2$ de Março de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 276-A,/75.)

Capitão do serviço geral do Exército (50185011) Licínio Alfredo
Lopes Cirne, nos termos da alínea d) do n.° 1 do artigo 1 » do
Decreto-Lei nY 514/79, de 28 de Dezembro, devendo ser con
siderado nesta situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 70 900$00. Conta 39 anos de serviço.
(Por portaria de 1 de Abril de 1984. Não carece de visto do
Tril,unal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Capitão do serviço geral do Exército (52083511) João da Costa
Tavares, nos termos da condição 1? da alínea b) do n.° 1 do
Decreto-Lei n.° 514/79, de 28 de Dezembro, devendo ser con
siderado nesta situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 60 400$00. Conta 44 anos de serviço.
(Por portaria de $ de Abril de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Capitão do serviço geral do Exército (31770511) António de Carvalho.
nos termos da alínea d) do n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei
n.° 5 14/79, de 28 de Dezembro, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 66 550S00. Conta 36 anos de serviço.
Capitão do serviço geral do Exército (51365211) David Domingues
Machado, nos termos da alínea d) do n.° 1 do artigo 1 .o do
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Decreto-Lei n.° 5 14/79, de 28 de Dezembro, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
fica com a pensão mensal de 60 400$00. Conta 36 anos cte serviço.
Capitão do serviço geral do Exército (50966711) Armando Tomaz,
nos termos da alínea á) do nY 1 do artigo 1.” do Decreto
-Lei n.° 514/79, de 28 de Dezembro, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 65 650$00. Conta 41 anos de serviço.
(Por portaria dc 15 de Abril de 1984. N8o carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/iS.)

Passagem à situação de reforma:

Por despacho da Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previdência
de 11 de Junho de 1984, publicado no Diário da República.
2. Série, n.° 150. de 30 de Junho de 1984:
Brigadeiro José João Henrique de Sales Grade, desde 7 dc junho de
1983;
Coronel do serviço de administração militar Artur Neves Correia e
Silva, desde 11 de Abril de 1983;
Coronel de infantaria José Catela Teixe ira Stocklcr de Albuquerquc,
desde 28 Janeiro de 1983;
Coronel de engenharia Luís Esteves Ramites, desde 23 de Janeiro
de 1983;
Tenente-coronel do serviço geral do Exército Manuel Roseiro de
Miranda Boavida, desde 10 de Maio de 1983;
Major do serviço geral do Exército Aníbal dos Santos Ferreira,
desde 26 de Maio de 1983;
Major do serviço de material António da Silva Neves, desde 30 de
Novembro de 1982;
Major do serviço geral do Exército Joaquim Fernandinho, desde 2 de
Janeiro de 1983;
Major do serviço geral do Exército Leonel Vaz Velho de freitas,
desde 20 de Maio de 1983;
Major do serviço geral do Exército Manuel Rosendo Inocêncio. desde
3 de Novembro de 1977:
Major do serviço geral do Exército Mário da Cruz Vieira, desde
11 de Junho de 19$3;
Capitão do serviço geral do Exército António Gilberto Cantante
Amado, desde 2 de Maio de 1982;
Capitão do serviço geral do Exército António Isidro Martins, desde
15 de Maio de 1983;
Capitão do serviço geral do Exército António da Silva Gusmão,
desde 22 de junho de 1983;
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Capitão do serviço geral do Exército Armando Vieira, desde 23 de
Março de 1983;
Capitão do serviço geral do Exército Domingos Augusto Falé e Costa,
desde 18 de Março de 1983;
Capitão do serviço geral do Exército Henrique do Nascimento, desde
23 de Junho de 1983;
Capitão do serviço geral do Exército José Hermenegildo Duarte
fragoso, desde 1$ de Dezembro de 1982;
Capitão de engenharia Vasco Lima Vilias, desde 19 de Maio de
1983.
Oficiais do quadro de complemento
Passagem à situação de reserva:
Capitão miliciano dc infantaria (10006269) Jaime António Sousa
ferreira, nos termos da condição 2.a da alínea b) do n.° 1 do
artigo 1.° do Decreto-Lei n.° 514/79, de 28 de Dezembro, e
Decreto-Lei n.° 90/78, de 9 de Maio, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 24 061S00. Conta 15 anos e 3 meses
de serviço.
(Por portaria dc 4 de Janeiro de 1’3$4. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 27b-A/75.

Os oficiais em seguida mencionados têm a situação que lhes vai
indicada em título por terem atingido o limite de idade, nos
termos dos artigos 25.° e 26.° do Decreto-Lei n.° 36 304, de
24 de Maio de 1947:
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Abrantes
Tenente miliciano de engenharia António José Symardo de Serpa
Soares, devendo ser considerado nesta situacão desde 25 d
lunho de 1984.

Tenente miliciano do serviço dc administração militar Eduardo dc
MeIo Lucas Coelho, devendo ser considerado nesta situaçao
desde 1 de Junho de 1984.
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Ëvora
Tenentes milicianos de infantaria António José Russo, Manuel José
Godinho Ferro, Carlos Venâncio Domingos Bilro, Adelino loa-
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quim Santos, António Manuel Pereira, Paulino Augusto de
Oliveira Cabaço, Américo Francisco Bexiga Ponces, Joaquim
José Freixial Casquinha, Manuel Jorge Pombo Crucinho, Joaquim
Augusto Santos Simões e José Miguel Lopes Marques, devendo
ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 19 de
Maio de 1982, 21 de Janeiro, 1 e 30 de Abril, 3 de Maio, 7 de
Junho, 15 de Julho. 9. 1 e 27 de Outubro e 22 dc Novembro
de 1983.
Capitão miliciano de artilharia Joaquim José Mendes Tangarrinhas.
devendo ser considerado nesta situação desde 23 de Março de
1980.
Tenentes milicianos de artilharia António Gomes Mendes e Herlânder
Augusto Celeste e Correia, devendo ser considerados nesta situaÇão
desde, respectivamente, 2 de Março e 9 de Dezembro de 1983.
Alferes miliciano de cavalaria Luís de Matos Telo da Gama, devendo
ser considerado nesta situação desde 27 de Maio de 1968.
Alferes milicianos do serviço de administração militar Avelino Carlos
Gonçalves Oliveira e José Eduardo Carpinteiro Albino, deventio
ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 25 de
Janeiro e 29 de Dezembro de 1983.
Tenente miliciano do serviço de transportes Francisco de Barahona
Núncio, devendo ser considerado nesta situação desde 30 de
Abril de 1983.
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Lisboa
Capitães milicianos de infantaria Aires José Soares da Silva, Paúl
Hans Lourenço Muiler, José Eduardo Marques Tapada e Jorge
Miguel Soares dc Moura, devendo ser considerados nesta situação
desde, respectivamente. 7 de Janeiro. 10 e 21 de Fevereiro e 1 de
Abril de 1984.
Tenentes milicianos de infantaria Henrique Carlos Manuel Mesquita
de Abreu, Macário José Monteiro Coelho, Carlos Alberto da
Silva Paixão, António Alberto da Costa Vaz, António Rodrigues
Mendes Palitos, Ramiro Correia Nunes de Campos, António
Hélder Monteiro de Sena e Silva, Avito José da Silva, António
José da Cunha Marques Pereira, Fernando Manuel Costa de Ávila,
Eosé Filipe da Cunha Barata. José Manuel Mota Torres ferreira,
José da Silva Moreira, Joaquim de Oliveira, Rui Fernando Serrão
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Assis e Santos, José Vieira Lopes Courinha, Reinaldo Borranho
Caldeira, Manuel Martins Duarte. Waltcr José Rodrigues de
Carvalho, Arnaldo Matias Matos, José Caseiro Liberal, Vasco
da Silva Valadares, Luís Fernando Santos Araújo, Manuel Luís
Goncalves Neto Ferreira, Manuel Mendes Garcia, António Pedro
Regueira PrLltes, João da Cruz Marcelino Marques, Armindo
Augusto Gualdes Soares, António Francisco Xavicr Diogo Viegas,
Eurico Vasques Semeâo, José de Almeida Abrantes, António
Leça Ramos do Rosário, Augusto Daladier Pedro Salvador,
Josá Manuel do Nascimento Martins Gonçalves, Afonso Dinis
Vieira de Carvalho, Luís Manuel Seabra Gomes, Eurico Alberto
Roma Pereira, Manuel Barata Afonso Goulão, Mário de Sousa
Basíl io, 1 nácio Gonçalves Rodrigues Casinhas, António Carminé,
José Augusto Poças Ferreira, Vítor Manuel Cunha Massuca,
Arnaldo Dias Teixeira, Carlos Alberto Gouveia de Melo, António
Joaquim de Aranha Máximo, João Fernando Toca Quintino,
osé Ramos Vaz, Jorge Manuel Alves Alem Sanches e António
figueiredo da Silva, devendo ser considerados nesta situação
desde, respectivamente, 7 de Setembro de 1982, 19 de Fevereiro
e 25 de Setembro de 1983, 6, 13, 16, 19, 21, 21, 30, 31 e 31 de
Janeiro, 1, 1, 1, 5, 14, 15, 18, 24 e 27 de Fevereiro, 6, 10, li,
13, 17, 18, 23,27 e 29 de Março, 2,4,4,4,6,8,15,16,17,21,
23 e 24 de Abril, 24 e 28 de Maio, 2, 11, 12, 20, 24 e 29 de
Junho de 1984.
Alferes milicianos de infantaria António Norberto Coelho Brasil,
José Raimundo Ventura, António Pereira Teixeira, Manuel Magro
Jacinto, Abílio Quadrado Rita, José Francisco Espadeiro Martins
e João de Freitas Rego Santos, devendo ser considerados nesta
situação desde, respectivamente, 18 de Março, 2 e 14 de Abril,
19 de Maio, 10 e 14 de Junho e 14 de Julho de 1984.
Distrito de Recrutamento Mobilização do Porto
Capitão miliciano do serviço de pessoal José Aclalmiro Barbosa Dias
de Castro, devendo ser considerado nesta situação desde 26 de
Março de 1984.
(Por portaria dc

18 de junho de 1984.)

Reintegração:
Por despacho de 28 de Maio de 1984, do brigadeiro Director do
Serviço de Pessoal, foi reintegrado no Exército Português, por
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ter optado pela nacionalidade portuguesa, e colocado no Distrito
de Recrutamento e Mobilização de Lisboa, na situação de
licenciado, desde a mesma data, o alferes miliciano de engenharia
(80151769) Júlio Vasco dc Sousa Lobo, natural de Cabo Verde.
(Por portaria de 25 de Junho de 19$4.)

IV

—

PROMOÇõÈS

Oficiais do quadro permanente
Armas e serviços:
Direcção do Serviço de Administração Militar
Tenente-coronel do serviço de administração militar, o major cio
mesmo serviço (50473711) Joaquim Miranda Ferreira, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
a data da prcsente portaria.
(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Direcção do Serviço de Finanças
Major do serviço de administração militar, o capitão do serviço de
administração militar (04133966) António Manuel Galvão Gon
çalves, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria dc 1 dc 1arço de 1984. Não carece de visto do
Tribunal dc Contas, nos termos do Decreto n.° 278-A/75.)

Direcção do Serviço de Intendência
Maior do serviço dc administração militar, o capitão do mesmo
serviço (05966764) José Carlos Mendonça da Luz, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Quartéis-generais:
Região Militar do Norte
Major do quadro especial de oficiais, o capitão do mesmo quadro
(00320263) Francisco Paiva Loureiro, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde 1 de Outubro
de 1982.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 6
de Dezembro de 1983, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
ti.0 4, de 15 de Fevereiro de 1984.
(Por portaria de 14 de Maio de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75i

Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução
e unidades:
Infantaria:
Regimento de Infantaria de Castelo Branco
Major do quadro especial de oficiais, o capitão do mesmo quadro
(19913264) Joaquim Sabino Reino, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde 1 de Outubro
de 1982.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 6
de Dezembro de 1983, publicada na Ordem do Exército, 2.a Série,
n.’ 4, de 15 de Fevereiro de 1984.
(Por portaria de 14 de Maio de 1984. Não carece de visto do

Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75i

Regimento de Infantaria de Queluz
Major do quadro especial de oficiais, o capitão do mesmo quadro
(02112864) Carlos Octávio Antunes Lopes, contando a antigui
dade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde 4 de
Outubro de 1982.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 6
de Dezembro de 1983, publicada na Ordem cio Exército, 2. Série,
n.° 4, de 15 de Fevereiro de 1984.
(Por portaria de 14 dc Maio de 1984. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do 1)ecreto n.° 276-A/73.)
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Regimento dc Infantaria de Tomar
l. Brigada Mista Independente
.°

Batalhão de Infantaria Motorizado

Major do quadro especial de oficiais, o capitão do mesmo quadro
(00018864) Adriano Miranda Lima, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde 1 de Outubro de
1982.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 6
de Dezembro de 1983. publicada na Ordem cio Exército, 2. Série,
nY 4, de 15 de fevereiro de 1984.
(Por portaria de 14 dc Maio de 1984. N9o carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Infantaria de Viseu
Major do quadro especial de oficiais, o capitão do mesmo quadro
(00893461) António Pereira de Lima, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde 1 de Outubro
de 1982.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 6
de Dezembro de 1983, publicada na Ordem do Exército, 2. Série.
n.° 4, de 15 de Fevereiro de 1984.
Major do quadro especial de oficiais, o capitão do mesmo quadro
(07027965) José Neves Esteves Varela, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde 1 de Outubro
dc 1982.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 6
de Dezembro de 1983, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 4, de 15 de fevereiro de 1984.
(Por portaria dc 14 de Maio de 1984. No carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 276-A/75.)

Batalhão de Infantaria de Aveiro
Major do quadro especial de oficiais, o capitão do mesmo quadro
(40058662) Henrique Ribeiro Louro, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde 1 de Outubro
de 1982.
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Esta pottaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 6
de L)ezembro de 1983, publicada na Ordem cio Exército, 2. Série,
n.° 4, de 15 de Fevereiro de 1984.
(Por portaria de 14 de Maio de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Õrgãos de execução dos serviços e outros elementos:
Escola de Sargentos do Exército
Major do quadro especial de oficiais, o capitão do mesmo quadro
(03444864) José Eduardo Jesus Henriques, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde 1 de Outubro
de 1982.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 6
de Dezembro de 1983, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n» 4, de 15 de Fevereiro de 1984.
(i’or portaria de 14 de Maio de 1984. Não carece de visto cio
Tribuna? de Contas, nos termos do Decrcto n.° 276.A/75.)

Diversos:
Agrupamento Base de Santa Margarida
1 •a Brigada Mista Independente
Comando e Companhia de Comando e Serviços
Capitão de infantaria, o tenente de inafntaria, graduado em capitão,
(41121459) Eduardo de Almeida Nogueira Coelho, contando a
antiguidade desde 15 de Maio de 1977.
(Por portaria de 15 de Junho dc 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Na situação de reforma extraordinária:
Graduado no posto de tenente-coronel de infantaria, na situação de
reforma extraordinária, nos termos dos artigos 1.0 e 4.° do
Decreto-Lei n.° 295/73, de 9 de Junho. o major de infantaria
(51330611) Álvaro Jorge da Fonseca Gomes do Souto, contando
a antiguidade de 23 de fevereiro de 1984.
A graduação deste oficial não lhe confere direito a qualquer
alteração na pensão de reforma, calculada e estabelecida na data
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da mudança de situação (artgo 4.° do Decreto-Lei
de 9 de Junho).
(Por portaria

de 3

de

n.° 295/73,

Julho

de

1984.)

Oficiais do quadro de complemento

Armas e serviços:
Quartéis-generais:
Região Militar do Centro
Alferes miliciano do serviço de pessoal, o aspirante a oficial miliciano
do mesmo serviço (03340475) José Alberto Neves Pereira Mar
tins, contando a antiguidade desde 13 de Agosto de 1983, desde
quando deve ser considerado nesta situação.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 13 de
Agosto de 1983, publicada na Ordem do Exército, 2.’ Série, n.° 3,
de 1 de Fevereiro de 1984, página 235, na parte respeitante a
este oficial.
(Por portaria de 24 de Maio de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução
e unidades:

Infantaria:
Regimento de Infantaria de faro
Destacamento de Tavira
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, o soldado cadete (12856280)
Tiago Salazar Ribeiro Couto, contando a antiguidade desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 28 de Janeiro de 1984.)

Regimento de Infantaria de Vila Real
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (11984579) José Manuel da Silva Barrosa, em dispo
nibilidade, contando a antiguidade desde 31 de Dezembro de
1980.
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Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (14302272) Óscar ferreira Afonso, em disponibilidade,
contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1975, devendo
ser considerado nesta situação desde 14 de Janeiro de 1976.
(Por portaria de 2 de Maio de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Alferes mili&ano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (17606778) Pedro Manuel Costa Cerquinho Ribeiro da
Fonseca, em disponibilidade, contando a antiguidade desde 31 de
Dezembro de 1980, desde quando deve ser considerado nesta
situação.
(Por portaria de 30 de Maio de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Alferes miliciano do serviço de administração militar, o aspirante a
oficial miliciano do mesmo serviço (61357370) Alcino Fonseca
de Seixas, em disponibilidade, contando a antiguidade desde 1 de
Novembro de 1974, devendo ser considerado nesta situação
desde 30 de Janeiro de 1975.
(Por portaria de 2 de Maio de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Artilharia:
Regimento de Artilharia da Serra do Pilar
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria, graduado em capitão, (03795968) João Manuel Tei
xeira Pestana, em disponibilidade, contando a antiguidade desde
1 de Novembro de 1971, devendo ser considerado nesta situação
desde 6 de Outubro de 1971.
Alferes miliciano de artilharia, o aspirante a oficial miliciano de arti
lharia, graduado em alferes, (17219269) Joaquim Martins da
Costa, em disponibilidade, contando a antiguidade desde 1 de
Novembro de 1970, devendo ser considerado nesta situação desde
14 de Janeiro de 1971.
Alferes miliciano de artilharia, o aspirante a oficial miliciano de arti
lharia, graduado em alferes, (08606869) José António Carvalho
fernandes, em disponibilidade, contando a antiguidade desde 1
de Novembro de 1971, devendo ser considerado nesta situação
desde 6 de Abrl de 1972.
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Alferes miliciano de artilharia, o aspirante a oficial miliciano de arti
lhara, graduado em alferes, (18443569) António Domingos Lei
tão Rodrigues, em disponibilidade, contando a antiguidade desde
1 de Novembro de 1972, devendo ser considerado nesta situação
desde 6 de Abril de 1973.
Alferes miliciano dc artilharia, o aspirante a oficial miliciano de arti
lharia, graduado em alferes, (13221169) Fernando Jorge Sousa
Araújo, em disponibilidade, contando a antiguidade desde 1 de
Novembro de 1974, devendo ser considerado nesta situação desde
17 de Janeiro de 1975.
(Por portaria de 2 de Maio de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Grupo de Artilharia de Guarnição n.° 2
Alferes rnliciano de artilharia, o aspirante a oficial miliciano de arti
lharia, graduado em alferes, (15373669) Jorge Manuel David
Borges de Almeida, em disponibilidade, contando a antiguidade
desde 1 de Novembro dc 1971, devendo ser considerado nesta
situação desde 6 de Abril de 1972.
(Por portaria de 2 dc Maio de 1984. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Cavalaria:
Regimento de Cavalaria de Santa Margarida
Alferes miliciano de cavalaria, o asprante a oficial miliciano de cava
laria, graduado em alferes, (14622972) João Santiago dos Santos,
em disponibilidade, contando a antiguidade desde 1 de Novem
bro de 1973, devendo ser considerado nesta sittiação desde 4 dc
Julho de 1973.
(Por portaria de 2 de Maio de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Engenharia:
Regimento de Engenharia

n.°

1

Alferes miliciano de engenharia, o aspirante a oFcial miliciano de
engenharia, graduado em alferes, (42061562) António da Luz
Duarte Almeida, em disponibilidade, contando a antiguidade
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desde 1 de Novembro de 1970, devendo ser considerado nesta
situação desde 8 de Julho de 1970.
Alferes miliciano de engenharia, o aspirante a oficial miliciano de
engenharia, graduado em alferes, (04934664) Manuel José Rocha
Fernand de Almeida, em disponibilidade, contando a antigui
dade desde 1 de Novembro de 1971, devendo ser considerado
nesta situação desde 5 de Julho de 1971.

Alferes miliciano de engenharia, o aspirante a oficial miliciano de
engenharia, graduado em alferes, (06208965) Vasco Luís Namo
rado Gomes de Almeida, em disponibilidade, contando a antigui
dade desde 1 de Novembro de 1971, devendo ser considerado
nesta situação desde 6 de Outubro de 1971.
Aleferes miliciano de engenhara, o aspirante a oficial miliciano de
engenharia, graduado em alferes, (03990163) Emílio de Abreu
Costa Camilo, em disponibilidade, contando a antiguidade desde
1 de Novembro de 1972, devendo ser considerado nesta situação
desde 11 de Julho de 1972.
Alferes miliciano de engenharia, o aspirante a ofcial miliciano de
engenharia (19640769) José Luís Alves Pádua da Silva, em dis
ponibilidade, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de
1974, devendo ser considerado nesta situação desde 22 de Julho
de 1974.
A]fcres miliciano de engenharia, o aspirante a oficial milicano de
engenharia, graduado em alferes, (11020369) António Manuel
Braga Coelho Rosa, em disponibilidade, contando a antiguidade
desde 1 de Novembro de 1971, devendo ser considerado nesta
situação desde 22 de Julho de 1974.
Alferes milicianos de engenharia, os aspirantes a oficial milicianos de
engenharia, graduados em alferes, (05464067) Domingos Alberto
da Nave Serpa dos Santos e (70657269) Carlos Manuel Pereira
tio Nascimento, ambos em disponibilidade, contando a antigui
dade desde 1 de Novembro de 1974, devendo ser considerados
nesta situação desde 5 de fevereiro de 1975.
Alferes milciano de engenharia, o aspirante a oficial miliciano de
engenharia (11758867) Carlos Manuel Ribeiro Andrade, em dis
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ponibilidade, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de
1974, devendo ser considerado nesta situação desde 26 de Outu
bro de 1974.
Alferes miliciano de engenharia, o aspirante a oficial miliciano de
engenharia, graduado em alferes, (14535670) Artur José Pereira
da Silva, em disponibilidade, contando a antiguidade desde 1 de
Novembro de 1975, devendo ser considerado nesta situação desde
15 de Janeiro de 1976.
(Por

portaria de 2 de Maio de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 276-A/753

Alferes miliciano de engenharia, o aspirante a oficial miliciano de
engenharia (14201170) I)iogo José Fernandes Homem de Lucena,
em disponibilidade, contando a antiguidade desde 30 de Dezem
bro de 1981, desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 30 de Maio de 1984. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75i

Alferes miliciano do serviço de administração militar, o aspirante a
oficial miliciano do mesmo serviço, graduado em alferes,
(00903969) António Guilherme Borges Queirós Ribeiro, em dis
ponibilidade, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de
1971, devendo ser considerado nesta situação desde 5 de Julho
de 1971.
Alferes miliciano do serviço de material, o aspirante a oficial mili
ciano do mesmo serviço, graduado em alferes, (14169469) Mário
Gil Videira Vicente, em disponibilidade, contando a antiguidade
desde 1 de Novembro de 1974, devendo ser consderado nesta
situação desde 8 de Abril de 1975.
(Por portaria dc 2 de Maio de 1984. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)

Serviço de administração miIitar
Batalhão de Administração Militar
Alferes miliciano do serviço de administração militar, o aspirante a
oficial miliciano do mesmo serviço, graduado em alferes,
(10347869) António José Pinto Mendes Mourão, em dsponibili
dacte, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1971,
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devendo ser considerado nesta situação, desde 6 de Abril de
1972.
(Por portaria de 2 de Maio de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)

Alferes
do
em
de

miliciano do serviço de pessoal, o aspirante a oficial miliciano
mesmo serviço (16514078) Luís Fernando de Sousa Pinto,
disponibilidade, contando a antiguidade desde 5 de Agosto
1980, desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 30 de Maio de 1984. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização do Porto
Desgraduado do posto de capitão miliciano do serviço de saúde, desde
18 de Julho de 1975, o aspirante a oficial miliciano do serviço
de saúde (01038761) Diogo Maria Botelho dos Santos Clara, do
Distrito de Recrutamento e Mobiflzação do Porto, na situação
de disponibiLidade desde a mesma data.
(Por portaria dc 27 de Junho de 1984. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A75.)

Órgãos de execução dos serviços e outros elementos:
Estabelecimentos de ensino
Colégio Militar
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de in
fantara (02772477) Carlos Alberto Ferreira Rodrigues Bernar
dino, em disponibilidade, contando a antiguidade desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1983. Não carece de visto do
Tribtinal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A75.)

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
nfantaria (10646677) Joaquim Peres de Noronha Campos Costa,
em disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 31 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A75.)
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Oficiais do quadro permanente
Armas e serviços:
Direcção do Serviço de Pessoal
Repartição de Sargentos
i\’lajor do serviço geral do Exército, do Distrito de Recrutamento e
Mobilização de Leiria, (50014211) Honório Pereira Lopes.
(Por portaria de 25 de Maio de 1984.)

Direcção do Serviço de Materiat
Tenente-coronel

do

serviço

de

matetial

(materal).

no

quadro,

(20495161) José de Campos Dias Figueiredo.
(Por portaria de

1 de Abril de

l9.4.)

Ouartel.General da Região Militar de Lisboa
Capitão de infantaria, do Distrito de Recrutamento e Mobilização de
Lisboa, (60568967) Carlos Alberto Coben Brito Teixeira.
(Por portaria de

10 de Maio de

1984.)

Escotas práticas das armas e serviços, centros de instrução
e unidades:
Escola Prática de Artilharia
Major de artilharia, da Direcção da Arma de Artlharia, (41477262)

Rui Manuel Martins Reis.

(Po’

portaria de 7 de Maio dc

1984.)

Regimento de Comandos
Tenente-coronel de infantaria, da i)irecção da Arma de Infantaria,
(50180511) Florindo Eugénio Baptista Morais.
(Por portaria de 6 de Junho de 1984.)

ORDEM DO EX1RCITO N.° 14

2.” Srie

1045

Adidos:
Nomeado subdirector das Oficinas Gerais de Material de Engenharia
o tenente-coronel do serviço de material (material) (00812563)
Mário Francisco Tavares, do Comando do Batalhão de Apoio de
Serviços da 1. Brigada Mista Independente (Agrupamento Base
de Santa Margarida), nos termos do artigo 30.° do Decreto-Lei
n.° 41 892, de 3 de Otitubro de 1958, e mapa IV anexo ao
Decreto-Lei a.’ 44 522, de 3 dc Maio de 1962, em substituição
do tenente-coronel do serviço de material (material) José de Cam
pos l)ias Figueiredo, que foi exonerado em 1 de Abril de 1984.
(Por portaria de 16 de Abril de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 25 de Junho de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Nomeado vogal do Centro financeiro dos Estabelecimentos Fabris do
Exército o coronel do serviço de material (material) (50773811)
Joaquim do Rosáro Gonçalves Triguinho, da Direcção do Ser
viço de Material, nos termos do artigo 156.° do Decreto-Lei
n.° 42 564, de 7 de Outubro de 1959, alterado pelo Decreto-Lei
nY 43 577, de SI de Março dc 1961, em substituição do briga
cIeiro Francisco de Oliveira Faria, que foi promovido ao actual
posto em 15 de fevereiro de 1984.
(Por portaria de 1 de Abril de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 25 de Junho de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

VI— RECTIFICAÇÕES DE PENSÕES
Actualização das pensões de reserva dos oficiais a seguir mencionados
desde as datas que se lhes indicam:
Com 36 anos de serviço:
Desde 1 de Janeiro de 1983:

Coronel:
(51417711) Nuno António de Carvalho Esteves da Rosa, 66 400$00 (a)
(a) Rectifica a publicada na O. E., 4/84.
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Desde 1 de Janeiro de 1984:
Coronéis:
(51423111) Manuel Claudino Martins Veríssimo, 98 430800;
(50581311) José Mendonça Prazeres, 76300$00;
(508862 11) António Francisco Neto Parra, 80400$00;
(51384411) Carlos Alberto Bragança Moutinho, 85 200$00;
(51384211) João José Curado Lcito, 98 120$00;
(51390011) Jogo Maria Andrade de Beires Junqueira, 93 153$00;
(51420211) Mário Rodrigues de faria, 78200$00;
(51370211) José António Jerónimo Gonçalves, 91 660$00;
(51367311) Manuel do Nascimento Antas, 76700$00;
(51375411) Adolfo Monteiro da Cruz, 78413$00;
(51376311) Fernando Guilherme Rebocho da Costa Freire, 77 122$00;
(51533011) António Pereira da Costa, 80 900$00;
(51421011) José Manuel Esteves Casanho do Giro, 84 860$00;
(51420811) Luís José Ferreira figueirinhas, 79 200$00;
(51420711) José Moutinho Gonçalves, $6 673$00;
(51420611) Jaime Fernando Borrego de Oliveira Leite, 98 580$00;
(51419611) José Mota da S1va Gaspar, 78400$00;
(51419311) Ricardo Pinto Caimo ferreira, 78200$00;
(51416311) Manuel Alberto Lopes Saiaiva Martins, 78 000$00;
(51009811) Leopoldo Severo Ferreira Pinto, 84 655$00;
(51471211) Fernando Manuel ferreira Baptista Viegas, 77700$00;
(51368111) Sigfredo Ventura Costa Campos, 91 660$00;
(51411411) José Candido de Bonnefon de Paula Santos, 91 320$00;
(51395111) José Guilherme Rosa Rodrigues Mansilha, 98 120$00;
(50332811) Manuel José Monteiro, 82 729$00;
(52156911) António Monteiro, 77 596800;
(52155511) João Luís Moreira Arriscado Nunes, 84 860$00;
(51419911) Polínio António Saraiva, 76992$00;
(52157011) António Augusto de Almeida Meio, 81100$00;
(51367611) José Póvoas Janeiro, 76501$00;
(51381711) José Morais de Sousa, 78400$00;
(50179411) Joaquim Francisco Rijo Cardeira da Silva, 82 657$00;
(51518811) Argentino Urbano Seixas, 98 120$00;
(51239111) José Francisco dos Reis Santos, 77448$00;
(51417711) Nuno António de Carvalho Esteves da Rosa, 77200$00;
(51392711) Manuel Ramalho Salvado Pires, 87 042$00;
(51232111) Octávio Hugo de Almeida e Vasconcelos Pimentei,
$3 114$00;
(51381011) José Alves Pereira, 78400$00;
(51253411) Renato Gil Botelho de Miranda, 83926$00;
(51262211) Vítor Manuel Pires Mendes, 85 735$00;
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(50152511) António Gaspar de Meio, 76 185$00;
(50989811) Manuel Jorge da Costa Martinho, 86733$00;
(50971711) Boaventura Paulo Lopes, 76508$00;
(51308911) José Martiniano Moreno Gonçalves, 76635$00;
(51262011) Henrique Jorge Calvo da Silva Coutinho Garrido,
78 400$00.
Tenentes•eoronéis:
Armando ferreira da Silva Torres, 75 110$00;
Amândio Ribeiro da Costa, 69 000SOO;
João Maria de O1veira, 69000$00;
Américo de Sousa, 75 110800;
Augusto Ferreira, 69000$00;
Joaquim Teodósio Nunes Correia, 75 110$00;
Aníbal Marques Cadete, 69000$00;
Álvaro Rodrigues de Oliveira Brandão, 81 220$00;
Raul Pinto de Almeida, 69000$00;
Fernando Alberto Pereira Ferreira, 69 600$00;
Francisco Filipe Dentinho, 75727$00;
Francisco Marques Antunes, 77310$00;
Ãngelo Mendes da Silva e Sousa, 84310$00;
(51767511) Albano Ferr&ra Simões, 83 545$00;
(51260711) Augusto Alberto Ribeiro, 83 420$00;
(51068211) Catolino Rogério Mateiro Dias Pinto, 83362$00.

(5135lb1 1)
(51480111)
(50747211)
(51488311)
(50283611)
(51432111)
(51381511)
(51197411)
(51431411)
(51491211)
(50529811)
(51487811)
(51462111)

Majores:
(51387511)
(51471311)
(51471611)
(50153811)
(52331011)
(50681311)
(51484511)
(50856011)
(51135011)
(50002811)
(52124711)
(50708411)
(51023311)
(50899911)
(51105711)
(50472711)

Arnaldo Dias Ribeiro, 65500$00;
António da Graça, 65 500$00;
Augusto Nadais de Vasconcelos, 65500$00;
Joaquim Augusto Soares, 65500$00;
José de Oliveira Rebelo, 65 500$00;
Manuel Bernardes, 65500$00;
Francisco Freitas Serra de Almeida, 71 260$00;
António Barbosa Mexia Leitão, 65 500$00;
António Alves, 65500$00;
Edmundo Garcia da Rocha, 67500$00;
Manuel fernandes de Pina, 71 260$00;
Esmeraldo Carrasquinho da Luz, 65 700$00;
Alfredo Ferreira Alves, 66500$00;
Álvaro Lopes dos Santos, 73260$00;
Gilberto dos Reis, 66250$00;
António Emídio de Bastos Rabaça, 73 260$00.
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Capitães:
(51487211)
(50825211)
(51489711)
(50140511)
(5057641 1)
(50599711)
(50086611)
(50651611)
(50358711)
(5053271 1)
(51485411)
(50084311)
(50339311)
(50582411)
(50533211)
(50052611)

Augusto Pinto Franco, 60 400$00;
Armando Martns de Araújo, 60 400$00;
Adriano Alberto. 66028500;
Artur Casacão Carapinha, 62500$00;
António Luis Bastos, 65 900$00;
Boaventura Alberto, 62 072$00;
António José Pessoa l)inis, 60 783$00;
Alexandre da Costa Capucho, 63981$00;
Frederico Carlos Teixeira de Morais, 60 800$00;
Francisco José Craveiro, 60 741$00;
Adelino Castelo Valente, 60600$00;
Alvaro Pombo, 66 050500;
Fernando de Almeida Madeira, 60800$00;
Fernando I)ias da Cruz, 60 593$00;
António Correia, 60800$00;
Francisco Alcoba Baptista, 60600$00.

Tenentes:
(50457911) Iosé Augusto Inácio, 51 700$00;
(50639111) António Vieira Comes, 51 700$00.
Com menos dc 36 anos de servico:
Desde 1 de Janeiro de 1984:
Capitães:
(52418211) António da Silva, 55 786$00. Conta 33 anos e 3 meses de
serviço;
(62276911) António de Sousa Santos Júnior, 26 761$00. Conta 16 anos
e 4 meses dc serviço;
(5169891 1) Hélder Martins Nunes, 52 277500. Conta 28 anos e 8 meses
de serviço;
(52056911) Armando Mendes Neves, 64 586$00. Conta 35 anos e 5
meses de serviço;
(52333711) Antó&o Fcrreira Moedas, 50 743$00. Conta 30 anos e 1

mês de serviço;
(51541611) José Martins Soares Louro, 55 316$00. Conta 30 anos e
4 meses de serviço;
(31038248) Alcino Alves da Costa Pina, 57 596$00. Conta 31 anos e
7 meses de serviço;
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(50003711) Armindo Teixeira Viegas de Carvalho, 55 789$00. Conta
32 anos e 1 mês de serviço;
(05979063) Albertino Coutinho Cardoso, 29 112$00. Conta 17 anos e
5 meses de serviço;
(44260753) Joaquim Simões felgar, 46 721$00. Conta 26 anos e 5
meses de serviço;
(50006711) Américo Lopes Bento, 61 463$00. Conta 33 anos e 6 meses
de serviço;
(06559965) Carlos Freclerco Néu Dias Antunes, 28 053$00. Conta 16
anos e 7 meses de serviço;
(50524111) José Maria de Azevedo Mendes Seabra, 56 532$00. Conta
31 anos de serviço;
(09860667) António de Jesus Fialho, 25 375$00, Conta 15 anos de
serviço;
(51106$11) Sérgio Augusto Alexandrino Madureira Marques de
Aguíar, 38 589$00. Conta 23 anos de serviço;
(10301267) Vítor Manuel Martins Coelho, 25 250$00. Conta 15 anos
de serviço.

VII— DECLARAÇÕES
Colocações e desempenho de funções:
1) O general de 4 estrelas, na situação de reserva, (50479911)
Henrique de Oliveira Rodrigues continuou a prestar serviço, após a
sua passagem à reserva (2$ de Abril de 1984), como presidente do
Supremo Tribunal MilItar.
2) O general, na situação de reserva, (50268611) José Luís Almiro
Canelhas continuou a prestar serviço, após a sua passagem à reserva
(2 de Fever&ro de 1984), no Conselho Superior de Disciplina do
Exército.
3) O general, na situação de reserva, (51050211) Joaquim Lopes
Cavalheiro continuou a prestar serviço, após a sua passagem à reserva
(1 de Junho de 1984), como secretário do Conselho Superior de De
fesa Nacional/Ministério da Defesa Nacional.
4) O general, na situação de reserva, (50271211) Álvaro da
Cunha Lopes continuou a prestar serviço, após a sua passagem à
reserva (3 de Março de 1984), no Estado-Maior-General das Forças
Armadas.
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5) O coronel de infantaia, na situação de reserva, (51092711)
Alfredo João de Oliveira Leandro continuou a prestar serviço, após
a sua passagem à reserva (1 de Março de 1984), na Polícia de Segu
rança Pública.
6) O coronel de infantaria, na situação de reserva, (50268011)
José Bastos Pinto deixou de prestar serviço desde 18 de Junho de
1984, no Estado-Maior-General das forças Armadas, passando a pres
tá-lo na Cooperativa Militar, desde a mesma data.
7) O coronel de infantara, na situação de reserva, (50480211)
José da Anunciação Velho presta serviço desde 15 de Julho de 1984,
na Direcção da Arma de Infantaria, deixando de o prestar no Estado-Maior-General das Forças Armadas, desde a mesma data.
8) O major de infantaria, na situação de reserva, (51338311)
Francisco losé Lopes Vide de Matos Chaves continuou a prestar ser
viço, após a sua passagem à situação de reserva (17 de Janeiro de
1984), no 2.° Tribunal MWtar Territorial do Porto.
9) O major de infantaria, na situação de reserva, (36331953)
Hermenegildo António Leite Mota continuou a prestar serviço, após
a sua passagem à reserva (23 de Fevereiro de 1984), no Quartel-General da Região Militar do Norte.
10) O major de artilharia, na situação de reserva, (41476962)
António Mário Leitão Pinheiro de Gusmão Nogueira continuou a
prestar serviço, após a sua passagem à reserva (1 de fevereiro de
1984), no Gabinete para a Construção de Novas Infraestruturas/
/Direcção do Serviço de Fortificações e Obras do Exército.
11) O tenente-coronel de cavalaria, na situação de reserva,
(50621011) António Casimiro Rocha Ferrand de Almeida presta ser
viço desde 15 de Junho de 1984, no Museu Militar.
12) O tenente-coronel de transmssões (serviços técnicos
ramo
exploração), na situação de reserva, (50978111) Nélson da Concei
ção Gomes continuou a prestar serviço, após a sua passagem à reserva
(16 de Janeiro de 1984), no Estado-Maior-General das forças Ar
madas, deixando de o prestar desde 7 de fevereiro de 1984.
—

13) O capitão de transmissões (serviços técnicos
ramo manuten
ção) (51125611) Joaquim Alberto da Silva Alpalhão, do Quartel
-General da Região Militar de Lisboa, presta serviço no Destaca
mento de Reconhecimento de Manutenção de Material de Trans—
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Região Militar de Lisboa, na situação de diligência, desde 24 de
Janeiro de 1984, data a partir da qual assumiu as funções de chefe
do mesmo Destacamento.
14) O coronel médco, na situação de reserva, (50044611) João
Ferro Vilela continuou a prestar serviço, após a sua passagem à
reserva (19 de laneiro de 1984), na Direcção do Serviço de Saúde.
1 5) O coronel do serviço de administração militar, na situação
de reserva, (51473811) Diogo Antunes Clemente continuou a prestar
serviço, após a sua passagem à reserva (1 de Fevereiro de 1984), no
Quartel-General da Região Militar do Norte.
16) O coronel do serviço de administração militar, na situação
de reserva (51092811) Eduardo José de Miranda Gomes presta ser
viço, desde 14 de Junho de 1984, na Direcção do Serviço de Finanças.
1 7) O tenente-coronel do serviço de material (serviços técnicos
de manutenção). na situação de reserva, (50457811) José Manuel de
OFveira Marinho Falcão continuou a prestar serviço, após a sua pas
sagem à reserva (1 de Fevereiro de 1984), na Guarda Nacional Repu
blicana, deixando de prestá-lo desde 1 de Maio de 1984.
1 8) O major do serviço de material (serviços técnicos de manu
tenção), na situação de reserva, (50891411) António José Correia
presta serviço desde 18 de Junho de 1984, no Quartel-General da
Região Militar do Norte.
19) O capitão do serviço de material (serviços técnicos de manu
tenção), na situação de reserva, (50692211) António Cristóvão Afonso
continuou a prestar serviço, após a sua passagem à reserva (31 de
Março de 1984), no Regimento de Infantaria de Castelo Branco.
20) O capitão do serviço de material (serviços técnicos de ma
nutenção), na situação de reserva, (51329211) António Garcia Engrá
cont:;uou a prestar sei’viço, após a sua passagem à reserva (12
de Janeiro de 1984). no Regimento de Transmissões.
21) O capitão do serviço de material (serviços técnicos de ma
nutenção), na situação de reserva, (50004211) i)aniel Simões conti
nuou a prestar serviço, após a sua passagem à reserva (23 dc Abril
de 1984), na Escola Prática do Serviço de Transportes.
22) O major do serviço geral do Exército, na situação de reserva,
(50979111) Acácio Jaime Branquinho presta serviço desde 1 de Jtinho
de 1984, no Estado-Maior-General das Forças Armadas.
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23) O major do serviço geral do Exército, na situação de reserva,
(51364211) João Luís Fonseca continuou a prestar serviço, após a sua
passagem à reserva (1 de Março de 1984), na Direcção do Serviço de
fortificações e Obras do Exército.
24) O major do serviço geral do Exército, na stuação de reserva,
(51364211) João Luís Fonseca deixou de prestar serviço desde 1 de
Julho de 1984, na t)ii’eccão do Serviço de Fortificações e Obras do
Exército.
25) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (51506211) Francisco Caldeira continuou a prestar serviço,
após a sua passagem à reserva (6 de Fevereiro de 1984), no Hosptal
Militar Principal.
26) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de re
serva, (50521311) Joaquim 1\4aria da Hortinha continuou a prestar
serviço, após a sua passagem à reserva (1 de Março de 1984), no
Quartel-General da Região Militar do Sul.
27) O capitão do servço geral do Exército, na situação de re
serva, (52083$11) Henriques Fernandes Moreira continuou a prestar
serviço, após a sua passagem à reserva (1 de Março de 1984), na
Guarda Nacional Republicana, deixando de o prestar desde 1 de
lulho de 1984.
26) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de re
serva, (52284511) Mário da Assunção Moscoso continuou a prestar
serviço, após a sua passagem à reserva (28 de Março de 1984), no
Distrito de Recrutamento e Moblização de Vila Real.
29) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de re
serva, (52104411) Américo de Oliveira Neto continuou a prestar ser
viço, após a sua passagem à reserva (1 de Fevereiro de 1984), na
Guarda Nacional Republicana.
30) O capitão do serviço geral do Exército, na situação dc
reserva, (50058611) Francisco Florêncio Perú continuou a prestar ser
viço, após a sua passagem à reserva (24 de Janeiro de 1984), no
1)istrito de Recrutamento e Mobilização de Faro, deixando de o pres
tar desde 15 de Abril de 1984.
31) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (52062811) Manuel Antunes Pinheiro deixou de prestar ser
viço desde 1 de Julho de 1984, na Guarda Nacional Republicana.
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32) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (50580711) Fernando da fonseca Reis continuou a prestar
serviço, após a sua passagem à reserva (15 de Janeiro de 1984), no
Batalhão do Servço de Transportes, deixando de prestá-lo desde 15
de Abril de 1984.
33) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (51358011) Joaquim Caetano Vieira continuou a prestar ser
viço, após a sua passagem à reserva (17 de Fevereiro de 1984), no
Instituto de Odivelas,
Cursos, estágios e tirocínios:
34) Deve ser averbado aos oficiais abaixo indicados o «Curso
de Criptólogos», que frequentaram no Batalhão de Informações e Re
conhecimento das Transmissões, no período de 14 de Novembro de
1983 a 11 dc Abril de 1984, com a classificação que a cada um se
indica:
Major de infantaria do quadro especial de oficiais (46071961) Manuel
Jesuíno da Silva Horta, 12,62 va]ores;
Major dc cavalaria, na reserva, (51412611) José Rafael Lopes Saraiva,
13,096 valores;
Capitão de infantaria (38535060) António Hélder Ribeiro Valente,
12,97$ valores.
s5) 1)eve ser averbado aos oficiais abaixo indicados, com a
classificação que a cada um se indica, o Curso Geral de Comando e
Estado-Maior, que frequentaram no Instituto de A]tos Estudos Mili
tares, no ano lectivo de 1932/83:

r\.I]O de n
Major de artUhara (42477862) António Marques Abrantes dos Santos,
Major de artilharia (09729563) António Carlos Morais da Silva, muito
bom;
Maior de cavalaria (01614165) António Alberto da Palma, muito bom;
Major de infantaria (04760263) Manuel Fernando Vizela Marques
Cardoso, muito bom;
Major de engenharia (09886564) Luís Vasco Valença Pinto, muito
bom;
Major do serviço de administração militar (09119563) José Assunção
Teixeira, muito bom;
Major de infantaria (07154963) Arnaldo Carvalhais da Silveira
Costeira, bom;

\
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Major de infantara (04462665) Américo Pinto da Cunha Lopes, bom;
Major de engenharia (01448365) Carlos Alberto Carvalho dos Reis.
bom;
Major de artilharia (09493365) Aníbal José Rocha ferreira da Silva,
bom;
Major de infantaria (00016563) Cesário António da Silva e Costa,
bom;
Major de cavalaria (71246165) António José Nunes de Meio, bom;
Capitão de infantaria (00231364) José Manuel Lopes de Oliveira,
bom;
Major de artilharia (02757266) Anselmo de Jesus Silva, bom;
Capitão de artilharia (08620066) Antero José Martins Barreiros, bom;
Major de infantaria (05890864) Diamantino Gertrudes da Silva, bom;
Major de cavalaria (07205166) António Raul Purificação Morgado,
bom;
Major de infantaria (04063663) Augusto José Monteiro Valente, bom;
Major de cavalaria (02831863) Carlos Manuel Serpa de Matos Gomes,
bom;
Major de artilharia (07249966) Valdemar José de Oliveira Patrício,
bom;
Major de transmissões (02942063) José Manuel Pinto de Castro, bom;
Capitão de engenharia (09326564) António Duarte Mendes Correia.
bom;
Major de artilharia (33248656) Jorge Manuel Palma Mira Monteiro,
bom;
Major de artilharia (03068963) Francisco dos Santos Silva, bom;
Major do serviço de administração militar (42477362) Júlio Eduardo
Gonçalves de Campos, bom;
Major de infantaria (06734963) Vítor loaquim Marques Soares leite,
bom;
Major de infantaria (45509962) António Ribeiro Laia, bom;
Major de infantaria (09849964) José Luís do Vale Mesquita, bom:
Capitão de infantaria do quadro especial de oficiais (03453564)
Adriano Miranda Lima, bom;
Capitão de artilharia (05277565) Vítor Manuel freire de Bastos e
Silva, bom;
Capitão de infantaria do quadro especial de oficiais (03444864) José
Eduardo de Jesus Henriques, bom;
Major do serviço de administração militar (02234264) Luís Augusto
Sequeira, bom;
Capitão de artilharia (00167165) João António Heitor Alves, bom;
Major de infantaria (03469064) Rodrigo da Nóbrega Pinto Pizarro,
bom;
Tenente-coronel de transmissões (07385963) Jorge Fernando Costa
Dias, bom;
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Major de cavalaria do quadro especial de oficiais (00943964) José
Mendes Fernandes Martins, bom;
Major de transmissões (01639665) José António Magalhões Barros
Santos, bom;
Major de nfanturia (41296462) Rui Jorge Chagas Junqueira dos Reis,
bom;
Major de infantaria (04908665) Alberto da Palma Xavier Cavaco,
bom;
Capitão de artilharia (06584465) Vítor Manuel Barata, bom;
Major de infantaria (82066667) Hugo Eugénio dos Reis Borges. bom;
Major de infantaria (09486565) João Madalena Lucas, bom;
Major de infantaria (07055865) Alfredo Manuel da Costa Horta, bom;
Major de infantaria (08312064) Vítor Manuel Vicente fernandes,
bom;
Major de engenharia (01570$63) António Manuel Rosas Leitão, bom;
Capitão de infantaria (02407064) Hélder Manuel Veríssimo Neto,
bom;
— Capitão de infantaria (00448664) Fernando Jorge da Costa Lourenço,
bom;
Major de artilharia (31626962) Carlos Alberto Ramalhete, bom;
Major de infantaria (41494961) José Eduardo Romano Pires, regular;
Major de artilharia (04502463) Luís Manuel Curto, regular;
Capitão de infantaria do quadro especial de oficiais (06569263) Ma
nuel Martins de Barros, regular;
Capitão dc cavalaria (03887966) Joaquim Canteiro Capão, regular;
Capitão de infantaria do quadro especial de oficiais (08739664) Rui
dos Reis Tavares e André, regular;
Captão de infantaria do quadro especial de oficiais (00893461) Antó
nio Pereira de Lima, regular;
Major de infantaria (01 599266) Carlos Manuel Chaves Gonçalves.
regular;
Major de infantaria (061719ó5) Fernando Frazão Fernandes Costa,
regular;
MaIor de cavalaria (08960066) António José Guerreiro Júdice, regular;
Capitão de infantaria (00053466) Eosé António Meheles Santos,
regular;
Major de engenharia (06332264) José Carlos Magalhães Cymbron,
regular;
MaIor do serviço de material (03445763) José Manuel Adão Pereira,
regular;
Major de engenharia (41477362) Alfredo Pires Guerreiro, regular;
Major de infantaria do quadro especial de oficiais (42101262) Carlos
de Meio Coelho de Moura, regular;
Major dc infantaria (32230961) Júlio Maria Martins Lopes, regular;
Major de infantaria (38180361) Luís Alberto da Costa Torres, regular;
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Capitão de infantaria (00790064) Manuel Macedo Marques, regular;
Capitão de infantaria do quadro especial de oficiais (00669765) Van
zelino Dias Lopcs Correia, regular;
Major de infantaria (05260763) Armindo Medeiros Baptista, regular;
Major de infantaria (31627362) José Manuel Só de Matos, regular;
Major de infantara (03091265) Rui Edgar Babo de Castro, regular;
Major de infantaria (43431462) António Lourenço Guedcs, regular;
Major de infantaria (09190867) José Fernandes Cardoso Chaves,
regular;
Major de artilharia (31626861) António Manuel Luís de Sousa Pra
zeres, regular;
Major de infantaria (49120160) Virgílio Canísio Vieira da Luz Varela,
regular;
Major de infantaria (47088862) José Antóno Ribeiro da Silva,
regular;
Capitão de infantaria do quadro especial de oficiais (02112864) Cailos Octávio Antunes Lopes, regular;
Major de infantaria (31627662) Esmeraldo Rosa Monteiro de Aze
vedo, regular;
Major de artilharia (00025964) António Manuel de Jesus Rosado da
Luz, regular;
Capitão de infantaria do quadro especial de oficiais (08662665) João
Pereira Tavares, regular;
Major de infantaria cio quadro especial de oficiais (45210362) José
Carvalho Antunes, regular;
Major do serviço de administração militar (35022060) Fernando Au
gusto dos Reis Trindade, regular;
Capitão de cavalaria do quadro especial de oficiais (03819964) José
Carlos Duarte Ferreira, regular;
Major de infantaria (37305861) Carlos Eduardo de Oliveira e Silva,
regular;
Major de infantaria (01087963) Frederico Carlos dos Reis Morais,
regular;
Capitão cte infantaria do quadro especial de oficiais (02329965) Nor
berto Daniel Rodrigues, regular;
Major de artilharia (07287466) José Henriques Duarte Mendes,
regular;
Major de infantaria (08837864) Fernando Pereira dos Santos Aguda.
regular;
Major de infantaria (07315166) Anselmo Nunes Roque, regular;
Capitão de infantaria do quadro especial de oficais (46209762) Ma
nuel 1 oâo Belchiori nho Baptista, regular;
Capitão de infantaria (04975065) Adelino Nunes de Matos, regular;
Capitão de infantaria do quadro especial de oficiais (09677765) Rui
João Brazão Jardim, regular;
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infantaria (36483959) José Humberto Baptistada Silva,
regu1ar;
Major de artilharia (5146.5611) Arlindo Augusto Soares, regular;
Capitão de infantaria do quadro especial de oficiais (19913264) loa
quim Sabino Reino, regular;
Major de infantaria (80071159) Manuel Augusto Gamboa de Matos,
regular;
Capitão de infantaria de quadro especial de oficiais (07027965) José
Neves Esteves Vareja, regular;
Majo de artilharia do quadro especial de oficiais (36192459) Vai
demar Nogueira dos Santos, regular;
Major de artilharia (0406l265 José Manuel Salgado Martins, regular;
Nialor dc infantaria (07030764) Joaquim Rafael Ramos dos Santos,
regular;
Major de cavalaria (06097763) iosé Pauto Montenegro de Mendonça
Falcão, regular;
Capitão de infantaria cio quadro especial de oficiais (40058662) Hen
iiqtte Ribeiro Louro. regular;
Major de artilharia (52155611) Manuel Joaquim faria Barbosa.
regular;
Capitão de infantaria (00377765) Ivo Carlos Garcia, suficiente;
Major cio serviço dc administração militar (01425511) José Emílio
Gomes de Almeida. suficente;
Capitão de infantaria (01312664) António dos Santos Vieira, sufi
ciente;
Major de infantaria cio quadro especial de oficiais (44220258) Antó
nio dos Santos Alexandre, suficiente
Major de infantaria (42477562) Pedro Fernando Azeveclo Rosa Falcão.
suficiente;
Capitio de cavalaria do quadro especial de oficiais (03794064) José
Eduardo Marques Patrocínio, suficiente;

Capitão do serviço de administração militar (02425265) Abel Pires
Nogueira Cardoso, suficiente;
de infantaria do quadro especial de oficiais (02829063) Pedro
apitão
TereTia ae Raibosa Mendonci suficiente
Major de infantaria do quadro especial dc oficiais (41109058) Luís
Fernando da Silva Mra, suficiente;
Capitão de infantaria do quadro especial de oficiais (08305763) Luís
Filipe Galharclo Lopes da Ponte, suficiente;
Capitão de infantaria do quadro especial de oficiais (00320263) Fran
&sec Paiva Loureiro. suficiente;
Capitão dc infantaria (05287965) João José Mealha de Mendonça
Ventosa, suficiente;
Major de infantaria do quadro especial de oficiais (44187658) Amân
die de Almeida Augusto, suficiente;

058

ORDE1 DO EXI1RCITO N.° 14

2. Série

Major do serviço de administração miktar (51425911) Joaquim Jorge
Carvalho da Cunha Caetano, suficiente;
Major de infantaria (51345611) José Gonçalves Quelhas, suficiente;
Major do serviço de administração militar (50757811) João Machado
Tété, suficiente;
Capitão de artilhara do quadro especial de oficiais (09531464) Carlos
Alberto de Araújo RoJlin Duarte, suficiente;
Major de infantaria do qtradi’o especial de oficiais (36896062’) Elísio
José Brandão Alves Pimenta, suficiente;
Major de infantaria (71248065) Fernando Abel de Azambuja Vidigal,
suficiente;
Major de nfantaria do quadro especial de oficiais (00435962) Aldino
José da Conceição Cotovio, suficiente;
Major de infantaria do quadro especial de oficiais (41138257) Fer
nando Laborinho Rodrigues, suficiente
Major de artilharia (44413661) José Gamaliel Borges Alves, suficiente;
Captuío d” artilharia do quadro especial de oficiais (00272362) Acílio
Martins de Oliveira Malta, suficiente.
36) Deve ser averbado aos oficiais abaixo indicados o CPC que
freciuentaram na Escola Prática de Transmissões no período de 4 de
Ineiro a 25 de Maio de 1984, com a classificação que a cada um se
indica:
Tenente de transnissões (06569$79) Armando António Pereira Garcia,
17,23 valores;
ramo exploração)
Tenente de transmissões (serviços técnicos
(41019960) José Luís Fernandes, 14,62 valores;
ramo exploração)
Tenente de transmissões (serviços técnicos
(51212911) António Augusto Santos Simões, 15,10 valores;
ramo exploração)
Tenente de transmissões (serviços técnicos
(51506711) Alexandre de Jestis Rodrigues, 13,66 valores;
ramo exploração)
Tenente de transmissões (serviços técnicos
(50138$11) José Correia Laja, 13,96 valores;
ramo exploração)
Tenente de transmissões (serviços técnicos
(50251411) António Peixe Marques, 13,86 valores;
ramo exploração)
Tenente de transmissões (serviços técnicos
(50981311) António Nunes dos Ramos, 14,69;
ramo exploração)
Tenente de transmissões (serviços técnicos
(51 197911) Jorge Marques Crcpo, 13,99 valor’es;
ramo manutenção)
Tenente de transmissões (serviços técnicos
(02431060) João Anselmo Domingos Lopes, 14,79 valores;
ramo manutenção)
Tenente de transmissões (serviços técnicos
(07038567) Domingos Pereira Barbosa. 16,06 valores;
—

—

—

—

—

—

—

—

—
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ramo manutenção)
Tenente de transmissões (serviços técnicos
(52393011) João Pedro Guintela Leitão, 15,80 valores:
Tenente de transmissões (serviços técnicos
ramo manutenção)
(01009269) Joaquim João Pinheiro Pinto, 15,59 valores;
Tenente de transmissões (serviços técnicos
ramo manutenção)
(33204959) Joaquim Fernandes Cândido, 14,61 valores;
ramo manutenção)
Tenente de transmissões (serviços técnicos
(50364611) Vítor Manuel Parente Santos Costa, 15,77 valores.
—

—

—

—

37) Deve ser averbado aos oficiais abaixo indicados o CPC, que
frequentaram na Escola Prática do Serviço de Material, no período
de 4 de Janeiro a 25 Maio de 1984, com a classificação que a cada
um indica:
Tenente do serviço de material (material) (60157274) António Fran
cisco Alves da Rosa, 4;
Tenente do serviço de material (serviços técnicos de manutenção)
(06499272) José Pereira da Palma, 4;
Tenente do serviço de material (serviços técnicos de manutenção)
(01086070) Abílio Marques Cardoso, 4;
Tenente do serviço de material (serviços técnicos de manutenção)
(02145671) António José Borralho Estevéns, 4;
Tenente do serviço de material (serviços técnicos de manutenção)
(51777011) Alfredo da Costa Oliveira Brites, 4;
Tenente do serviço de material (serviços técnicos de manutenção)
(52422611) João Eugénio Quintela Leitão, 4;
Tenente do serviço de material (serviços técnicos de manutenção)
(06359370) João Luís da Fonseca Nabais, 4;
Tenente do serviço de material (serviços técnicos de manutenção)
(51110511) Reinaldo de Sousa Pres Trigo, 4;
Tenente do serviço de material (serviços técnicos de manutenção)
(37134062) António Pontes Domingues, 3;
Tenente do serviço de material (serviços técnicos de manutenção)
(51105211) Manuel Martins Silva Rocha, 4;
Tenente do serviço de material (serviços técnicos de manutenção)
João Carlos Bastardo, 4;
(50684511)
do serviço de material (serviços técnicos de mauutenão)
‘Fenente
L3YE1aiue1 Alves Perena 4
i2i de niateria1 (serviços técnicos de manutenção)
Tenente do
(45071958) José Beato Caroca, 4;
Tenente do serviço de material (serviços técnicos de manutenção)
(42039157) Arménio Rodrigues, 4;
Tenente do serviço de material (serviços técnicos de manutenção)
(50136911) António das Neves, 4;
Tenente do serviço de material (serviços técnicos de manutenção)
(30477211) Manuel Domingos Inês Gonçalves. 4.
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Reforma extraordinária:
38) Por despacho da Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Pre
vidência de 11 de Junho de 1984, publicado no Diário da República,
II Série, n.° 150, de 30 de Junho de 1984, passam a ser pagos das
suas pensões mensais por aquela Caixa, a partir de 1 de Julho de
1984, os seguintes oficiais:
Coronel de infantaria (51540211) Júlio Baptista dos Santos;
Tenente-coronel de infantaria (50631811) Alexandre Henrique dos
Santos Pardal;
Major de infantaria (51407711) Manuel Teixeira Gil;
Capitão de infantaria (14769768) João Monteiro Gonçalves;
Capitão de infantaria (03976768) João Augusto Arruda Mello Cabral.
Pensões de invalidez:
39) Por despacho da Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Pre
vidência de 11 de Junho de 1984, publicado no Diário da República,
II Série, n.° 150, de 30 de Junho de 1984, passam a ser pagos das
suas pensões mensais por aquela Caixa, a partir de 1 de Julho de
1984, os seguintes oficiais:
Alferes miliciano de infantaria (07872173) Gualter Jorge Lopes Mi
randez;
Alferes miliciano de cavalaria (01069965) Rui Manuel Moreira Seabra
de Magalhões.

Rectificações:
40) O captão engenheiro de transmissões, da Escola Prática de
Transmissões, (84082674) Joaquim Humberto Arriaga da Câmara
Stone foi colocado na Direcção do Serviço de Fortificações e Obras
do Exército, e não como vem publicado na Ordem do Exército, 2.a
Série, n.° 6, de 15 de Março de 1984, página 505.
41) O tenente de transmissões (serviços técnicos
ramo explo
ração) (51086511) João da Silva Martinho está colocado no Regi
mento de Transmssões, e não corno foi publicado na Ordem do
Exército, 2. Série, n.° 3, de 1 de Fevereiro de 1984, página 228.
—

42) O tenente do serviço de material (serviços técnicos de
manutenção) (06499272) José Pereira da Palma foi colocado tia
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Escola de Sargentos do Exército por portaria de 15 de Dezembro, de
1983, e não como foi publicado na O. E., 2? Série, n.° 6. de 15 dc
Março de 1984, pág. 508.
43) O major do serviço de material (serviços técnicos de manu
tenção) João Francisco Pinheiro Salvador tem o n.° mec. 50858411,
e não como vem publicado na O. E., 2.. Série, n.° 4, de 15 de
Fevereiro de 1984, pág. 325.
44) O capitão do serviço geral do Exército (51286911) António
Correia Lopes pertencia à Repartição de Recrutamento/Direcção do
Serviço de Pessoal, e não corno foi publicado na O. E., 2. Série,
n.° 4, de 15 de Fevereiro de 1984, pág. 315.
45) Em aditamento à declaração n.° 22 inserta na O. E., 2. Série,
23, de 1 de Dezembro de 1983, foi aumentado à Academia Militar
e ao efectivo da 1.a Companhia do Corpo de Alunos, desde 21 de
Outubro de 1983, nos termos da Portaria n.° 607/81, com destino
ao 1.0 ano do Curso Geral, depois da frequência do CGM, o cadete
aluno n.° 299/1.a Pedro Manuel Teixeira de Paula Gomes.
n.°

46) Chama-se José Paulo Ribeiro Berger, e não José Paulo Bcrger,
o aspirante a oficial miliciano (15645281), aluno da Academia Militar,
constante da O. E., 2? Série, n.° 23, de 1 de Dezembro de 1983.
47) Chama-se Carlos Manuel Alexandre Teixeira, e não Carlos
Manuel Andrade Teixeira, o cadete aluno da Academia Militar
n.° 178/la, constante da O. E., 2. Série, n.° 23, de 1 de Dezembro
de 1983.
48) Chama-se António Joaquim Olivença Galindro, e não An
tónio Joaquim Oliveira Galindro, o cadete aluno da Academia
Militar n.° 204/1.a, constante da O. E., 2. Série, n.° 23, de 1 de
Dezembro de 1983.
49) Chama-se Paulo Jorge Ramos Cecília Farrajota Ralheta e não
Paulo Jorge Ramos Cecílio Farrajota Ralheta, o cadete aluno da Acade
mia Militar n.° 430/1.0, constante da O. E., 2. Série, n.° 23, de 1 de
Dezembro de 1983.
50) Chama-se Pedro Miguel de Lemos Costa Leal Rosa, e não
Pedro Miguel de Lemos Costa Real Rosa, o cadete aluno da Academia
Militar n.° 464/1.L, constante da O. E., 2_a Série, n.° 23, de 1 de
Dezembro de 1983.
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VIII— OBITUÁRIO

1984:

Capitão, reformado, Mário de Campos, do Quartel-General
Maio, 14
da Região Militar do Centro;
General, reformado, Amadeu Buceta Martins;
Maio, 26
General, reformado, Horácio Emilio d’Ávila Perez Pais
Junho, 6
Brandão;
Capitão, reformado, José Pinto da Costa Monteiro, do
Junho, 12
Quartel-General da Região Militar do Centro;
Coronel, reformado, Arnaldo Nunes Victória, do QuartelJulho, 1
-General da Região Militar do Centro.
—

—

—

—

—

O Chefe do Estado-Maior do Exército
Jorge da Costa Satazar Braga, general.

Está conforme:
O Ajudante-General

José Fernando Lopes Gomas Marques, general.
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2. SÉRIE
N.°15/1 DE AGOSTO DE 1984
Pub1icase

ao Exército

o

seguinte:

1— MUDANÇAS

Ofïciais

do

DE

quadro

QUADRO

permanente

Reintegrado no quadro permanente da arma de artilharia desde 1 de
Setembro de 1975, nos termos do artigo 21.° do Decreto-Lei
n.° 43/76, de 20 de Janeiro, o capitão de artilharia (51291311)
Alexandre José Marini Simão Portugal, por ter sido qualificado
deficiente das Forças Armadas, sendo-lhe atribuída uma desva
lorização de 30%.
Este oficial passa à situação de adido desde a mesma data nos
termos do n.° 12 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei
n.° 176/71, de 30 de Abril, aguardando a passagem definitiva
à situação de reforma extraordinária.
(Por portaria de 9 de Maio de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 13 de Julho de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

1

!
1,

$

11—MUDANÇAS DE SflUXÇXO
Oficiais

Ingresso

nos

do

quadro permanente

quadros:
Quadro

do

Corpo

de Oficiais

Generais

General, adido, (51122811) Carlos José Saraiva Lima de Almeida

e Brito que, por ter deixado de prestar serviço no Ministério da

).03Y
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Administração Interna, na Guarda Nacional Republicana, se
apresentou no Exército em 9 de Março de 1984, desde quando
deve ser considerado nesta situação para preenchimento de vaga
no quadro.
(Por portaria de 9 de Março de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 5 de Julho de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Passagem à situação de adido:
Nos termos da alínea a) do artigo 44.° do Decreto-Lei
n.° 176/71, de 30 de Abril:
Deixa de estar na situação de adido no Instituto de Altos Estudos
Militares, nos termos do n.° 10 da alínea b) do artigo 44.° do
Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, continuando, porém, na
mesma situação de adido, nos termos da alínea a) do citado
artigo, o brigadeiro (51214211) Manuel Joaquim Álvaro Maia
Gonçalves, da Direcção do Serviço de Pessoal, devendo ser consi
derado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 26 de Abril de 1984, anotada pelo Tribunal
de Contas em 10 de Julho de 1984.)

Passagem à situação de reserva:
General de 4 estrelas (50265111) Altino Amadeu Pinto Magalhães,
nos termos da condição 1.a da alínea 6) do n.° 1 do artigo 1.0
do Decreto-Lei n.° 514/79, de 28 de Dezembro, devendo ser con
siderado nesta situação desde a data da presente portaria.
fica com a pensão mensal de 91 400$00. Conta 49 anos de ser
viço.
(Por portaria de 8 de Maio de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Brigadeiro (51410811) Ricardo Ivens ferraz Galiano Tavares, nos
termos da condição 1.a da alínea 6) do n.° 1 do artigo 1.0 do
Decreto-Lei n.° 5 14/79, de 2$ de Dezembro, devendo ser consi
derado nesta situação desde a data da presente portaria.
fica com a pensão mensal de 80 120$00. Conta 43 anos de serviço.
(Por portaria de 30 de Agosto de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Armas e serviços:
Ingresso nos quadros:
Quadro da Arma de Artilharia
Capitão de artilharia, adido, (17498968) Horácio Martins Gomes de
Sousa que, por ter deixado de prestar serviço nas Forças de
Segurança de Macatt, se apresentou no Exército em 4 de Abril
de 1984, desde quando deve ser considerado nesta situação,
para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 4 de Abril de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 2 de julho de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Quadro do Serviço de Saúde
Major farmacêutico, adido, (35235057) José António Barreto Damas
Mora, por ter deixado de prestar serviço no Laboratónrio Militar
de Produtos Químicos e Farmacêuticos em 1 de Abril de 1924,
desde quando deve ser considerado nesta situação, para preen
chimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 1 de Abril de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 2 de julho de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Quadro do Serviço Geral do Exército
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (50506711)
José Ministro, do Centro de Instrução da Polícia do Exército,
onde continua colocado, devendo ser considerado nesta situação
desde 27 de Junho de 1984, para preenchimento de vaga no
quadro.
(Por portaria de 27 de Junho de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 11 de Julho de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)
Passagem à situação de supranumerário:
Tenente-coronel de engenharia, adido, (50774811) Duarte Nuno de
Ataíde Saraiva Marques Pinto Soares, da Direcção do Serviço
de Fortificações e Obras do Exército que, por ter deixado de
prestar serviço no Estado-Maior-General das Forças Armadas,
se apresentou no Exército em 19 de Abril de 1984, desde quando
deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 19 de Abril de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 2 de julho de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)
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Coronel do serviço de administração militar, adido, (51210411) Ma
nuel Alberto Simões Rios que, por ter deixado de prestar serviço
na Repartição de Contas da Comissão de Contas e Apuramento
de Responsabilidades, se apresentou no Exército em 8 de Maio
de 1984, desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 8 de Maio de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 5 de Julho de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
adido, (50475911) Diamantino dos Santos Roque, por ter dei
xado de exercer as funções de chefe da 5. Divisão das Oficinas
Gerais de Material de Engenharia em 30 de Abril de 1984, desde
quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 30 de Abril de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 19 de Julho de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Capitão do serviço geral do Exército, adido, (39274756) Adriano
Ernesto Leonardo que, por ter deixado de prestar serviço no
Ministério da Administração Interna, na Guarda Nacional Repu
blicana, se apresentou no Exército em 16 de Maio de 1984, desde
quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 16 de Maio de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 19 de Julho de 1984. Não são devidos cmolu
mentos.)

Passagem à situação de adido:
Nos termos do n.° 9 da alínea b) do artigo
-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:

44•0

do Decreto-

Tenente-coronel dc infantaria, no quadro, (50283411) Manuel Antu
nes Preto Pedro, por ter sido nomeado para uma comissão de
serviço no Ministério das Finanças e do Plano, na Guarda Fiscal,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 21 de Maio de 1984, anotada pelo Tribunal
de Contas em 29 de Junho de 1 98&)
Tenente-coronel de artilharia, supranumerário permanente, (50012811)
Américo de Almeida Garcia, por ter sido requisitado para desem
penhar uma comissão de serviço no Ministério das Finanças e
do Plano, na Guarda Fiscal, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Maio de 1984, anotada pelo Tribunal
de Contas em 29 de Junho de 1984.)
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Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
no quadro, (50094211) Domingos Francisco Gordo Carvalho,
por ter sido nomeado para as funções de chefe da 5. Divisão
das Oficinas Gerais de Material de Engenharia, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 30 de Abril de 1984, anotada pelo Tribunal
de Contas em 29 de junho de 1984.)
Deixa de estar na situação de adido, em diligência, no Serviço de
Polícia Judiciária Militar, nos termos do a.° 18 da alínea b) do
artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, conti
nuando, porém, na mesma situação de adido, no referido Ser
viço, mas nos termos do n.° 9 da citada alínea, o capitão do
serviço geral do Exército (04078263) Dagoberto Ribeiro Gou
veia, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Junho de 1984, anotada pelo Tribunal
de Contas em 10 de Julho de 1984.)

Nos termos do n.° 10 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto
-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Tenente-coronel do serviço de administração militar, no quadro,
(50213511) Rogério Sérgio dos Santos Cachide, por ter sido
nomeado para desempenhar funções na Direcção da Manutenção
Militar, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Março de 1984, anotada pelo Tribunal
de Contas em 29 de Jtinho de 1984.)

Capitão do serviço de administração militar, no quadro, (50361911)
Álvaro Brazinha Mochacho, por ter sido nomeado para as fun
ções de chefe dos Serviços de Contabilidade do Laboratório Mili
tar de Produtos Químicos e Farmacêuticos, devendo ser consi
derado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 14 de Março de 1984, anotada pelo Tribunal
de Contas em 9 de Julho de 1984.)

Nos termos do n.° 11 da alínea b) do artigo 44° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Coronel de cavalaria, supranumerário, (50432111) Nuno Álvaro do
Couto Bastos de Bívar, por ter sido nomeado promotor de jus
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tiça do 1.0 Tribunal Militar Territorial do Porto, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 6 de Janeiro de 1984, anotada pelo Tribunal
de Contas em 4 de Julho de 1984.)

Nos termos do n.° 12 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Alferes do serviço geral do Exército (07902879) Luís Filipe Rodri
gues Pinto de Almeida, da Academia Militar, por aguardar a
publicação legal de passagem à situação de reforma extraordi
nária, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 19 de Abril de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 19 de Julho de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Nos termos do n.° 16 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Deixa de estar na situação de adido nos termos do n.° 9 da alínea b)
do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, con
tinuando, porém, na mesma situação de adido nos termos do
n.° 16 da mesma alínea, o major de artilharia (34206757) João
Eduardo Amores Centeno, por ter deixado de prestar serviço
no Ministério da Administração Interna, na Guarda Nacional
Republicana, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Maio de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Julho de 1984. Não são devidos emolu

mentos.)

Major de cavalaria, no quadro, (31090458) Fernando Gil Figueiredo
Barros, do Regimento de Cavalaria de Braga, onde continua colo
cado, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 20 de Maio dc 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Julho de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)
Capitão de transmissões (serviços técnicos
ramo exploração), no
quadro, (52422011) Manuel da Silva Mendes, da Escola de Sar
—
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gentos do Exército, onde continua colocado, devendo ser consi
derado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 7 de Março de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Julho de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
no quadro, (50442711) Daniel ferreira de Carvalho, da Escola
Prática do Serviço de Material, onde continua colocado, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 14 de Janeiro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Julho de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), no
quadro, (50362811) José Leite Ferreira, do Regimento de Infan
taria de Vila Real, onde continua colocado, devendo ser consi
derado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 18 de Janeiro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Julho de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)
Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
no quadro, (52265411) José Augusto Cardoso Castanheira, da
Escola Prática do Serviço de Material, onde continua colocado,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 18 de Fevereiro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Julho de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)
Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
no quadro, (52127911) António Cecílio Monteiro, do Batalhão
do Serviço de Transportes, onde continua colocado, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por

portaria de 10
Contas em 10

mentos.)

de Março de
de Julho de

1984,
1984.

visada pelo Tribunal de
Não são devidos emolu

Capitão do sei-viço de material (serviços técnicos de manutenção),
no quadro, (50136111) Joaquim Carlos Vieira Soares, do Batalhão
do Serviço de Material, onde continua colocado, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 28 de Abril
Contas em 10 de Julho
mentos.)

de
de

1984,
1984.

visada pelo Tribunal de
Não são devidos emolu
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Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
supranumerário, (51780111) João Ilídio dos Santos Coelho, do
Regimento de Cavalaria de Santa Margarida, onde continua
colocado, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Por portaria dc 2$ de Maio de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Julho de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)
Capitão do serviço geral do Exército, no quadro, (50790911) Manuel
José Rainha dos Santos, da Direcção da Arma de Artilharia,
onde continua colocado, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 2 de Maio de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 2 de Julho de 1984. Não são devidos emolu
mentos -)
Capitão do serviço geral do Exército, no quadro, (50662911) José de
Sousa Miguel, do Distrito de Recrutamento e Mobilização de
Setúbal, onde continua colocado, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 4 de Maio de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 2 de Julho de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)
Capitão do serviço geral do Exército, no quadro, (50483011) José
Henrique Gonzalez da Costa Jardim, da Chefia do Serviço de
Material de Instrução, onde continua colocado, devendo ser con
siderado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 18 de Maio de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Julho de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Capitão do serviço geral do Exército, adido, (52733511) Emérico
Idílio Coelho do Amaral, da Chefia do Serviço Geral do Exér
cito, onde continua colocado, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Junho de 1984, anotada pelo Tribunal
de Contas em 10 de Julho de 1984.)
Capitão do serviço geral do Exército, adido, (81964950) Carlos Vieira
Firmino, do Instituto Superior Militar, onde continua colocado,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 20 de Junho de 1984, anotada pelo Tribunal
de Contas em 10 de Julho de 1984.)
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Capitão do serviço gcrat do Exército, adido, (50584$11) Manuel Rui
Passos Pereira, das forças de Segurança de Macau, onde con
tinua colocado, devendo ser considerado nesta situação desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 23 de Junho de 1964, anotada pelo Tribunal
de Contas em 10 de Julho de 1984.)

Major do quadro especial de oficiais, no quadro, (44220258) António
dos Santos Alexandre, do Estado-Maior do Exército, onde con
tinua colocado, devendo ser considerado nesta situação desde a
data da presente portaria.
Por portaria de 6 de Maio de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 2 de Julho de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Major do quadro especial de oficiais, no quadro, (41109058) Luís Fer
nando da Silva Mira, do Regimento de Infantaria do Funchal,
onde continua colocado, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 9 de Maio de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 2 de Julho de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Nos termos do n.° 17 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto
-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Major de artilharia, no quadro, (41149662) Carlos Guilherme San
ches de Almeida, da Direcção da Arma de Artilharia, onde con
tinua colocado, por se encontrar em diligência no Ministério das
finanças e do Plano, na Guarda fiscal, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 14 de Maio de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Julho de 1984. Não são devidos emolu

mentos.)

Capitão do serviço geral do Exército, no quadro, (50170111) Manuel
Joaquim Leite, do Quartel-General da Região Militar do Norte,
onde continua colocado, por se encontrar cm diligência no Minis
tério da Administração Interna, na Guarda Nacional Republicana,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 17 de Abril de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 2 de Julho de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)
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Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (50679911)
Teófilo Henrique Nogueiro, da Chefia do Serviço Geral do Exér
cito, onde continua colocado, por se encontrar em diligência no
Ministério da Administração Interna, na Guarda Nacional Repu
blicana, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 27 de Abril de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 2 de Julho de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (51106011)
Domingos José ferrugento, do Quartel-General da Região Mili
tar do Centro, onde continua colocado, por se encontrar em dili
gência no Ministério da Administração Interna, na Guarda Na
cional Republicana, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 11 de Maio de 1964, visada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Julho de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Nos termos do n.° 18 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto
-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Major do quadio especial de oficiais, no quadro, (00320263) Fran
cisco Paiva Loureiro, do Quartel-General da Região Militar do
Norte, onde continua colocado, por se encontrar em diligência
no Serviço de Polícia Judiciária Militar do Porto, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Abril de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 2 de Julho de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Nos termos do n.° 20 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Coronel de infantaria, adido, (50510411) Armindo Martins Pinto
Elvas, da Direcção da Arma de Infantaria, onde continua colo
cado, por aguardar preenchimento de vacatura, devendo ser con
siderado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 17 de Abril de 1984, anotada pelo Tribunal
de Contas em 29 de Junho de 1984.)

dronel de artilharia, no quadro, (50446311) José António Cardoso
de Almeida, da Direcção da Arma de At-tilharia. onde continua
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colocado, por aguardar preenchimento de vacatura, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 3 de Maio de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 2 de Julho de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)
Coronel de artilharia, supranumerário, (50353511) Vítor Manuel San
tos Torres Silva, da Repartição de Recrutamento (Direcção do
Serviço de Pessoal), onde continua colocado, por aguardar preen
chimento de vacatura, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 22 de Maio de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 19 de Julho de 1984. Não são devidos emolu

mentos.)
Coronel de artilharia, no quadro, (50169011) Rolando de Carvalho
Tomaz ferreira, do 2.° Tribunal Militar Territorial do Porto,
onde continua colocado, por aguardar preenchimento de vacatura,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 31 de Maio de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 19 de Julho de lg84. Não são devidos emolu
mentos.)
Passagem à situação de reserva:
Coronel de infantaria (51189711) Joaquim António Gonçalves Pires,
nos termos da alínea d) do n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei
n.° 514/79, de 2$ de Dezembro, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 97 920$00. Conta 40 anos de serviço.
(Por portaria de 1 de Maio de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75,)

Major de infantaria (41044153) Cassiano Pinto Walter de Vascon
celos, nos termos da condição 1. da alínea b) do n.° 1 do
artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 514/79, de 28 de Dezembro, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 77 020$00. Conta 36 anos de serviço.
(Por portaria de 8 de Maio de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Capitão de infantaria (39407357) Fernando António Ramos, nos
termos da condição l. da alínea b) do n.° 1 do artigo 1.0 do
Decreto-Lei n.° 5 14/79, de 2$ de Dezembro, devendo ser consi
derado nesta situação desde a data da presente portaria.
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Fica com a pensão mensal de 48 630$00. Conta 26 anos e $
meses de serviço.

de 1 de Maio de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto o.° 276-A/75.)

(Por portaria

Capitão de transmissões (ramo exploração) (50674811) David Amaral
de figueiredo, nos termos da alínea d) do n.° 1 do artigo 1°

do Decreto-Lei n,° 514/79, dc 28 de Dezembro, devendo ser con
siderado nesta situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 60 400$00. Conta 36 anos de serviço.
Por portaria de 12 de Janeiro de 1984, Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Capitão de transmissões (ramo manutenção) (50424911) Fernando
Garcia da Rocha, nos termos da condição ;•a da alínea b) do
n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 514/79, de 28 de Dezembro,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
fica com a pensão mensal de 60 400$00. Conta 36 anos de serviço.
(Por portaria de 15 de Abril de 1984, Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 2?6-A/75.)
Coronel do serviço de administração militar (52157611) Cirilo de
Aguiar Santos, nos termos da alínea d) do n.° 1 do artigo 1.0
cio Decreto-Lei n.° 514/79, de 28 dc Dezembro, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 79 200$00. Conta 39 anos de serviço.
de 2 de Janeiro de 1984, Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

(Por portaria

Coronel do serviço de administração militar (51422711) José Martins
de freitas, nos termos da condíção 4. da alínea c) do n.° 1 do
artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 514/79, de 28 de Dezembro, de
vendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
fica com a pensão mensal de 84 085$00. Conta 35 anos e $
meses de serviço.
(Por portaria de 10 de Janeiro de 1984, NOo carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75,)

Coronel do serviço de administração militar (51474311) Carlos Mi
guel Castiço Monteiro, nos termos da alínea d) do n.° 1 do

artigo

1.0

do Decreto-Lei n.° 5 14/79, de 28 de Dezembro, devendo
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ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de $2 460$00. Conta 37 anos de serviço.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1984. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Coronel do serviço de administração militar (51286311) José Carlos
de Araújo Santos Belfo, nos termos da condição 4a da alínea e)
do n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 514/79, de 28 de Dezem
bro, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
fica com a pensão mensal de 71 274$00. Conta 32 anos e li
meses de serviço.
(Por portaria de 2 de Abril de 1984. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Coronel do serviço de administração militar (51211611) António
Jorge de Oliveira Romualdo, nos termos da alínea d) do nY 1
do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 514/79, de 28 de Dezembro,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Fica com a pensão mensal de 78 200$00. Conta 40 anos de serviço.
(Por portaria de 3 de Maio de 1984. Não carece de Visto do

Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Major do serviço de material (serviços técnicos de manutenção)
(50979211) António Martins Alpalhão, nos termos da alínea d)
do n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 514/79, de 28 de Dezem
bro, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 71 260$00. Conta 38 anos de serviço.
(Por portaria de 31 de Maio de 1984. Não catece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção)
(50005411) Aníbal Henrique Pires, nos termos da alínea cl) do
n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 514/79, de 28 de Dezembro,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Fica com a pensão mensal de 60 767$00. Conta 43 anos de serviço.
(Por portaria de 1 de Março de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos cio Decreto n.° 276-A/75.)

Major do serviço geral do Exército (50506411) Diamantino Gomes
Matias Cravina, nos termos da alínea d) do n.° 1 do artigo 1.0
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do Decreto-Lei n.° 514/79, de 28 de Dezembro, devendo ser con
siderado nesta situação desde a data da presente portaria.
fica com a pensão mensal de 71 410$00. Conta 40 anos de serviço.
(Por portaria de 31 de Janeiro de 1984. Não carece de visto do

Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Major do serviço geral do Exército (52162211) José Filipe Brás, nos
termos da alínea d) do n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei
n.° 514/79, de 28 de Dezembro, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 65 900$00. Conta 43 anos de serviço.

(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1984. Não carece de
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto

n.°

visto do

276-A/75.)

Capitão do serviço geral do Exército (51032811) José Pais de Sousa,
nos termos da alínea d) do n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei
n.° 514/79, de 2$ de Dezembro, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
fica com a pensão mensal de 65 650$00. Conta 41 anos de serviço.
(Por portaria de 17 de Janeiro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Capitão do serviço geral do Exército (52310011) Francisco Marques
dos Santos, nos termos da alínea d) do n.° 1 do artigo 1.0 do
Decreto-Lei n.° 514/79, dc 28 de Dezembro, devendo ser consi
derado nesta situação desde a data da presente portaria.
fica com a pensão mensal de 60 400$00. Conta 38 anos de serviço.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1984. Não carece de Visto do

Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Capitão do serviço geral do Exército (50055811) Manuel Diogo Velez,
nos termos da alínea d) do n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei
n.° 514/79, de 28 de Dezembro, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 71 242$00. Conta 36 anos de serviço.

Capitão do serviço geral do Exército (50288811) João Lopes Ribeiro,
nos termos da alínea il) do n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei
n.° 514/79, de 28 de Dezembro, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 66 050$00. Conta 37 anos de serviço.
Capitão do serviço geral do Exército (50570211) Álvaro Pereira, nos
termos da alínea d) do n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei
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n.° 514/79, de 28 de Dezembro, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 66 050$00. Conta 41 anos de serviço.
(Por portaria de 1 de Abril de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Capitão do serviço geral do Exército (50981911) João Vieira da Fon
seca, nos termos da alínea d) do n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei
n.° 514/79, de 28 de Dezembro, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 70 900$00. Conta 37 anos de serviço.
(Por portaria de 15 de Abril de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Capitão do serviço geral do Exército (52326611) João Camarinhas
Passos, nos termos da alínea d) do n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 514/79, de 28 de Dezembro, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 65 650$00. Conta 36 anos de serviço.
(Por portaria de 6 de Maio de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Oficiais de complemento
Oficiais milicianos de reserva:
Os oficiais em seguida mencionados têm a situação que lhes vai
indicada em título, por terem atingido o limite de idade, nos
termos dos artigos 25.° e 26.° do Decreto-Lei n.° 36 304, de 24
de Maio de 1947:
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Évora
Capitão miliciano de artilharia Rui Manuel Anastácio Serofe Nunes,
devendo ser considerado nesta situação desde 9 de Julho de 1980.

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Lisboa
Tenentes milicianos de infantaria Artur Alberto Miranda Trindade,
Manuel Domingos Pena Carrasqueiro, Eduardo Sampaio Mon
teiro, Henrique José de Sousa Barroso, António Joaquim Figuei
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redo Capela e Francisco António Ribeiro Palma, devendo ser
considerados nesta situação desde, respectivamente, 1, 1, 4, 4, 7
e 8 de Julho de 1984.
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Ponta Delgada

Capitão miliciano do serviço de administração militar João de Medei
ros Constância, devendo ser considerado nesta situação desde 6
de Outubro de 1979.
(Por portaria de 5 de Julho de

1984.)

Baixas de serviço:

Os oficiais do quadro de complemento em seguida mencionados têm
a situação que lhes vai indicada em título, nos termos do
do artigo 61.° do Decreto n.° 12 017, de 2 de Agosto de 1926,
por terem atingido o limite de idade:
Infantaria:
Capitão miliciano, na situação de reserva, Fernando Torrão Pina
Pereira, devendo ser considerado nesta situação desde 16 de
Junho de 1984.
Tenentes milicianos, na situação de reserva, Henrique Augusto da
Silva Carvalho, António de Brito Cabral Duarte Brandão, Maxi
miano Ribeiro Seara, Pedro de Castro Soares de Albergaria T. C.
Real, Júlio Hugo Pina e Bicho, José do Nascimento Costa, Antó
nio Gonçalves Valente, António da Silva Lemos, Garcia dos
Santos, António Augusto da Fonseca Lobo, José Fernando Que
sada Pastor, Artur Correia Alves, Carlos Bernardino Inácio da
Silva, Albertino Manuel Devllot Sartorís, José Monteiro Lopes
Lagarto, José da Veiga Gil da Fonseca Pinheiro, Aristides Cor
reia da Rosa, Manuel Martins das Neves e Benjamim de Castro
Luazes Santas, devendo ser considerados nesta situação desde,
respectivamente, 6 de Janeiro, 1, 10 e 21 de Fevereiro, 10, 25
e 27 de Março, 13 e 24 de Abril, 5, 7, 15, 20 e 25 de Maio, 8,
10, 10, 22 e 29 de Junho de 1984.
Alferes milicianos, na situação de reserva, Diamantino Henriques
Mendonça, Oscar Botelho de Lima Barreto Xardoné, Fernando
Félix, Hélder Lima dos Santos, Manuel Augusto Vasco Costa,
Fernando Artur Moreira Ferreira, Álvaro Queiroz de Morais,
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Alexandre Rcy Colaço de Castro Freire, Artur Andrade Mendes de
Magalhães e José Mesquita Canas da Silva, devendo ser consi
derados nesta situação desde, respectivamente, 2, 10, 12, 14, 14
e 28 de Abril, 7 de Maio, 1, 17 e 17 de Junho de 1984.

Artilharia:
Capitão miliciano, na situação de reserva, José Maria Duque da
Cunha, devendo ser considerado nesta situação desde 29 de
Abril de 1984.
Tenentes milicianos, na situação de reserva, Fernando José Morais
da Costa, Armando ferreira Nina, António César Ferreira,
António Gonçalves de Almeida, Manuel Lopes Marques, José
da Costa Nunes, Joaquim Ramos Telhada, Horácio do Nasci
mento Soares, António Francisco Martins Saturnino, Silvério José
Galvão Fernandes, Vasco de Aliveira Afonso, Manuel Adelino
Pereira da Silva, Manuel Soares de Azevedo, Jesuíno Marques
Neca e José Pedro Esteves, devendo ser considerados nesta situa
ção desde, respectivamente, 10 e 20 de Fevereiro, 5 e 29 de
Março, 6, 21 e 25 de Abril, 17, 19, 20 e 24 de Maio, 1, 16, 18
e 18 de Junho de 1984.
Alferes milicianos, na situação de reserva, Manuel de Almeida Pa
checo e Alfredo José de Morais, devendo ser considerados nesta
situação desde, respectivamente, 6 dc Março e 19 de Julho de
1984.

Cavalaria:
Tenentes milicianos, na situação de reserva, Fernando Manuel da Silva
Cordeiro, Vítor Ramalho Soares da Cunha e Joaquim Laborinho
B. Marques da Silveira, devendo ser considerados nesta situação
desde, respectivarnente. 7 de Feveriro, 25 de Junho e 1 de Julho
de 1984.
Alferes miliciano, na situação de reserva, José Tavares Narciso, de
vendo ser considerado nesta situação desde 19 de Junho de 1984.

Engenharia:
Tenentes milicanos, na situação de reserva, Durval Serra, Rui Alves
da Silva Sanches, José Manuel Campos de Sequeira, Júlio B.
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Ribeiro Correia Guedes e Álvaro Machado Brazão, devendo ser
considerados nesta situação desde, respectivamente, 17 de Ja
neiro, 20 de Abril, 9 de Maio, 17 de Junho e 22 de Julho de
1984.
Alferes milicianos, na situação de reserva, João Carlos Posser Ma
deira Pinto, Frederico Spargo Pinheiro Chagas e Manuel Maria
Carvalho de Azevedo Mendes, devendo ser considerados nesta
situação desde, respectivamente. 12 e 23 de Abril e 3 de Junho
de 1984.

Serviço de saúde:
Tenentes milicianos, na situação de reserva, António Maria Baptista
Fernandes, Fausto Correia de Matos, José Maria do Amaral,
Fernando Figueiredo Salgueiro Rego, Augusto Possante Delga
dinho, Mário Moura B. Arsénio Nunes e Joaquim de Moura
Ramos, devendo ser considerados nesta situação desde, respec
tivamente, 20 de Março 1, 10, 24 e 29 de Abril, 15 e 27 de
Maio de 1984.
Alferes milicianos, na situação de reserva, Abílio Manuel Soares
Santos Bôdas, Acácio de Oliveira Pinto, Luís Carlos Gonçalves
Lopes, Manuel Ribeiro Antunes do Rosário, Eugénio Ferreira
de Matos, Eugénio Almeida Marques Lito, Vasco Ribeiro San
ches, Fernando Piteira Vaz de Barros e Ramon Machado de
La féria, devendo ser considerados nesta situação desde, res
pectivamente, 4 e 28 de Março, 18 e 26 de Abril, 10, 18 e 23
de Maio, 23 e 27 de Junho de 1984.

Serviço de administração militar:
Tenentes milicianos, na situação de reserva, José Espírito Santos
Ribeiro da Cunha, Augusto Viriato de Lemos e Matos, Jorge
Adolfo Braga de Oliveira, Adolfo Tiago da Veiga Mateus e José
Domingos Baptista, devendo ser considerados nesta situação
desde, respectivamente, 28 de Abril, 18 e 26 de Maio, 16 de
Junho e 27 de Julho de 1984.

Força Aérea:
Tenentes milicianos, na situação de reserva, Reinaldo Pereira dos
Santos e Arnaldo Xavier de Moura, devendo ser considerados
nesta situação desde, respectivamente, 14 de Abril e 3 de Junho
de 1984.
(Por portaria de

16 de Junho

de

1984.)

2.’ Série

ORDEM DO EXÉRCITO N.° 15

1081

Tenente miliciano de infantaria (03533377) António Vieira Francisco,
do Regimento de Infantaria de Beja, nos termos do artigo 3.°
do Decreto-Lei n.° 28 404, de 31 de Dezembro de 1937, por ter
sido julgado incapaz para todo o serviço militar, pela Junta Hos
pitalar de Inspecção, «apto para o trabalho e para angariar meios
de subsistência», devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
(Por

portaria de 23 de Maio de 1984.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria (14467979) Luís Manuel
Ribeiro Duarte Lopes, da Escola Prática de Infantaria, nos
termos do artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 28 404, de 31 de Dezem
bro de 1937, por ter sido julgado incapaz para todo o serviço
militar, pela Junta Hospitalar de Inspecção «apto para o traba
lho e para enganar meios de subsistência», devendo ser consi
derado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 18

de Abril de 1984.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria (11122983) Luís Filipe
Costa Real Miranda, do Regimento de Infantaria do Funchal,
nos termos do artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 28 404, de 31 de
Dezembro de 1937, por ter sido julgado incapaz para todo o
serviço militar, pela Junta Hospitalar de Inspecção, «apto para
o trabalho e para angariar meios de subsistência», devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 22

de Junho de 1984.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria (13125579) Luís Filipe
Salgueiro Antunes, do Regimento de Infantaria de Angra do
I-{eroísmo, nos termos do artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 23 404, de
31 de Dezembro de 1937, por ter sido julgado incapaz para todo
o serviço militar, pela Junta Hospitalar de Inspecção, «apto para
o trabalho e para angariar meios de subsitência», devendo ser
considerado nesta situação desde 25 de Janeiro de 1984.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (05770279) Luís Carlos
Inácio Salgueiro Azevedo, da Escola Prática de Infantaria,
nos termos do artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 28 404, de 31 de
Dezembro de 1937, por ter sido jtilgado incapaz para todo o
serviço militar, pela Junta Hospitalar de Inspecção, «apto para
o trabalho e para angariar meios de susistência», devendo ser
considerado nesta situação desde 28 de Março de 1984.
(Por portaria de 9 de Julho de 1984,)
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Oficiais do quadro permanente
Armas e serviços;
Estado-Maior do Exército
Major de artilharia, supranumerário, o capitão de artilharia, no quadro,
(04957065) Eduardo Dinis Leitão dos Santos Almeida, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
19 de Julho de 1982.
(Por portaria de 17 de Maio de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Direcção do Serviço de Pessoal
Repartição de Oficiais
Tenente de infantaria, adido, da Repartição de Oficiais (Direcção
do Serviço de Pessoal/Estado-Maior do Exército), o alferes de
infantaria, adido, da referida Repartição, (02152879) José Joa
quim Lopes Dias, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde 31 de Dezembro de 1983.
O referido oficial encontra-se na situação de adido nos termos
do Decreto-Lei n.° 43/76, de 20 de Janeiro.
(Por portaria de 16 de Março de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Direcção da Arma de Infantaria
Coronel de infantaria, adido, da Direcção da Arma de Infantaria,
o tenente-coronel de infantaria, adido, da referida Direcção,
(50704811) Fernando dos Santos Rodrigues Trovão, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
a data da presente portaria.
O referido oficial encontra-se na situação de adido nos termos
do n.° 18 da alínea 6) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71,
de 30 de Abril, de harmonia com o Decreto-Lei n.° 681/76, de
8 de Setembro, por se encontrar em diligência no Estado-Maior-General das Forças Armadas.
(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)
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Direcção da Arma de Artilharia
Tenente-coronel de artilharia, supranurnerário, o major de artilharia,
no quadro, (50040811) Otelo Nuno Romão Saraiva de Carvalho,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo venci
mentos, desde 21 de Novembro de 1980.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 25
de Outubro de 1982, publicada na Ordem do Exército, 2.a Série,
n.° 1, de 1 de Janeiro de 1983, página 11.
Por portaria de 10 de Abril de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Direcção da Arma de Transmissões
ramo exploração),
Tenente-coronel de transmissões (serviços técnícos
ramo exploração)
o major de transmissões (serviços técnicos
(50978411) Francisco Ribeiro de Almeida e Sousa, contando a
antiguidade para todos os efeitos, inclttindo vencimentos, desde
a data da presente portaria.
—

—

Por portaria de 12 de Março de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)

Direcção do Serviço de Material
Tenente- coronel do serviço de material (material), o major do mesmo
serviço (31630061) Jorge Martins Soeiro, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 16 de Abril de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Major do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), o
capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção)
(51332611) António Manuel dos Santos, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 7 de junho de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/is.)

Direcção do Serviço de Fortificações e Obras do Exército
Coronel de engenharia, o tenente-coronel de engenharia (50767611)
Carlos Engénio do Carmo Martins, contando a antiguidade para
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todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 12 de Janeiro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Chefia do Serviço de Transportes
Coronel de infantaria, o tenente-coronel de infantaria (50343711) José
Luís de Sousa Ferreira, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Quartéis-generais:
Região Militar de Lisboa
Major do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), o
capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção)
(50633111) Rúben Barata Rodrigues da Silva Pires, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 31 de Maio de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Zona Militar dos Açores
Coronel de infantaria, o tenente-coronel de infantaria (51291411)
Renato Vieira de Sousa, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 23 de fevereiro de 1984. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução
e unidades:
Infantaria:
Regimento de Infantaria do Porto
Major do quadro especial de oficiaisy’ capitão do mesmo quadro
(02829063) Pedro Teixeira de Barbosa Mendonça, contando a
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antiguidade pata todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Abril de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Regimento de Infantaria de Tomar
1.0

1 a Brigada Mista Independente
Batalhão de Infantaria Motorizado

Major do quadro especial de oficiais, o capitão do mesmo quadro
(02329965) Norberto Daniel Rodrigues, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 6 de Maio de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Artilharia:
Regimento de Artilharia de Lisboa
Major do quadro especial de oficiais, o capitão do mesmo quadro
(00272362) Acílio Martins Oliveira Malta, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da
presente portaria.
visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)

(Por portaria de 22 de Abril de 1984. Não carece de

Transmissões:
Escola Prática de Transmissões
Major de transmissões (serviços técnicos

ramo exploração), o
ramo exploração)
(52118711) Jaime Augusto Carvalho Gomes, contando a antigui
dade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data
da presente portaria.
—

capitão de transmissões (serviços técnicos

—

(Por portaria de 12 de Março de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Serviço de material:
Escola Prática do Serviço de Material
Coronel do servíço de material (material), o tenente-coronel do mesmo
serviço (50777211) Manuel da Silva e Sousa Lobo, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Abril de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Õrgãos de execução dos serviços e outros elementos:
Estabelecimentos militares

Estabelecimentos de instrução
Academia Militar
Major de cavalaria, no quadro, o capitão de cavalaria, adido, na
Academia Militar, (50203611) Ávilo Joaquim Ramos Cadete,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo venci
mentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Fevereiro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Escola Militar de Electromecânica
Major do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
adido, o capitão do serviço de material (serviços técnicos de
manutenção), adido, (51312911) Rui Amaro Baptista, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
a data da presente portaria.
O referido oficial encontra-se na situação de adido nos termos
do Decreto-Lei n.° 43/76, de 20 de Janeiro.
(Por portaria
Tribunal

de
de

7 de Junho de 1984. Não carece de visto do
Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Hospitais militares

Hospital Militar Regional a.° 1
Major de cavalaria, adido, o capitão de cavalaria, adido, (03275665)
Ângelo César Pires Moreira da Cruz, contando a antiguidade
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para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da
presente portaria.
O referido oficial encontra-se na situação de adido nos termos
do Decreto-Lei n.° 43/76, de 20 de Janeiro.
(Por portaria de 20 de fevereiro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 276-A/75.)

Diversos:
Serviço de Informática do Exército
Major de artilharia, o capitão de artilharia (02898666) Alberto Nuno
Lara Ponces de Carvalho, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente por
taria.
(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos cio Decreto n.’ 276-A/75.)

Major de artilharia, o capitão da mesma arma (11154567) João Antó
nio Carvalho Almas Imperial, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente por
taria.
(Por portaria de 1 de Março de 1984. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Adidos:
No Comando-Chefe das forças Armadas dos Açores
Coronel de infantaria, adido, no Comando-Chefe das forças Armadas
dos Açores, o tenente-coronel de infantaria, adido, no referido
Comando-Chefe, (50876511) Alfredo José Botelho de Oliveira
Moniz, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da pi’esente portaria.
(Por portaria de 15 de Fevereiro dc 1984. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Na Academia Militar
Coronel de infantaria, adido, na Academia Militar, o tenente-coronel
de infantaria, adido, na referida Academia, (51395611) António
Luís Baptista Bari-inhas, contando a antiguidade pai-a todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 15 dc fevereiro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal dc Contas, nos termos do Decreto n. 276-A/75.)
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Coronel de engenharia, adido, na Academia Militar, o tenente-coronel
de engenharia, adido, na Academia Militar, (50768411) Manuel
Augusto da Silva Dantas, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 12 de Janeiro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 276.A/75.)

No Ministério da Administração Interna
Guarda Nacional Republicana
Coronel de infantaria, adido, no Ministério da Administração Interna,
na Guarda Nacional Republicana, o tenente-coronel de infantaria,
adido, no referido Ministério e Guarda, (51395511) José Agos
tinho Gomes, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 27b-A/75.)

Tenente-coronel de transmissões (serviços técnicos
ramo exploração),
adido, no Ministério da Administração Interna, na Guarda Nacio
na! Republicana, o major de transmissões (serviços técnicos
ramo exploração), adido, no mesmo Ministério e Guarda,
(50978211) João de Ábreu Barata, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
—

—

(Por portaria de 12 de Março de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Polícia de Segurança Pública
Tenente-coronel de transmissões (serviços técnicos
ramo explora
ção), adido, no Ministério da Administração Interna, na Polícia
de Segurança Pública, o major de transmissões (serviços téc
nicos
ramo exploração), adido, no mesmo Ministério e Polícia,
(50978911) Delfino Rosa Couto, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
—

—

(Por portaria de 12 de Março de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.” 270.A/75.)
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Batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto
Coronel de engenharia, adido, no Ministério da Administração Interna,
no Batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto, o tenente-coronel
de engenharia, adido, no mesmo Ministério e Corporação,
(50768211) José Manuel Braga da Silva Barbosa, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 12 de Janeiro de 1984. Não casace de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Companhia de Sapadores Bombeiros de Coimbra
,
Major de engenharia, adido, no Ministério da Administração Interna
de
capitão
ra,
o
Coimb
de
iros
Bombe
res
na Companhia de Sapado
engenharia, adido, no mesmo Ministério e Corporação, (02990965)
Jorge António Bernardo, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente por
taria.
(Por portaria de 21 de Fevereiro de 1984. Não carece de Visto do
Tribunal

de

Contas,

nos

termos

do

Decreto

n.°

276-Ã/75.)

No Ministério das Finanças e do Plano
Guarda Fiscal
Coronel de infantaria, adido, no Ministério das Finanças e do Plano,
na Guarda Fiscal, o tenente-coronel de infantaria, adido, no
referido Ministério e Guarda, (51395011) Manuel Granjo de
Matos, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 15 de fevereiro de 1984. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Coronel de infantaria, adido, no Ministério das Finanças e do Plano,
na Guarda Fiscal, o tenente-coronel de infantaria, adido, no
referido Ministério e Guarda, (51303911) Carlos Alberto Rebelo
Marques, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 21 de fevereiro de 1984. Não carece de visto do

Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Oficiais do quadro de complemento
Armas e serviços:
Quartéis-generais
Região Militar do Sul
Alferes miliciano de cavalaria, o aspirante a oficial miliciano de cava
laria (09685978) Joaquim António Verdugo Carvão, em disponi
bilidade, contando a antiguidade desde 23 de Junho de 1981,
desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 30 de Maio de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução
e unidades:
Infantaria:
Regimento de Infantaria de Chaves
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (00611782) Abel Jorge de Sousa Pedrosa, em disponi
bilidade, contando a antiguidade desde a data da presente por
taria.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do

Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.’ 276-A/75.)

Regimento de Infantaria de Queluz
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria, graduado em alferes, (10601769) José Manuel da
Silva Santos, em disponibilidade, contando a antiguidade desde
1 de Novembro de 1971, devendo ser considerado nesta situação
desde 6 de Janeiro de 1972.
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria, graduado em alícres, (13050469) Valente de Araújo,
em disponibilidade, contando a antiguidade desde 1 de Novembro
de 1974, devendo ser considerado nesta situação desde 22 de
Julho de 1974.
(Por portaria de 2 de Abril de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)
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Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria, graduado em alferes, (71306470) Vítor Manuel Cas
cão Casaca, em disponibilidade, contando a antiguidade desde
1 de Novembro de 1974, devendo ser considerado nesta situação
desde 5 de Fevereiro de 1975.
(Por portaria de 30 de Maio de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Infantaria de Vila Real

Alferes miliciano dc infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria, graduado cm alferes, (11523073) Manuel António fi
gueiredo, em disponibilidade, contando a antiguidade desde 1 de
Novembro de 1974, devendo ser considerado nesta situação
desde 22 de Julho de 1974.
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos de
infantaria, graduados em alferes, (74394973) António Sérgio
Ramos Costa e (74261673) Aucídio dos Reis Fernandes, ambos
em disponibilidade, contando a antiguidade desde 1 de Novembro
de 1974, devendo ser considera(los nesta situação desde 5 de
Fevereiro de 1975.
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria, graduado em alferes, (74018172) Vítor Manuel de
Almeida Nunes dos Santos, em disponibilidade, contando a
antiguidade desde 1 de Novembro de 1973, devendo ser consi
derado nesta situação desde 6 de fevereiro de 1974.
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos de
infantaria, graduados em alferes, (61962172) José Carlos L.opes,
(03338772) Manuel José Sampaio da Silva, (61365674) José Cor
reia da Silva Almeida e (62419274) Vítor Manuel Dias Marques,
todos cm disponibilidade, contando a antiguidade desde 1 de
Novembro de 1975, devendo ser considerados nesta situação
desde 14 de Janeiro de 1976.
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos de
infantaria (01782775) Rui de Carvalho Martins e (08994275)
José Maria Fernandes Milhares, ambos em disponibilidade, con
tando a antiguidade desde 13 de Julho de 1976, devendo ser
considerados nesta situação desde 27 de Setembro de 1976.
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Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do mesmo serviço (02449273) José Albertino da Cruz Lordelo,
em disponibilidade, contando a antiguidade desde 31 de De
zembro de 1980, desde quando deve ser considerado nesta situa
çao.
Alferes milicianos do serviço de pessoal, os aspirantes a oficial mili
cianos do mesmo serviço, graduados em alferes, (62932072)
Nicolau firmino Correia, (62414174) António Jorge Fernandes
e (61804773) João António Lopes Matos da Silva, todos em
disponibilidade, contando a antiguidade desde 1 de Novembro
de 1975, devendo ser considerados nesta situação desde 14 de
Janeiro de 1976.
Alferes miliciano do serviço de pessoal, o aspirante a oficial mili
ciano do mesmo serviço, graduado em alferes, (72244171) José
Carlos Correia Tavares Cláudio, em disponibilidade, contando a
antiguidade desde 1 de Novembro de 1975, devendo ser consi
derado nesta situação desde 9 de Setembro de 1975.
(Por portaria de 30 de Maio de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Batalhão de Infantaria de Aveiro
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (01857569) fernano Manuel Heleno Soares, em dis
ponibilidade, contando a antíguidade desde 5 de fevereiro de
1982, desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 2 dc Abril dc 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Artilharia:
Regimento de Artilharia de Lisboa
Alferes miliciano de artilharia, o aspirante a oficial miliciano de
artilharia, graduado em alferes, (15906172) António Carlos da
Silva Sernião, em disponibilidade, contando a antiguidade desde
1 de Novembro de 1973, devendo ser considerado nesta situação
desde 24 de Outubro de 1973.
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Alferes miliciano de artilharia, o aspirante a oficial miliciano de
artilharia (15138379) José Francisco dos Santos Merrelho, em
disponibilidade, contando a antiguidade desde 28 de fevereiro
de 1982, desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 2 de Abril de 1984. Não carece de visto do

Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Artilharia da Serra do Pilar
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria, graduado em alferes, (00765269) Abel Ribeiro, em
disponibilidade, contando a antiguidade desde 1 de Novembro
de 1970, devendo ser considerado nesta situação desde 21 de
Outubro de 1970.
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria, graduado em capitão, (18425468) Luís Alberto Pereira
Dias Simão, em disponibilidade, contando a antiguidade desde
1 de Novembro de 1974. devendo ser considerado nesta situação
desde 22 de Julho de 1974.
(Por portaria de 2 de Abril de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria, graduado em alferes, (00462069) Rogério Eurico Ama
ral Nunes, em disponibilidade, contando a antiguidade desde 1 de
Novembro de 174, devendo ser considerado nesta situação desde
17 de Janeiro de 1975.
(Por portaria de 30 de Maio de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)

Alferes miliciano de artilharia, o aspirante a oficial miliciano de
artilharia, graduado em alferes, (17655869) Joaquim da Silva
Pereira, em disponibilidade, contando a antiguidade desde 1 de
Novembro de 1970, devendo ser considerado nesta situação desde
21 de Outubro de 1970.
Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial milicianos de
artilharia, graduados em alferes, (14035269) José Jiilio Palhas
da Conceição e (150041b8) Vítor Jorge Matos Marques Rosa y
Alberty, ambos em disponibilidade, contando a antiguidade desde
1 de Novembro de 1974, devendo ser considerados nesta situação
desde 17 de Janeiro de 1975.
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Alferes miliciano dc artilharia, o aspírante a oficial miliciano de
artilharia, graduado em alferes, (02641270) António Alves Mar
tinho, em disponibilidade, contando a antiguidade desde 1 de
Novembro de 1972, devendo ser considerado nesta situação desde
12 de Janeiro de 1973.
(Por portaria de 2 de Abril de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A175.)

Alferes miliciano de artilharia, o aspirante a oficial miliciano de
artilharia, graduado em alferes, (19979069) José Alberto Gomes
Figueira, em disponibilidade, contando a antiguidade desde 1 de
Novembro de 1972, devendo ser considerado nesta situação
desde 11 de Julho de 1972.
(Por portaria de 30 de Maio de 1984. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75

Alteres miliciano do serviço de material, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de material, graduado em alferes, (05327569) António
dos Reis Beato de Carvalho, em disponibilidade, contando a anti
dade desde 1 de Novembro de 1970, devendo ser considerado
nesta situação desde 21 de Otitubt’o de 1970.
Alferes miliciano do serviço de material, o aspirante a oficial miliciano
do mesmo serviço, graduado em alferes, (16876869) Alberto
Fernandes Meneses de Aguiar, em disponibilidade, contando a
antiguidade desde 1 de Novembro de 1972, devendo ser consi
derado nesta situação desde 6 de Abril de 1973.
(Por portaria de 2 de Abril de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Cavalaria:
Regimento de Cavalaria de Estremoz

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (04782867) José Manuel Vieira Paisana, em disponi
bilidade, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1973,
devendo ser considerado nesta situação desde 26 e Novembro
de 1975.
(Por portaria de 2 de Abril de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n, 276-A175.)
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(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não carece
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276.A/75.)

Engenharia:
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Alferes miliciano de engenharia, o aspirante a oficial miliciano de
engenharia, graduado em alferes, (17627270) José Carlos Tomás
Antunes, em disponibílidade, contando a antiguidade desde 1 de
Novembro de 1973, devendo ser considerado nesta situação
desde 24 de Outubro de 1973.
Alferes milicianos de engenharia, os aspirantes a oficial milicianos
de
engenharia (09153970) José Manuel Morim de Oliveira e
(11020170) João Manuel Viegas Libório Correia, ambos em dispo
nibilidade, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de
1974, devendo ser considerados nesta situação desde 22 de Julho
de 1974.
Alferes miliciano de engenharia, o aspirante a oficial miliciano de
engenharia, graduado em alferes, (05755667) Alferdo Augusto
Casais Baptista, em disponibilidade, contando a antiguidade desde
1 de Novembro de 1975, devendo ser considerado nesta situação
desde 22 de Outubro de 1975.
Alferes miliciano de engenharia, o aspirante a oficial miliciano de
engenharia (05008565) Joaquim José Ferrão de Oliveira Braizinha,
em disponibilidade, contando a antiguidade desde 1 de Novem
bro de 1975, devendo ser considerado nesta situação desde 2 de
Dezembro de 1975.
Alferes miliciano de engenharia, o aspirante a oficial miliciano de
engenharia, graduado em alferes, (60817170) José Joaquim Qui
tério da Costa, em disponibilidade, contando a antiguidade desde
1 de Novembro de 1975, devendo ser considerado nesta situação
desde 14 de Janeiro de 1976.
Alferes miliciano de transmissões, o aspirante a oficial miliciano de
transmissões, graduado em alferes, (61048170) José Manuel Pinto
Correia, em disponibilidade, contando a antiguidade desde 1 de
Novembro .1ie 1975, devendo ser considerado nesta situação desde
14 de Janeiro de 1976.
(Por portaria de 30 de Maio de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Serviço de saúde:
Batalhão do Serviço de Saúde
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do mesmo serviço, graduado em alferes, (16636569) José Antó
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da Costa Ribeiro, em disponibilidade, contando a antiguidade
desde 1 de Novembro de 1974, devendo ser considerado nesta
situação desde 22 de Julho de 1974.
Alferes milicianos do serviço de saúde, os aspirantes a oficial mili
cianos do mesmo serviço, graduados em alferes, (06747970) João
Pedro Cavaco Pinto Bravo e (61854670) Carlos Augusto Semião
de Sousa, ambos em disponibilidade, contando a antiguidade
desde 1 de Novembro de 1975, devendo ser considerados nesta
situação desde 14 de Janeiro de 1976.
(Por portaria de 30 de Maio de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Comandos:
Regimento de Comandos
Graduado no posto de capitão miliciano de infantaria, nos termos do
artigo 101.° do Decreto-Lei n.° 36304, de 24 de Maio de 1947,
e despacho de 2 de Outubro de 1979 do Ajudante-General do
Exército, o tenente miliciano de infantaria, do Regimento de
Comandos, (11470979) Jorge Manuel Oliveira Martins, devendo
ser considerado nesta situação desde 1 de Dezembro de 1983.
Esta portaria totna nula e de nenhum efeito a portaria de 1 de
Dezembro de 1983, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 3, de 1 de fevereiro de 1984.
(Por portaria de 6 de Junho de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 276-A/75.)

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (78024470) José António Estrela Filipe, em disponi
bilidade, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1975,
devendo ser considerado nesta situação desde 9 de Setembro de
1975.
(Por portaria de 2 de Abril de 1984. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)

Distritos de recrutamento e mobilização:
Distrito de Recrutamento e Mobitização do Porto

Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do mesmo serviço, graduado em capitão, (01038761) Diogo
Maria Botelho dos Santos Clara, em disponibilidade, contando
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a antiguidade desde 1 de Novembro de 1971, devendo ser con
siderado nesta situação desde 15 de Dezembro de 1974.
(Por portaria de 30 de Maio de 1964. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 27-A/75.)
Õrgãos de execução dos serviços e outros elementos:

Estabelecimentos militares
Estabelecimentos de instrução
Colégio Militar
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do mesma serviço (0339717$) Joaquim José Fernandes Vieira
Lopes, em disponibilidade, contando a antiguidade desde a data
da presente portaria.
Alferes miliciano do serviço de material, o aspirante a oficial mili
ciano do mesmo serviço (19571580) António Manuel Moreira
Freire Morais Barroco, em disponibilidade, contando a antigui
dade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 17 de Dezembro

de 1983. Não carece de visto do

Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Centro de Instrução de Operações Especiais
Tenentes milicianos de infantaria, os alferes milicanos de infantaria
(19513279) António Abílio Macias Morgado e (19078279) Ar
mando Pinto Bento, contando ambos a antiguidade desde a data

da presente portaria.
(Por portaria de 31 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Adidos:
No Ministério das Finanças e do Plano
Guarda Fiscal
Tenente miliciano de infantaria, adido, no Ministério das Finanças e
do Plano, na Guarda Fiscal, o alferes miliciano de infantaria,
adido, no referido Ministério e Guarda, (45496362) Manuel Mar
tins Pires, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 14 de Novembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Tenente miliciano de infantaria, adido, no Ministério das Finanças e
do Plano, na Guarda Fiscal, o alferes miliciano de infantaria,
adido, no referido Ministério e Guarda, (00958463) Norberto
Tomé Valente, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 4 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Tenente miliciano de infantaria, adido, no Ministério das Finanças
e do Plano, na Guarda Fiscal, o alferes miliciano de infantaria,
adido, no referido Ministério e Guarda, (01677263) Manuel Antó
nio Vara, contando a antiguidade desde 8 de Maio de 1982, desde
quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 30 de Maio de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)

Alferes miliciano de infantaria, adido, no Ministério das Finanças
e do Plano, na Guarda Fiscal, o 2.° sargento da Guarda Fiscal,
(13793776) José Carlos Pereira Geraldes, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

IV

—

COLOCAÇÕES, EXONERAÇÕES E TRANSFERÉNCIAS
Oficiais do quadro permanente
Corpo de oficiais generais:
Estado-Maior do Exército

Gcncral, no quadro, (51122811) Carlos José Saraiva Lima de Almeida
e Brito.
(Por portaria de 9 de Março de 1984.)

Brigadeiro, do Quartel-General da Região Militar do Sul, (51066311)
João Gomes do Amaral.
(Por portaria de 1

de Julho de 1g84.)

Direcção do Serviço de Pessoal
Brigadeiro, na situação de licença ilimitada, (51214211) Manuel Joa
quim Alvaro Maia Gonçalves.
(Por portaria de 26 de Abril de 1984.)
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Armas e serviços:
Estado-Maior do Exército
Chefe da 7.a Repartição, o coronel do serviço de administração mili
tar (51210411) Manuel Alberto Simões Rios.
(Por portaria de 8 de Maio de

1984.)

Direcção da Arma de Artilharia
Coronel de artilharia, do Regimento de Artilharia
(50277711) António Manuel Zuzarte Bastos.

de Lisboa,

(Por portaria de 13 de Abril de 1984.)

Direcção do Serviço de Saúde
Major farmacêutico, no quadro, (35235057) José António Barreto
Damas Mora.
(Por portaria de 1 de Abril de 1984.)
Direcção do Serviço de Material
Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
supranumerário, (50475911) Diamantino dos Santos Roque.
(Por portaria de 30 de Abril de 1984.)

Chefia do Serviço Geral do Exército
Capitão do serviço geral do Exército, do Estado-Maior do Exército,
(50679911) Teófilo Henrique Nogueiro.
(Por portaria de 27 de Abril de 1984.)
Quartéis-generais:
Região Militar do Norte
Coronel de infantaria, do Regimento de Infantaria do Porto, (51105811)
António Joaquim Abrunhosa.
(Por portaria de 4 de Julho de 1984.)
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Capitão do serviço geral do Exército, do 2.° Tribunal Militar Terri
torial do Porto, (50170111) Manuel Joaquim Leite.
(Por portaria de 17 de Abril de 1984.)
Região Militar do Sul
Major de artilharia, adido, (34206757) João Eduardo Amores Centeno.
(Por portaria

de

1

de Maio de

1984.)

Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução
e unidades:
Infantaria:
Escola Prática de Infantaria

Comandante, o coronel de infantaria, da Direcção da Arma de Infan
taria, (51395411) Fernando Francisco Morgado Corte Real.
(Por

portaria

de

6 de

Julho de 1984.)

Regimento de Infantaria de Angra do Heroísmo
Comandante, o coronel de infantaria, do Quartel-General da Zona
Militar dos Açores, (51291411) Renato Vieira de Sousa.
(Por portaria de

6

de Maio de

1984.)

Regimento de Infantaria de Queluz
Tenente chefe de bandas de música militares, do Regimento de Infan
taria de Tornar, (52440011) Manuel Joaquim Barrisco.
(Por portaria de 2 de Julho de 1984.)

Artilharia:
Regimento de Artilharia de Costa
Major de artilharia, da Escola Prática de Artilharia, (33248656) Jorge
Manuel Palma Mira Monteiro.
(Por portaria de

11 de

Junho

de 1984.)
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Grupo de Artilharia de Guarnição n.° 2
Capitão de artilharia, no quadro, (17498968) Horácio Martins Gomes.
de Sousa.
1
(Por portaria

de 4 de Abril

de

1984.)

Cavalaria:
Escola Prática de Cavalaria
Capitão do serviço geral do Exército, do Regimento de Infantaria de
Ponta Delgada, (50037311) Augusto da Costa Grácio.
(Por portaria de 11

de

Julho de 1984.)

Capitão do serviço geral do Exército, do Quartel-General da Zona
Militar da Madeira. (50037411) João Antunes Pinheiro.
(Por portaria

de 12 de Julho de 1984.)

Regimento de Cavalaria de Braga
Capitão do serviço geral do Exército do Grupo de Artilharia de
Guarnição n.° 1, (50217611) Serafim da Silva.
(Por portaria

de 21 de Julho de 1984.)

Engenharia:
Escola Prática de Engenharia
Capitão do serviço de administração militar, do Centro de Gestão
Financeira da Região Militar do Norte, (17736173) José Salviano
Ferreira Correia.
(Por portaria de 17 de Maio de 1984.)

Regimento de Engenharia de Lisboa
Tenente do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
do Depósito Geral de Material de Guerra, (50684511) João Car
los Bastardo.
(Por portaria de 4 de Junho de 1984.)
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Órgãos de execução dos serviços e outros elementos:
Estabelecimentos militares
Estabelecimentos de ensino
Instituto de Altos Estudos Militares
Corone de artilharia, da Direcção da Arma de Artilharia, (51197211)
Henrique Manuel Lages Ribeiro.
(Por portaria de 27 de Junho de 1984.)

Diversos:
Agrupamento Base de Santa Margarida
.

Brigada Mista Independente

Batalhão de Infantaria Mecanizado
Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), da
Direcção do Serviço de Material, (50290211) Carlos Augusto
Rego de Sotisa.
(Por portaria

de

11

de

Junho

de

1984.)

Campo de Tiro de Alcochete
Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
da Direcção do Serviço de Material, (50008311) António Fran
cisco Rendeiro.
(Por

portaria

de 13 de Abril de

1984.)

Centro de Gestão Financeira da Logística
Major do serviço de administração militar, do Batalhão de Apoio de
Serviços da 1 Brigada Mista Independente (Agrupamento Base
de Santa Margarida), (41257662) António Joaquim Teixeira
Guerra.
.

(Por portaria de

14 de Maio de

1984.)

Serviço de Fortificações e Obras do Exército
Região Militar de Lisboa
Tenente-coronel de engenharia, da Direcção do Serviço de fortifi
cações e Obras do Exército, (50771111) Vítor Manuel dos Santos
Costa, devendo ser considerado nesta situação desde 14 de No
vembro de 1983.
(Por portaria de 12 de Julho de 1984.)
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Adidos:
Academia Militar
Nomeado professor catedrático da 34•a cadeira (Organização e
Logística do Serviço de Material) da Academia Militar o .najor
do serviço de material (material), da Direcção do Servtço de
Material, (03445763) José Manuel Adão Pereira, nos termos
da alínea e) do n.° 2 da Portaria n.° 580/80, de 9 de Setembro,
e ao abrigo do apêndice 1 ao mapa anexo n.° 3, a que ;e refere
o artigo 13.° do Decreto-Lei n.° 42 152, de 12 de Fevereiro de
1959, de acordo com a alínea ni) do artigo 20.° do mesmo
decreto-lei, em substituição do tenente-coronel do serviço de
material (material) Joaquim Manuel Palminha Martins que,
pela presente portaria, é exonerado das referidas funções.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 19 de Julho de 1984. São devidos 1500S00 de
emolumentos sendo 900$00 para o Estado e 600$00 para o
Cofre do Tribunal de Contas.)
1.0

Tribunal Militar Territorial do Porto

Nomeado promotor de justiça do 1.0 Tribunal Militar Territorial do
Porto, nos termos do n.° 2 do artigo 252.° do Decreto-Lei
n.° 141/77, de 9 de Abril, o coronel de cavalaria, do Colégio
Militar, (50432111) Nuno Álvaro do Couto Bastos de Bívar,
em substituição do coronel de infantaria Diogo Queiroz de
Sousa Azevedo que, pela presente portaria, é exonerado das
referidas funções.
(Por portaria de 6 de Janeiro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 5 de Julho de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Manutenção Militar
Nomeado para desempenhar funções na Direcção da Manutenção
Militar o tenente-coronel do serviço de administração militar,
do Batalhão de Administração Militar, (50213511) Rogério Sérgio
dos Santos Cachide, nos termos dos artigos 28.° e 30.° do Decreto-Lei n.° 41 892, de 3 de Outubro de 1958, e mapa anexo à Porta
ria n.° 135/76, de 11 de Março, na vaga deixada pelo tenente-coronel do serviço de administração militar António Jorge de
Oliveira Romualdo, que foi exonerado das referidas funções
cm 1 de Outubro de 1983.
(Por portaria de 1 de Março de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 2 de Julho de 1984. Não são devidos emolu

mentos.)
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Laboratório Militar dos Produtos Químicos e farmacôuticos
Nomeado chefe dos serviços de contabilidade do Laboratório Militar
de Produtos Químicos e farmacêuticos o capitão do serviço
de administração militar (50361911) Álvaro Brazinha Mochacho,
da Direcção do Serviço de Finanças, nos termos do artigo 30.°
do Decreto-Lei n.° 41 892, de 3 de Outubro de 1958, e mapa
anexo ao Decreto-Lei n.° 48 566, de 3 de Setembro de 1968, na
vaga deixada pelo major do serviço de administração militar
Rui Manuel Martins Tavares Luc em 31 de Março de 1981, por
ter sido promovido ao posto imediato, devendo ser considerado
nesta situação desde 14 de Março de 1983.
(Por portaria de 14 de Março de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Julho de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Oficinas Gerais de Material de Engenharia
Nomeado chefe da 5? Divisão das Oficinas Gerais de Material de
Engenharia o capitão do serviço de material (serviços técnicos
de manutenção) (50094211) Domingos ferancisco Gordo de
Carvalho, da Direcção do Serviço de Material, nos termos do
artigo 30.° do Decreto-Lei n.° 41 892, de 3 de Outubro de 1983,
e mapa IV anexo do Decreto-Lei 11.0 44 322, de 3 de Maio de
1962, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.° 48 283,
de 21 de Março de 1968, em substituição do capitão do sei-viço
de material (serviços técnicos de manutenção) Diamantino dos
Santos Roque que é exonerado das referidas funções pela
presente portaria.
(Por portaria de 30 de Abril de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 2 de Julho de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Oficiais do quadro de complemento
Armas e serviços:
Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução
e unidades:
Infantaria:
Escola Prática de Infantaria
Aspirante a oficial miliciano de aducação física, cio Batalhão de
Administração Militar, (07257579) João Luís dos Anjos Roque
dos Santos.
(Por portaria de 23 de Agosto de 1983.)
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Regimento de Infantaria de Queluz
Tenente miliciano de infantaria, da Escola Militar de Electromecânica,
(12545079) José Gomes Salgado Varela, em disponibilidade.
(Por

portaria

de 4 de

Junho

de

1984.)

Alferes miliciano de infantaria, da Rtgíão Militar de Moçambique,
(74293973) Luís Manuel Pires Pacheco, em disponibilidade.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1979.)

Cavalaria:
Regimento de Cavalaria de Estremoz
Colocado na situação de disponibilidade, desde 17 de Dezembro de
1983, no Regimento de Cavalaria de Estremoz, o aspirante a
oficial miliciano de cavalaria (01939778) José Manuel Rocha
Rodrigues, da Escola Prática de Cavalaria, e não como foi
publicado na Oiclern do Exército, 2? Série, a.° 7, de 1984.
(Por portaria

de

5

de Julho de

1984.)

Serviço de administração militar:
Batalhão de Administração Militar
Alferes miliciano do serviço de administração militar, da Escola
Prática de Administração Militar, (05036578) João Fernando
Azevedo Ramalho Fernandes, em disponibilidade.
(Por portaria

de

1

de Junho de

1984.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, do Instituto de
Altos Estudos Militares, (01318777) Fernando Jorge de Oliveira
Ribeiro, em disponibilidade.
(Por portaria de 13

de

Junho

de

1984.)

Aspirante a oficial miliciano de educação física, da Escola Prática
de Infantaria, (04267977) Gil Pereira Ferraz Viana.
(Por portaria de 29

de Agosto de

1983.)
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Distritos de recrutamento e mobilização:
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Aveiro
Colocado desde 1 de Janeiro de 1983, no I)istrito de Recrutamento e
Mobilização de Aveiro, na situação de licenciado, o alferes mili
ciano de infantaria (06978968) Alberto Martins dos Santos, e
não desde 1 de Janeiro de 1984, corno consta na Ordem do
Exército, 2. Série, n.° 7, de 1984.
(Por portaria de 5 de

Julho

de

1984.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Beja
Colocado desde 1 de Janeiro de 1984, no Distrito de Recrutamento
e Mobilização de Beja, na situação de licenciado, o alferes
miliciano de infantaria (06032369) José Alberto de Matos Cor
reia Figueiredo, do Regimento de Infantaria de Beja, e não no
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Lisboa, como consta
na Ordem do Exército, 2. Série, n.° 4, de 1984.
(Por portaria de 5 de Julho de

1984.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Braga
Alferes miliciano de artilharia, do Regimento de Artilharia da Serra
do Pilar, (10003169) Manuel Simões da Fonseca, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984.)

Alferes miliciano de engenharia, do Regimento de Engenharia n.° 1,
(00888267) Alfredo Mota Durães, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1982.)

Alferes miliciano médico, do Batalhão do Serviço de Saúde,
(05014469) Agostinho José Ferreira Veloso, licenciado.
(Por portaria de

1 de Janeiro de 1984.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Lisboa
Tenente miliciano de infantaria, da Região Militar de Angola,
(40024357) Fernando Gouveia Vidal, licenciado.
(Por portaria de 23 de Junho de 1984.)
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Alferes miliciano de artilharia, do Regimento de Artilharia de Leiria,
(11389467) António Antunes de Oliveira Cardoso, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro dc 1982.)

Tenente miliciano de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de
Braga, (11020268) Domingos Manuel Palhinha de Oliveira Mar
tins, colocado no Distrito de Recrutamento e Mobilização de
Lisboa desde 1 de Janeiro de 1983, e não como consta na
Ordem do Exército, 2. Série, n.° 8, de 1984.
(Por portaria de 5 de Julho de 1984.)

Alferes miliciano médico, do Batalhão do Serviço de Saúde, (05401067)
Pedro Braga Adecassis, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1982.)

Alferes miliciano médico, do Batalhão do Serviço de Saúde, (00213868)
Arnaldo João Lima dos Santos Maia, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1983.)

Alferes milicianos médicos, do Batalhão do Serviço de Saúde,
(09923669) Manuel Basílio Teixeira Baptista e (10163669) Manuel
João Gaspar Moradas ferreira, ambos licenciados.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização do Porto
Alferes miliciano de artilharia, do Regimento de Artilharia de Leiria,
(13277968) António Gaspar Martins, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1983.)

Alferes miliciano médico, do Batalhão do Serviço de
(36816662) Tércio da Silva Rodrigues Pinto, licenciado.

Saúde,

(Por portaria de 1 de Janeiro de 1977.)

Alferes miliciano médico, do Batalhão do Serviço de Saúde,
(00184465) Celso Maria da Cunha Ribeiro Pontes, licenciado.
(Por portaria de 1

de Janeiro de 1980.)

Alferes miliciano médico, do Batalhão do Serviço de
(03752466) Artur Rego Alves de Pinho, licenciado.

Saúde,

(Por portaria de 1 de Janeiro de 1981.)
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Alferes miliciano médico, do Batalhão do Serviço de Saúde,
(04156166) António José Abreu Gomes da Silva, licenciado.
(Por portarh de 1 de Janeiro de 1981.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Setúbat
Nula e de nenhum efeito a colocação, na situação de licenciado no
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Setúbal, do aspirante
a oficial miliciano de infantaria (14418769) Rui Pinto Assis
dos Santos, conforme consta na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 7, de 1984, em virtude do oficial ter falecido em 20 de
Novembro de 1976.
(Por portaria de 5 de Julho de 1984.)

Alferes miliciano médico, do Batalhão do Serviço
(19671469) Jorge Roldão Alves Vieira, licenciado.

de

Saúde,

(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984.)

V

—

RECTIFiCAÇÕES DE PENSÕES

Actualização das pensões de reserva dos oficiais a seguir menciona
dos desde as datas que se lhes indicam:
Com 36 anos de serviço:
Desde 1 de Janeiro de 1984:
Coronéis:
(50171811)
(50632511)
(50156111)
(50012211)
(50581511)
(50097211)
(50269911)
(50876411)
(50163911)
(50701111)

Custódio Augusto Nunes, 91 945$00;
António de Oliveira Martins, 77 758$00;
Fernando Jorge Belém Santana Guapo, 93546$00;
Vitor Agostinho de Mendonça Frazão, 83337$00;
António Esteves, 77 100$00;
Cástulo Manuel Moreira Correia, 79 200$00;
Fernando de Meio Macedo Cabrai, 76 508$00;
António Seara Bento, 91 320$00;
Abel Celestino Vaz, 84860$00;
Noé David Soares, 79500$00;
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(50338111) Mário dos Santos Nunes, $3 108$00;
(50508211) José da Silva Pinto Ferreira, 83 113$00;
(50033911) Nuno Guilherme Roriz Rubin, 76300$00;
(50813411) Henrique Alberto de Sousa Guerra Júnior, 78 489$00;
(0269411) Gastão Maria de Lemos Lobato de Faria, 77262$00;
(50699111) António Catalão Filipe Dionísio, 76 500$00;
(51377811) Giacomino Mendes Ferrari, 76 954$00;
(50266811) Amadeu da Silva Carvalho, 77 592$00;
(51261$11) Augusto Fernandes do Carmo, 76 737$00;
(50934611) José António da Moita Alves Cardoso, 78 400$00;
(51241711) António Joaquim Teixeira de Lemos Mendes Arnaut,
76 700$00;
(51349811) Horácio Vilhena de Andrade, 91 055$00;
(50127311) Joviano Aloísio Chaves Ramos, 82460$00;
(50268911) José de Vilhena Rarnires Ramos, 87 260$00;
(50020611) João Orlindo de Almeida Pina, 76983$00;
(50155611) Manuel Pereira Espadinha Milreu, 77 549$00;
(00001300) José Alberto Moura Calheiros, 91 660$00;
(50266611) João Paulo Robin de Andrade, 77 400$00;
(50703611) Casimiro dos Santos, 79200$00;
(50140111) António Monteiro Alves dos Santos, 83 686$00;
(50242311) Amílcar Emídio Dias dos Santos, 86419$00;

Tenentes-coronéfs:
(52157411)
(51212711)
(51242911)
(51351811)
(51462311)
(51703311)
(51084911)
(51477411)
(51288811)
(51169011)
(50431911)
(50856711)
(50278211)
(5i 134311)
(51395311)
(50327311)

Antonino dos Santos Lages Martins, 70 879$00;
Américo Serôdio Inverno, 70931$00;
António Veiga fialho, 70 500$00;
Afonso Gonçalves Cascão, 75 943$00;
António João Chumbito Anjos Ruivinho, 90420$00;
Francisco de Sousa Serrão, 70500$00;
Amílcar dos Santos Prezado, 83 420$00;
Hindenburgo Sequeira Martins, 71 316$00:
Cristiano Henrique da Silveira e Lorena, 75 885$00;
Emídio Marques Garcia, 69400$00;
Alfredo Alves ferreira da Cunha, 81 851$00;
Domingos Dias de Cruz, 77202$00;
António Manuel de Palma Baracho, 83 420$00;
Horácio Vieira Ribeiro, 75248$00;
Joaquim Manuel Trigo Mira Mensurado, 84 310$00;
Jorge de Meio Gomes, 69417$00;
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Capitães:
(50357711)
(50357911)
(52053311)
(50052711)
(51762911)
(50358511)
(51266511)
(50330511)
(51338811)
(51266111)
(51237011)
(50196111)
(51292911)
(52266311)
(52424$11)
(51316511)
(50521511)
(50173511)
(51478011)
(51995311)
(52165611)
(52189211)
(51690111)
(50085411)
(51278111)
(50340311)
(34047147)
(50035311)
(50002911)
(52274411)
(50015311)
(52098311)

Joaquim Rodrigues de Oliveira Mitanda, 60 800$00;
José Gonçalves de Matos, 60800$00;
Viriato Afonso Horta, 73 625$00;
Laurentino António Fialho, 60 800$00;
Virgílio Eduardo ferreira, 69 896$00;
José Gomes Ferrcira, 61 175$00;
José da Costa, 71 446$00;
João Teotónío Nascimento Corujo, 66 752$00;
David Carlos da Silva, 66321$00;
António Augusto da Silva, 62325$00;
José Bernardo Rijo, 73 438$00;
José Luís Ramalho, 66050$00;
Celso Augusto de Quintanilha e Mendonça, 65 779$00;
Marçalo António Matos, 64354$00;
Joaquim Santana Marques, 60 860$00;
António Monteiro Maia, 66 050$00;
António Francisco Borges Balão, 69042$00;
Adriano Augusto dos Santos, 66 850$00;
António Teodósio, 62 600$00;
João da Salvação Vieira, 66000$00;
José Gonçalves Mateus, 66038$00;
José António Vaz de Carvalho, 62 173$00;
Isaac Boiadas, 66050$00;
Joaquim Augusto Tomaz, 66 050$00;
Manuel Lopes Semedo, 60784$00;
José da Silva Santos, 60 800$00;
Henrique Bernardo Ramos Júnior, 67 750$00;
José Valentim de Matos Prata, 64500$00;
Manuel Ruivo Alves Pequeno, 60809$00;
José António Pedro, 64 354$00;
José Afonso da Silva Neto, 70 146$00;
Viriato Lopes Monteiro, 61 551$00;

Com menos de 36 anos de serviço:
Desde 1 de Janeiro de 1984:
Tenentes-eoronéis:
(51464011) António Lopes Pires Nunes, 68 851$00. Conta 33 anos
de serviço;
(51275$11) João José de Sousa Cruz, 73024$00. Conta 35 anos de
serviço;
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(51412011) José Luís Jordão de Ornelas Monteiro, 78 964$00. Conta
35 anos de serviço.
(50769111) João Eugénio Correia Tirôa, 46 200$00. Conta 24 anos
de serviço;
(50935011) José da Silva Correia, 59417$00. Conta 31 anos de
serviço.
(51394811) Francisco Oliveira Pardal Morcela, $3 094$00. Conta
33 anos e 1 mês de serviço.
(51127511) Francisco António da Costa Mendes Magro, 73426$00.
Conta 34 anos e 8 meses de serviço.
(51399411) António dos Santos frias, 84350$00. Conta 33 anos e 7
meses de serviço.
(51397411) António Maria Cardoso de Almeida Coimbra, 76 033$00.
Conta 33 anos e 9 meses de serviço.
(51402611) Luís Filipe Neves Franco Duarte, 74 339S00. Conta 32
anos de serviço;
(50172411) António de Morais Mendonça, 67485$00. Conta 31 anos
e 9 meses de serviço;
(51323311) António Maia Correia, 78372$00. Conta 33 anos e 10
meses de serviço;
(40008462) António Carlos Pinho de Almeida, 38 590$00. Conta
20 anos e 6 meses de serviço;
(51422611) João de Campos Sardinha, 70453$00. Conta 30 anos e
1 mês de serviço;
(50771811) Joaquim José Crespo da Silva Rolo, 31108$00. Conta
16 anos e 3 meses de serviço;
(51401911) José Simão Nunes, 76397$00. Conta 30 anos e 5 meses
de serviço.

Majores:
(51159211) Carlos Alberto Pereira Gomes da Silva, 71 957$00. Conta
33 anos e 5 meses de serviço;
(45229557) Duarte Salvado da Cunha Raimundo, 61 207$00. Conta
29 anos e 4 meses de serviço.
(50511411) Armindo Andrade Madeira, 53909$00. Conta 28 anos
e 8 meses de serviço;
(50173011) Carlos Alberto Cardoso, 42 159$00. Conta 23 anos e 1
mês de serviço;
(50769511) Augusto Manuel Ribeiro de Barros Bismark, 29002$00.
Conta 15 anos e 11 meses de serviço.
(05047164) Carlos Manuel Teixeira Pimenta Araújo, 31 339$00. Conta
17 anos e 1 mês de serviço;
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(51391811) Domingos de Amorim Lopes, 72 919$00. Conta 34 anos
e 1 mês de serviço;
(50888311) Adelino Moreira Pinto de Lima, 54 860$00. Conta 26 anos
de serviço;
(51137811) António Gabriel Teixeira, 69281$00. Conta 35 anos de
serviço;
(31686062) António Carlos Miranda dos Santos, 43 151$00. Conta
23 anos e 1 mês de serviço;
(50771311) Mário José Rosas Leitão, 29516$00. Conta 17 anos e
1 mês de serviço;
(51471411) Altarniro Teixeira Lopes f erro, 58594$00. Conta 31 anos
e 3 meses de serviço;
(50927011) Manuel Luís Nunes Ferreira, 45 055$00. Conta 21 anos e
$ meses de serviço;
(50769611) Estêvão Manuel da Costa Pinto, 29 343$00. Conta 16 anos
e 7 meses de serviço;
(51424011) Jorge da Ressurreição Vieira, 61 363$00. Conta 31 anos
de serviço;
(51412711) Lino Augusto Carneiro Júc!ice da Costa, 48340$00. Conta
25 anos de serviço.

Major graduado:
(51322811) Vítor Manuel Ponte da Silva Marques, 39202$00. Conta
24 anos e 1 mês de serviço.

Capitão:
(31686862) Miguel José da Câmara Ramalho Ortigão, 36 968$00.
Conta 20 anos e 10 meses de serviço.

VI— ACÓRDÃOS
Acordam no Supremo Tribunal Militar:
José Eduardo de Jesus Henriques, major do QEO com o
mcc 03444864 inteipos lecurso contencioso para este Supremo
Tribunal peticionando a anulação, pelos vícios que especificou, da

n

°
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portaria do Chefe do Estado-Maior, de 6 de Dezembro de 1983, que
o promoveu ao posto de major, com a antiguidade reportada a 12
dc Setembro de 1983.
O recorrente fundamentou o recurso, dizendo que a portaria
que o promoveu com a antiguidade reportada a 12 de Setembro de
1983 está ferida de ilegalidade e de incompetência, pois que conforme
a lei, que indicou, a sua antiguidade no posto de major deve ser
reportada a 1 de Outubro de 1982, e não àquela data de 12 de
Setembro de 1983.
Ouvida a entidade recorrida, ou seja o Chefe do Estado-Maior
do Exército, respondeu dizendo que o recorrente tem razão e que,
conforme mensagem de que juntou cópia, já fora ordenada a preten
dida rectificação da antiguidade, pelo que devia ser declarada a
extinção da instância, por inutilidade superveniente da lide.
O Ex.m0 Defensor Oficioso apôs o seu visto no processo, e o
digno Promotor de Justiça promoveu a extinção da instância, pela
razão aduzida.
Foram dispensados os vistos dos Ex.mos juízes vogais, atenta a
simplicidade da questão a decidir.
Cumpre decidir:
O Tribunal é competente, o recurso foi interposto tempestivamente
e o recorrente mostra-se dotado da necessária legitimidade.
Como se deduz do que ficou relatado, o recorrente já obteve,
pela via administrativa, a satisfação da pretensão que neste Supremo
Tribunal pretendia obter pela via contenciosa.
Sendo assim, o recurso contencioso perdeu toda a utilidade,
por motivo superveniente, pelo que deve ser decretada a sua extinção,
nos termos da disposição geral do artigo 287.°, alínea e), do Código
de Processo Civil, ficando prejudicado o conhecimento das demais
questões suscitadas no processo.
Pelo exposto, decide-se declarar extinto o recurso, por inuti
lidade superveniente.
Esta decisão foi tomada por unanimidade.
Lisboa, 2$ de Junho de 1984.
Henrique de Oliveira Rodrigues, general;
António de Oliveira Costa Maia, general da Força Aérea;
Mário Esteves Brinca, vice-almirante;
Ernesto António Luís Ferreira de Macedo, general;
Alfredo Teixeira Tello, general;
Mário Eduardo de Melo Wilton Pereira, general da Força Aérea;
Alfredo Ramos Rocha, vice-almirante;
António da Silva Osório Soares Carneiro, general;
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Manuel Lopes Maia Gonçalves, juiz;
Manuel Lopes, juiz.

Acordam no Supremo Tribunal Militar:
António Pereira de Lima, então major do QEO n.° mec 00393461,
recorreu em 5 de Janeiro de 1984, em recurso contencioso que
interpôs perante este Supremo Tribunal, a anulação da portaria do
Chefe do Estado-Maior do Exército que o promoveu a major com a
antiguidade reportada a 12 de Setembro de 1983, dizendo que o
acto recorrido está ferido de ilegalidade, pelas razões que expôs, e
que em face da lei vigente a sua antiguidade no posto de major
deve ser, reportada a 1 de Outubro de 1982, e não a 12 de Setembro
de 1983, como fez a portaria recorrida.
Ouvida a entidade recorrida, ou seja o Chefe do Estado-Maior
do Exército, respondeu dizendo que o recorrente tem razão, e que,
conforme mensagem de que juntou cópia, já fora ordenada a preten
dida rectificação da antiguidade; em tais termos, entendeu a mesma
entidade que devia ser declarada a extinção da instância, por impos
sibilidade superveniente da lide.
O Ex,° Defensor oficioso apôs o seu visto no processo, e o
digno Promotor de Justiça também opinou pela extinção da instância.
Colhidos os vistos dos juízes vogais deste Supremo Tribunal,
cumpre decidir:
Como se intui do que ficou relatado, o recorrente já obteve, pela
via administrativa, a satisfação da pretensão que pretendia obter pela
via contenciosa.
Sendo assim, e por motivo superveniente, a lide contenciosa
perdeu qualquer utilidade, pelo que deve ser declarada a sua extinção,
nos termos da disposição geral do artigo 287°, ai. e), do Código
de Processo Civil, ficando ainda prejudicado o conhecimento das
demais questões suscitadas no processo.
Pelo exposto, decide-se declarar extinto o recurso, por inutili
dade superveniente.
Esta decisão foi tomada por unanimidade.
Lisboa, 28 de Junho de 1984.
Henrique de Oliveira Rodrigues, general;
António de Oliveira Costa Maia, general da Força Aérea;
Mário Esteves Brinca, vice-almirante;
Ernesto António Luís Ferreira de Macedo, general;
Alfredo Teixeira Telio, general;
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Mário Eduardo de Meio Wilton Pereira, general da Força Aérea;
Alfredo Ramos Rocha, vice-almirante;
António da Silva Osório Soares Carneiro, general;
Manuel Lopes Maia Gonçalves, juiz;
Manuel Lopes, juiz.

Acordam no Supremo Tribunal Militar:
Henrique Ribeiro Louro, major do QEO n.° mec. 40058662,
neste recurso contencioso, peticionou a anulação da portaria do
Chefe do Estado-Maior do Exército que o promoveu ao posto de
major, com a antiguidade reportada a 12 de Setembro de 1983.
O recorrente fundamentou o recurso dizendo que a portaria que
o promoveu, datada de 6 de Dezembro de 1983, está ferida de ilegali
dade, pois que, conforme a lei vigente, que especificou, a sua anti
guidade devia e deve ser reportada a 1 de Outubro de 1982, e não
à data indicada.
Ouvida a entidade recorrida, ou seja o Chefe do Estado-Maio
do Exército, respondeu dizendo que o recorrente tem razão, e que,
conforme mensagem de que juntou cópia, já fora ordenada a preten
dida rectificição da antiguidade, pelo que devia ser declarada a
extinção da instância, por impossibilidade superveniente da lide.
O Ex.m0 Defensor oficioso apôs o seu visto no processo, e o
digno Promotor de Justiça promoveu a extinção da instância, pelas
razões já aduzidas.
Colhidos os vistos dos juízes vogais deste Supremo Tribunal,
cumpre decidir:
O Tribunal é competente, e o recurso foi interposto tempestivamente, por quem está dotado da necessária legitimidade.
Como se deduz do que ficou relatado, o recorrente já obtee,
pela via administrativa, a satisfação da pretensão que pretenda
obter pela via contenciosa.
Sendo assim, a lide contenciosa perdeu toda a sua utilidade,
por motivo superveniente, pelo que deve ser declarada a extinção,
nos termos da disposição geral do artigo 287.°, ai. e) do Código de
Processo Civil, ficando prejudicado o conhecimento das demais
questões suscitadas no processo.
Pelo exposto, decide-se declarar extinto o recurso por inutili
dade superveniente.
Esta decisão foi tomada por unanimidade.
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Lisboa, 28 de Junho de 1964.
Henrique de Oliveira Rodrigues, general;
António de Oliveira Costa Maia, general da Força Aérea;
Mário Esteves Brinca, vice-almirante;
Ernesto António Luís ferreira de Macedo, general;
Alfredo Teixeira Telio, general;
Mário Eduardo de Meio Wilton Pereira, general da Força Aérea;
Alfredo Ramos Rocha, vice-almirante;
António da Silva Osório Soares Carneiro, general;
Manuel Lopes Maia Gonçalves, juiz;
Manuel Lopes, juiz.
Acordam no Supremo Tribunal:
José Neves Esteves Varela, major do QEO com o n.°
mcc. 07027965, interpôs recurso contencioso para este Supremo
Tribunal peticionando a anulação da portaria do Chefe do Estado-Maior do Exército, de 6 de Dezembro de 1983, que o promoveu
ao posto de major com a antiguidade reportada a 12 de Setembro
de 1983.
O reeorrente fundamentou o recurso, dizendo que a portaria que o
promoveu está ferida de ilegalidade, pois que conforme a lei, que
indicou, a sua antiguidade deve ser reportada a 1 de Outubro dc
1982, e não à data indicada.
Ouvida a entidade recorrida, ou seja o Chefe do Estado-Maior
do Exército, respondeu dizendo que o recorrente tem razão e que,
conforme mensagem de que juntou cópia, já fora ordenada a preten
dida rectificação da antiguidade, pelo que devia ser declarada a extin
cão da instância, por inutilidade superveniente da lide.
O Ex.mo Defensor oficioso apâs o seu visto no processo, e o
digno Promotor de Justiça promoveu a extinção da instância, pela
razão aduzida.
Colhidos os vistos dos juízes vogais deste Supremo Tribunal,
cumpre decidir:
O Tribunal é competente, e o recurso foi interposto tempesti
vamente, por quem está dotado da necessária legitimidade.
Como se deduz do que ficou relatado, o recorrente já obteve,
pela via administrativa, a satisfação da pretensão que neste Supremo
Tribunal pretendia obter pela via contenciosa.
Sendo assim, o recurso contencioso perdeu toda a utilidade, por
motivo superveniente, pelo que deve ser declarada a extinção, nos
trms da disposição geral do artigo 287.°, alínea e), do Código
de Processo Civil, ficando prejudicado o conhecimento das demais
questões suscitadas no processo.
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Pelo exposto, decide-se declarar extinto o recurso, por inutilidade
superveniente.
Esta decisão foi tomada por unanimidade.
Lisboa, 2$ de Junho de 1984.
Henrique de Oliveira Rodrigues, general;
António de Oliveira Costa Maia, general da Força Aérea;
Mário Estevcs Brinca, vice-almirante;
Ernesto António Luís Ferreira de Macedo, general;
Alfredo Teixeira Teilo, general;
Mário Eduardo de Meio Wilton Pereira, general da Força Aérea;
Alfredo Ramos Rocha, vice-almirante;
António da Silva Osório Soares Carneiro, general;
Manuel Lopes Maia Gonçalves, juiz;
Manuel Lopes, juiz.

Acordam no Supremo Tribunal Militar:

f

1.0
António Ribeiro Bernardino, tenente do serviço geral
do Exército prestando serviço no Regimento de Infantaria do Porto
—no processo principal;
Armindo Joaquim Martins Monteiro, tenente cio serviço
2.°
geral do Exército, n.° mec. 50439011, prestando serviço no Distrito
no processo apenso
de Recrutamento e Mobilização de Santarém
n.° 10/A/5/E/84;
3.°—Baitazar Roque Parreira, tenente do serviço geral do
Exército, n.° mec. 51208111, colocado no Batalhão do Serviço de
Transportes de Lisboa—no processo que se encontra apenso com
o n.° 11/A/6/E/$4;
4.°—Ernesto Fernandes da Silva, tenente do servico geral do
Exército, prestando serviço no Regimento de Cavalaria de Braga
no processo apenso n.° 12/A/7/E/84;
50
Fernando Amaral da Silva, tenente do serviço geral do
Exército prestando serviço no Quartel-General da Região Militar de
no processo apenso n.° 13/A/8/E/84;
Lisboa
Fernando Guerreiro Duarte Nunes, tenente do serviço geral
6.°
prestando serviço no Estado-Maior-General das forças
Exército,
do
no processo apenso n.° 14/A/9/E/84;
Armadas
Fernando Herculano Jestis fernandes, tenente do serviço
7°
Exército,
n.° mec. 32024262, prestando serviço no Colégio
geral do
no processo apenso n.° 15/A/l0/E/84;
Militar
8.0
João Barroso Carvalho, tenente do serviço geral do Exér
cito n.° mec. 45552360, prestando serviço no Regimento de Transmis
sões—no processo apenso n.° 16/A/11/E/84;
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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9o
João Fernando dos Santos ferreira, tenente do serviço
geral do Exército, a.° mcc. 50488111, prestando serviço na Chefia
do Serviço Geral do Exército—no processo apenso n.° 17/A/12/
/E/84;
10.0
João José Caramelo Semião, tenente do serviço geral
do Exército com o n.° mec. 51038211, prestando serviço no Centro
no processo
de Gestão Financeira da Região Militar de Lisboa
apenso n.° 18/A/13/E/84;
11.0
Júlio Gonça]ves Afonso, tenente de transmissões, n.°
prestando serviço no Regimento de Transmissões
50790211,
mec.
no processo apenso n.° 19/A/14/E/84;
12.°—Manuel Eduardo de Moura Pequeno, tenente de trans
missões n.° mec. 51545811, prestando serviço no Regimento de
no processo apenso n.° 20/À/15/E/84;
Transmissões
13.°—Manuel Ferreira, tenente do serviço geral do Exército
n.° mcc. 52064011, prestando serviço na CSRT—no processo apenso
n.° 21/A/16/E/84;
14.°—Marcelino Maria Valério, tenente do serviço geral do
Exército n.° mcc. 50371611, prestando serviço no Centro dc Instrução
no processo apenso n.° 22/A!
de Artilharia Antiaérea de Cascais
/17/E/84;
Rui Dias Madureira, tenente de transmissões n.°
15.°
mcc. 52398011, prestando serviço no Colégio Militar— no processo
apenso com o n.° 23/A/18/E/84;
Viriato Comes de Castro, tenente do serviço geral do
16.°
Exército, prestando serviço no Regimento de Infantaria do Porto
no processo apenso n.° 24/A/19/E/84;
17.°—Álvaro Baptista de Matos, tenente do serviço geral do
Exér&to 51118911, prestando serviço na Escola Militar de Electro
mecânica—no processo apenso n.° 26/A/21/E/$4;
António Gomes da fonseca, tenente do serviço geral
18.°
do Exército, com o n.° mcc. 52332311, prestando serviço no Batalhão
no processo apenso n.° 27/A/22/
do Serviço Geral do Exército
/E/84;
19.0
António Pires Faustino, tenente do serviço geral do Ex&
cito n.° mcc. 52393311, prestando serviço no Depósito Geral de
no processo apenso n.° 28/A/23/E/84;
Material de Transmissões
Fernando Rodrigues Nunes Narciso, tenente do serviço
20.°
geral do Exército n.° mcc. 51984811, prestando serviço na Repartição
Técnica da Direcção do Serviço de Pessoal do Estado-Maior do
no processo apenso n.° 29/A/24/E/84;
Exército
21.0
João Baptista Chambel, tenente do serviço geral de
Exército n.° mcc. 51545111, prestando serviço no Regimento de
no processo apenso n.° 30/A/25/E/84;
Comandos
—

—

—

—

—

—

—

—

[

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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22.°
João Baptista Cipriano, tenente do serviço geral do Exér
cito n.° mec. 50883511, prestancto serviço na Repartição dc Recruta
mento/Direcção do Serviço de Pessoal do Estado-Miaor do Exército
—-no processo apenso n.° 31/A/26/E/$4;
23.°
João Carlos Martins da Silva, tenente do serviço geral do
Exército com o n.° mcc. 51034111, prestando serviço no Regimento
de Comandos
no processo apenso n.° 32/A/27/E/84;
24.°
João Francisco Pintado Carola, tenente do serviço geral
do Exército nY mec. 50349511, prestando serviço no Quartel-General da Região Militar do Sul
no processo apenso n.° 33/A/
/28/E/84;
25.°
Joaquim Galego Safara, tenente do serviço geral do
Exército n.° mec. 50095211, prestando serviço no Quartel-General da
Região Militar do Sul
no processo apenso n.° 34/A/29/E/84;
26°— José António da Cruz, tenente do serviço geral do
Exército n.° mcc. 51188711, prestando serviço no Reimentu de
Infantaria de Beja
no processo apenso n.° 35/A/30/E/84;
27.°
José António Lopes, tenente do serviço geral do Exército
n.° mcc. 51015311, prestando serviço no Batalhão do Serviço Geral
do Exército
no processo apenso n.° 36/A/3 l/E/84;
28°— José Correia Caetano, tenente do serviço geral do Exér
cito nY mcc. 51758011, prestando serviço na Escola de Sargentos do
Exército
no processo apenso n.° 37/A/32/E/84;
29.°
José Manuel Pedroso da Silva, tenente do serviço geral da
Exército n.° mcc. 52393211, prestando serviço no Depósito Geral de
Material de Guerra
no processo apenso n.° 38/A/33/E/84;
30.°
Manuel António Carvalho Ferreira, tenente do serviço
geral do Exército n.° mcc. 51985611, prestando serviço no Regimento
de Infantaria de Vila Real
no processo apenso n.° 39/A/34/E,/84;
31.°—Manuel António Silvério, tenente do serviço geral do
Exército n.° mcc. 50453311, prestando serviço no Regimento de
Comandos—no processo apenso com o n.° 40/A/35/E/84;
Parcídio José Antunes, tenente de transmissões (serviços
32.°
técnicos de manutenção) com o n.° mcc. 52185111, prestando serviço
no Quartel-General da Região Militar do Norte
no processo apenso
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

n.° 41/A/36/E/84;

33.°
Rogério Gomes de Matos, tenente do serviço geral do
Exército n.° mcc. 50905911, prestando serviço no 2.° Tribunal Militar
Territorial de Lisboa
no processo apenso n.° 42/A/37/E/84;
340
Aleixo Rosúrio Costa fernandes, tenente do serviço geral
do Exército n.° mcc. 51992011, prestando serviço na Escola do Serviço
de Saúde Militar, em Lisboa
no processo apenso a.° 43/A/3$/E/
/84;
Álvaro Dório Correia Tavarcs, tenente do serviço de mate
35.°
rial (serviços técnicos de manutenção) com o n.° mcc. 44387162,
—

—

—

—

—
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prestando serviço no Batalhão de Infantaria Motorizado, em Santa
no proceso que se encontra apenso com o n.° 44/AI
Marg9rida
/39/E/84;
António Correia Coelho, tenente do serviço geral do Exér
36.°
cito n.° mcc. 50673611, prestando serviço no Batalhão n.° 4 da Guarda
fiscal, em Coimbra, no processo apenso n.° 46/A/41/E/84;
António Luvier Valente da Fonseca, tenente de transmis
37.°
ramo exploração) n.° mcc. 02546667, pres
sões (serviços técnicos
no processo apenso
tando serviço na Escola Prática de Transmissões
n.° 47/A/42/E/84;
António Tcles Touguinha, tenente do serviço geral da
38.°
Exércio n.° mcc. 51515511, prestando serviço no Comando-Geral
no processo apenso n.° 48/A/43/E/84;
da Guarda fiscal
Armando Gonçalves fernandes, tenente dc transmissões
39°
ramo exploração) com o n.° mcc. 51239711, pres
(serviços técnicos
no processo apenso
tanclo serviço na Escola Prática de Transmissões
n.° 49/A/44/E/84;
40.°
Armindo Santiago Gomes Pereira, tenente do serviço
geral do Exército com o n.° mcc. 50674411, prestando serviço no
no processo apenso n.° 50/A/45/E/84;
Estado-Maior do Exército
Diamantino Andrade Fernandcs, tenente da serviço geral
4l.°
do Exército com o n.° mcc. 51713411, prestando serviço no Batalhão
no processo que
de Infantaria Mecanizado, em Santa Margarida
se encontra apenso com o n.° 51/A/46/E/84;
Francisco Nascimento Rodrigues, tenente dc serviço geral
42.°
do Exército com o n.° mcc. 39243061, prestando serviço na Escola
no processo apenso n.° 52/A/47/E/84;
Prática de Transmissões
43.°
Hilário Gonçalves Fcrreira, tenente de transmissões (ser
ramo exp!oracão) com o n.° mcc. 51239711, prestando
viços técnico
no processo apenso
serviço na Escola Prática de Transmissões
n.° 53/A/48/E/$4;
440
João Jesuíno, tenente do serviço geral do Exército com
o n.° mcc. 50906111, prestando serviço na 4. Repartição do Estado-Maior do Exército
no processo apenso n.° 54/A/49/E/84;
450
Joaquim José Esteves, tenente do serviço geral do Exército
com o n.° mcc. 46268659, prestando serviço na 2. Companhia do
no processo que se encontra apenso
Batalhão n.° 2 da Guarda fiscal
com o n.° 55/A/50/E/84;
Jorge Joaquim Esttirrado Cardoso, tenente do serviço geral
46.°
do Exército com o n.° mcc. 46022262, prestando serviço no Batalhão
no pro
dc Apoio de Serviços da 1 .‘ Brigada Mista Independente
cesso que se encontra apenso com o n.° 56/A/51/E/84;
470
José Machado Heitor, tenente do serviço geral do Exér
Cito com o n.° mcc. 526$01 li, prestando serviço no Estado-Maior do
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

-—

—

—

—

—

—

—

—

—
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48.°
Norberto António Rodrigues, tenente do serviço geral do
Exército com o a.° mec. 51357911 —no processo apenso n.° 59/AI
/54/E/84;
49•0
Raul Alves de Almeida, tenente do serviço geral do Exér
cito n.° 50895511, em serviço na Escola Prática de Transmissões —no
processo apenso a.° 60/A/55/E/84;
50.0
António da Silva Sousa, tenente do serviço geral do Exér
cito prestando serviço no Hospital Militar Regional n.° 1
no piocesso que se encontra apenso com o n.° 74/A/63/E/84;
51.0
António Joaquim Pastaneira Sietra, tenente do serviço
geral do Exército com o n.° mcc. 50656611, prestando serviço no
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Setúbal
no processo
apenso n.° 75/A/64/E/$4;
António Miranda Pereira da Silva, tenente do serviço
52.°
geral do Exército prestando serviço no Quartel-General da Região
Militar do Norte
no processo apenso n.° 76/A/65/E/84;
530
António Neves Teixeira, tenente do serviço geral do Exér
cito prestando serviço no Quartel-General da Região Militar do
Norte
no processo que se encontra apenso com o a.° 77/A/66/E/84;
António de Oliveira Rodrigues, tenente do serviço geral
54.°
do Exército prestando serviço no Regimento de Cavalaria de Braga
no processo apenso n.° 78/A/67/E/$4;
55.°
Eurico Romeu Teixeira Pereira, tenente do serviço geral
do Exército com o n.° mcc. 50441511, prestando serviço no Distrito
de Recrutamento e Mobílização de Santarém
no processo apenso
n.° 79/A/68/E/84;
56.°
Joaquim Carneiro Nunes, tenente do serviço geral do Exér
cito con o n.° mcc. 43347558, prestando serviço no Batalhão de Infan
taria Motorizado, em Santa Margarida
no processo apenso n.° 80/
/A /69/E/84;
570
Rodrigo Pereira Alves Martins, tenente do serviço geral
do Exército com o n.° mcc .50249311, prestando serviço na Com
panhia de Transmissões da l. Brigada Mista Indepedente—no
pocesso que se encontra apenso n.° 82/A/71/E/84; e
58.0
Mário Henríques Martins, tenente do serviço geral do
Exército n.° 50693611, prestando sei-viço na Casa de Reclusão da
Região Militar do Norte—no processo apenso n.° 89/A/72/E/84;
Interpuseram para este Supremo Tribunal recurso contencioso
relativo a promoção, do despacho do Ex.fho General Ajudante-General
do Exército, proferido no exercício de poderes delegados pelo Chefe
do Estado-Maior do Exército, determinando que «devem ser arqui
vados pela entidade que os receber os reqtierimcntos dos tenentes do
serviço geral do Exército relativos a promoções por diuturnidade».
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

2. Série

ORDEM DO tXTRCITO N.° 15

1123

Os recorrentes expõem, em síntese, o seguinte:
Apresentaram oportuilamente, atingida que foi a data de 10 de
Agosto de 1983, exposição em que requeriam a sua promoção, por
diuturnidade, ao posto de capitão, a partir dessa mesma data de 10
de Agosto de 1983;
invocaram, para tanto, ter reunido, na referida data, as condições
exigidas pelo artigo 75.° do EOE para promoção àquele posto, pelo
que a promoção se devia ter efectuado naquela data, por força do
disposto no artigo 70.°, alínea b), do EOFA;
O despacho recorrido é um acto administrativo definitivo e exe
cutório, com eficácia externa, já que por via dele foi negado aos
recorrentes o direito de serem promovidos a capitão por diuturnidade
em 10 de Agosto de 1983, sendo certo que os recorrentes possuem
interesse directo, pessoal e legítimo, na anulação, com a qual, e só
com ela, poderão obter o direito que por aquele acto lhes foi recusado;
A exposição apresentada pelos recorrentes foi arquivada em
virtude do despacho recorrido;
Este despacho foi proferido com invocação do disposto no
artigo 94.° do EOE, na redacção que lhe deram o Decreto-Lei
n.° 838/76, de 3 de Dezembro, e o Decreto-Lei n.° 385-B/77, de 13 de
Setembro;
Só que aquele artigo 94.° do EOE, ao impor o critério da anti
guidade para a promoção ao posto de capitão do Exército, origina
que o acto recorrido fique ferido do vício de violação da lei, quer
por ilegalidade quer por inconstitucionalidade, pelas razões que ex
põem nas petições.
Os recorrentes concluem as suas petições dizendo que se deve
dar provimento aos recursos, anulando-se o acto de que recorreram,
com o consequente reconhecimento do direito a serem promovidos, por
diuturnidade, a capitão, em 10 de Agosto de 1923, com as demais
consequências legais.
A entidade recorrida respondeu, dizendo, em síntese, o seguinte:
As petições são ineptas e devem ser liminarmente rejeitadas,
pois que o despacho impugnado é irrecorrível, já que se trata de
acto interno, apenas produzindo efeitos nas relações interorgânicas,
não se reflectindo na esfera jurídica dos recorrentes;
Os recorrentes carecem de legitimidade para impugnar o des
pacho de que recorreram;
Os recorrentes não deram cumprimentos ao disposto na lei
fiscal, sobre a selagem das petições e documentos que as acompanha
ram, pelo que elas não deviam ter sido recebidas, e não poderão ter
andamento enquanto se não mostrarem satisfeitos os preceitos fiscais;
Também de fundo as pretensões dos recorrentes improcederiam,
pois nos termos das disposições legais em vigor a promoção a capitão,
—

—

—

—
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no Exército, para todos os quadros, processa-se por antiguidade
(artigo 94.° do EOE).
Neste Supremo Tribunal, os recursos foram alegados pelos recor
rentes, tendo as alegações rematado com as seguintes conclusões:
1
O despacho recorrido, do Ex»° General AGE, proferido no
exercício de poderes delegados pelo Exmo General CEME, negou o
direito de promoção ao posto de capitão, por diuturnidade, em 10
de Agosto de 1983;
II
Esse acto é definitivo e executório e produz efeitos externos
na esfera dos recorrentes que têm um interesse pessoal, directo e
legítimo na anulação do mesmo;
III
Em processo militar administrativo, tal como em processo
militar criminal ou disciplinar, a gratuitidade da justiça implica a
isenção do imposto de selo (CJM, 327.° e Parecer da PGR de 9 de
Abril de 1981, homologado pelo Ex.m0 General CEMGFA em 4 de
Junho de 1982, iii Diário da Repáblica, II Série, n.° 229, de 2 de
Outubro de 1982, a páginas 7672 e seguinte);
IV
Pelo menos na parte em que se reporta ao artigo 1.0 do
Decreto n.° 13 458 e ao artigo 9$.°, n.° 2, b), do RGSE, e na medida
em que se limita a referir a falta de base legal do requerimento para
o indeferir, sem fundamentação legal para tanto, o acto impugnado
viola o disposto no artigo 1.0, n.° 1, alíneas a) e d) do Decreto-Lei
n.° 256/A/77, de 17 de Junho, aplicável às Forças Armadas por via
do Decreto-Lei n.° 27/81, de 6 de Fevereiro, do Conselho da Revo
lução;
V
Invocando o artigo 98.°, n.° 2, do RGSE, é inconstitucional,
por restringir o direito conferido a todos os cidadãos incluindo os
militares pelo artigo 52.°, n.° 1, da CRP;
VI
Ao invocar, por outro lado, o despacho de 5 de Maio de
1983, do Ex.m0 General CEME, o acto recorrido faz aplicação do
artigo 94.° do EOE, na redacção que lhe deram o Decreto-Lei
n.° 838/76, de 3 de Dezembro, e o Decreto-Lei n.° 385-B/77, de
13 de Setembro;
VII
O artigo 94.° do EOE é uma disposição ilegal, por viola
dora do disposto nos artigos 70°, alínea b) e 7l.°, ambos do FOFA,
e inconstitcicional, por desconformidade com os princípios constitu
cionais da unidade nacional das Forças Armadas (CRP, artigos 277°,
n.° 1, e 275°, n.° 2) e da igualdade (idem, artigo 13.°);
VIII
Donde a ilegalidade e a inconstitucionalidade do acto
recorrido, por violação dos preceitos legais indicados nestas conclusões.
—

—

—

—

—

—

—

—

Os Ex.m0s Defensor oficioso e Promotor de Justiça apuseram o
seu visto no processo.
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Correram os vistos dos juizes vogais deste Supremo Tribunal.
Cumpre decidir:
O Tribunal é competente, e os recursos foram interpostos tem
pstivamente.
A questão suscitada na resposta da entidade recorrida, da falta
de cumprimento de preceitos fiscais, já foi decidida por despacho
do relator, a folhas 22 verso 23 do processo principal, pelo que não
há que a ela voltar.
Como se relatou, o despacho recorrido é o do General Ajudante-General do Exército, proferido no exercício de poderes delegados
pelo CEME, determinando que fossem arquivados pela entidade que
os recebesse os requerimentos dos tenentes do serviço geral do Exér
cito relativos a promoções por diuturnidade.
Esse despacho foi claramente indicado pelos recorrentes, parti
cularmente no n.° 4 das petições e no n.° VI das conclusões das ale
gações, e vem transcrito no processo, nomeadamente a folhas 8.
Como se intui, trata-se de um despacho genérico, proferido no
seguimento de um despacho normativo do General CEME, transcrito
a folhas 117, esclarecendo que se mantém a legislação vigente, ou seja
o EOE, sobre a questionada questão da promoção por diuturnidade.
Em face deste despacho normativo, o General Ajudante-General pro
feriu um outro despacho, que é o recorrido, determinando que os
requerimentos em que os tenentes do serviço geral do Exército pedis
sem a promoção por diuturnidade deviam ser arquivados pela enti
dade que os recebesse.
O despacho recorrido, só de per si e porque nada decidiu em
definitivo relativamente a cada um dos oficiais requerentes, não
está ainda a lesar qualquer deles, os quais só em futuros actos admi
nistrativos praticados por força de tal despacho, arquivando os seus
requerimentos, poderão eventualrnente vir a ser lesados.
Por força do artigo 15.°, n.° 1, da Iei Orgânica do Supremo
Tribunal Administrativo, aplicável a este Supremo Tribunal Militar
conforme o artigo 10.0 do Decreto n.° 35 953, de 18 de Novembro
de 1946, só cabe recurso das decisões e deliberações definitivas e
executórias. E conforme o artigo l6.°, n.° 1, da referida L. O. S. T. A.,
não são susceptíveis de recurso os decreto-leis e os regulamentares,
o que, porém, conforme o § único deste artigo 1 6.°, não impede que
seja interposto recurso contencioso do acto cuja impugnação tenha
por base a contradição entre o regulamento ao abrigo do qual haja
sido praticado e a lei vigente.
Assim, o recurso terá sempre que ser interposto do acto admi
nistrativo praticado à sombra dc) regulamento que violou a lei, e
não do próprio regulamento.
Ora o despacho recorrido é, na realidade um regulamento, em
bora para execução de um outro regulamento, e assume essa natureza
-

1123

ORDEM DO EXÉRCITO N.° 15

2. Série

porque nada decidiu individualmente relativamente a algum oficial,
e antes se destina a dar instruções às unidades e às entidades que rece
bessem os requerimentos, sobre o destino que lhes devia ser dado.
Corno tem sido acentuado em anteriores acórdãí deste Supremo
Tribunal que incidiram sobre casos paralelos, a propósito da não
impugnalidade contenciosa dos regulamentos, e nesta linha de orien
tação, expendeu o Professor Marcelio Caetano, iii Manual de Direito
Administrativo, 8.a ed., tomo II, pág. 1239: «Como actos genéricos
que são, é claro que não podem ser impugnados directamente, na
medida em que não ofendam desde logo direitos ou interesses parti
culares, isto é, na medida em que não contenham em si autênticos
actos administrativos. Mas se houver aplicação imediata a certa pes
soa, mesmo que não tenha lugar por acto administrativo, serão tais
regulamentos impugnáveis pelos interessados? O Supremo Tribunal
Administrativo tem entendido que não, sustentando que lhes deve
ser aplicado o regime previsto no artigo 16.°, § único, da Lei Orgâ
nica».
Dentro desta orientação, de que não são passíveis de recurso
contencioso os regulamentos emanados da Administração, e de que
só o são os actos definitivos e executórios, considerando-se como tais
as resoluções finais que definam a situação jurídica da pessoa sobre
a qual o órgão se prontmncioti, se tem mantido a jurisprudência do
Supremo Tribunal Administrativo e deste Supremo Tribunal Militar,
havendo numerosas decisões recentes neste sentido.
Em sttma, o despacho recorrido é um regulamento genérico, que
nada decidiu em concreto sobre a situação de qualquer dos recor
rentes, e por isso não admite recurso contencioso; só admitiria este
rectirso o despacho que, à sombra do despacho ora recorrido, definisse
concretamente sobre a promoção ou não promoção de cada um dos
recorrentes.
Ex abundanti, pode ainda considerar-se que também não admi
tiria recurso contencioso para este Supremo Tribunal qualquer des
pacho proferido pelas entidades às quais o despacho regulamentar
proferido pelo General Ajudante-General se destinou, e determinando
o arquivamento dos requerimentos apresntados pelos tenentes do
serviço geral do Exército, pedindo a promoção por diuturnidade.
Ë que, como resulta da lei, artigo 15.°, n.° 1, da Lei Orgânica do
Supremo Tribunal Administrativo, aplicável a este Supremo Tribunal
Militar como se dispõe no artigo 10.0 do Decreto n.° 35 953, de 18
de Novembro de 1946, e artigo 59°, n.° 4, da Lei da I)efesa Nacional,
só cabe recurso contencioso das decisões definitivas e executórias dos
Chefes do Estado-Maior. Para o efeito, os interessados que se consi
derem ilegitimamente lesados por entidades que se não situam no topo
da hierarquia, terão sempre que se socorrer de recurso hierárquico
necessário, de modo a possibilitar o recurso contencioso para o Supre-
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mo Tribunal e a não deixar que o caso fique definitivamente resol
vido pela via administrativa.
Trata-se de ‘rientação que, além de resultar linearmente da lei,
tem sido constante e uniformemente afirmada por este Supremo Tri
bunal.
Pelo exposto, decide-se não tomar conhecimento dos recursos.
Esta decisão foi tornada por unanimidade.
Lisboa, 28 de Junho de 1984.
Henrique de Oliveira Rodrigues, general;
António de Oliveira Costa Maia, general da força Aérea;
Mário Esteves Brinca, vice-almirante;
Ernesto António Luís Ferreira de Macedo, general;
Alfredo Teixeira Telio, general;
Mário Eduardo de Meio Wilton Pereira, general da força Aérea;
Alfredo Ramos Rocha, vice-almirante;
António da Silva Osório Soares Carneiro, general;
Manuel Lopes Maia Gonçalves, juiz;
Manuel Lopes, juiz.

VII— DECLARAÇÕES

Colocações e desempenho de funções:
1) O general, na situação de reserva, (50265111) Altino Amadeu
Pinto Magalhães continuou a prestar serviço, após a sua passagem
à reserva (8 de Maio de 1984), no Ministério da Defesa Nacional.
2) O brigadeiro, na situação de reserva, (51410811) Ricardo
Ivens Ferraz Galiano Tavares continuou a prestar serviço, após a
sua passagem à reserva (30 de Agosto de 1983), no Estado-Maior do
Exército (Comissão para o Estudo das Campanhas de África 1961/74).
3) O major de infantaria, na situação de reserva, (41044153)
Cassiano Pinto Walter de Vasconcelos continuou a prestar serviço
após a sua passagem à reserva (8 de Maio de 1984), na Direcção
da Arma de Infantaria.
4) O capitão de infantaria, na situação de reserva, (39407357)
Fernando António Ramos continuou a prestar serviço, após a sua
passagem à reserva (1 de Maio de 1984), no Regimento de Infantaria
de Castelo Branco.
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5) O coronel de engenharia, na situação de reserva, (50974711)
Alvaro António Duarte Diniz Varanda prestou serviço no Estado-Maior-General das Forças Armadas desde 2 de Junho de 1983 até
30 de Junho de 1984.
6) O capitão de transmissões (serviços técnicos
ramo manu
tenção), na situação de reserva, (50424911) Fernando Garcia da Rocha
continuou a prestar serviço, após a sua passagem à reserva (15 de
Abril de 1984), no Depósito Geral de Material de Transmissões.
—

7) O coronel do serviço de administração militar, na situação
de reserva, (51474311) Carlos Miguel Castiço Monteiro prestou ser
viço na Guarda Nacional Republicana de 1 a 20 de fevereiro de 1984.
8) O major do serviço de material (serviços técnicos de manu
tenção), na situação de reserva, (50979211) António Martins Alpalhão
continuou a prestar serviço, após a sua passagem à reserva (31 de
Maio de 1984), no Regimento de Engenharia n.° 1.
9) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de reserva,
(51032811) José Pais de Sousa presta serviço na Delegação da Manu
tenção Militar de Viseu, desde 1 de Abril de 1984, com encargos para
o Exército da pensão de reserva.
10) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de reserva,
(51032811) José Pais de Sousa continuou a prestar serviço, após a
sua passagem à reserva (1 de Janeiro de 1984), no Regimento de
Infantaria de Viseu, deixando de prestá-lo desde 1 de Abril de 1984.
11) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (52310011) Francisco Marques dos Santos prestou serviço
na Guarda Nacional RepubFcana de 1 a 29 de Fevereiro de 1984.
Desligados do serviço:
12) São desligados do serviço a partir da data que lhes vai
indicada, até à confirmação da Caixa Geral de Aposentações de
passagem à situação de reforma, nos termos da última parte do arti
go 15.0 do Decreto-Lei n.° 28 404, de 31 de Dezembro de 1939,
os oficiais na situação de reserva em seguida mencionados e que nas
datas referdas atingiram o limite de idade para transitarem para a
situação de reforma:
General Américo Agostinho Mendoça Frazão, 21 de Julho de 1984:
Coronel de artilharia José Mendonça Prazeres, 5 de Julho de 1984;
Coronel do serviço de saúde Augusto Rosa Vasconcelos Caires, 7 de
Julho de 1984;
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Coronel de artilharia Celestino Bonnuci Veiga, 11 de Julho de 1984;
Major do serviço de material Gilberto dos Reis, 7 de Julho de 1984.

Curso Superior de Comando e Direcção de 1984-85:
12-A) Despacho n.° 60/84 do General Chefe do Estado-Maior
do Exército, de 17 de Maio de 1983 (Referência: Despacho n.° 90/AI
/83, do General Chefe do Estado-Maior do Exército, de 17 de Outu
bro de 1983).
1. a. Com vista a procurar resolver uma situação particular de
serviço, apresentada por um Director ao General Chefe do
Estado-Maior do Exército, em 26 de Outubro de 1983, e
sobre a qual este decidira ouvir o Conselho Superior do
Exército;
b. Tendo em conta que não seria justo decidir sobre ela sem
associar, numa perspectiva de globalidade, a resolução de
tal situação à de todas as que lhe são similares no seio do
Exército;
c. Considerando:
(1) A alta craveira profissional de alguns oficiais que o
número de vagas então fixado não permitira contemplar
com nomeação para o Curso Superior de Comando e
Direcção, de 1984-85, craveira essa patenteada através
de promoções por escolha, louvores e condecorações
por valentia e outros serviços distintos, em campanha
e em tempo de paz;
(2) O facto de, com respeito a alguns desses destacados
oficiais, a idade obrigar à sua colocação numa situaçãolimite relativamente ao seu aproveitamento futuro;
(3) As últimas informações recebidas, através do canal de
comando, acerca desses mesmos oficiais.

2. Ouvido o Conselho Superior do Exército, em 3 de Maio de
1984, e depois de ponderados todos os inconvenientes da decisão a
tomar, face às suas evidentes vantagens de ordem moral e funcional,
nomeio, em aditamento ao despacho em referência, mais os seguintes
oficiais para a frequência do Curso Superior de Comando e Direcção
de 1984-85:
Infantaria:

Coronel Hélder Chaves Gomes;
Coronel Manuel Francisco Matoso Ramalho;
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Fernando Barroso de Moura;
Hugo Ferdinando Gonçalves Rocha;
Luís Fernando de Matos Marques;
António José Soares Pereira.

Serviço de material:
Coronel Joaquim do Rosário Gonçalves Triguinho.
3. Esclareço que estas nomeações têm carácter de excepção, mo
tivo por que o Departamento de Pessoal não deverá considerar os
oficiais, ora nomeados, no cálculo das vagas a fixar para os Cursos
Superiores de Comando e Direcção dos anos futuros.
4. Do Instituto de Altos Estudos Militares espero um reforço
suplementar para que o Curso Superior de Comando e Direcção de
1984-65 possa ser adaptado, sem quebras muito sensíveis de rendi
mento, ao elevado número total de discentes resultante das nomeações
agora feitas.
5. Quanto aos oficiais nomeados no presente despacho, manifesto
a firme convicção, em face das exemplares folhas de serviço que
detêm, de que serão capazes de superar as dificuldades inerentes ao
atraso temporal da sua nomeação.
Esta declaração torna nula e de nenhum efeito a Declaração n.° 9,
publicada na Ordem do Exército, 2. Série, n.° II, de 1 de Junho de
1084.

Cursos, estágios e tirocínios:
13) Deve ser averbado ao major de infantaria (31652160) José
Marques Gonçalves Novo o «Curso Geral Comando e Estado-Maior»,
que frequentou no Instituto de Altos Estudos Militares, de 19 de
Outubro de 1981 a 9 de Julho de 1982, com a classificação de
Regular.
Esta declaração torna nula e de nenhum efeito a Declaração
n.° 31, na parte respeitante ao referido oficial, publicada na Ordem do
Exército, 2.c Série, n.° 24, de 25 de Dezembro de 1982, página 1648.
14) Devem ser averbados ao capitão de engenharia (41477362)
Alfredo Pires Guerreiro os cursos «Engineer Officer Advanced» e
«NBC Officer», frequentados nos Estados Unidos da América, nos
períodos de 5 de Junho a 13 de Dezembro de 1977 e de 17 de Janeiro
a 14 de Fever&ro de 1978.
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15) Deve ser averbado ao major de engenharia (41477362)
Alfredo Pires Guerreiro o curso «Orientation for Allied Forces
field Grade Officers on NBC Defense», frequentado na República
Federal da Alemanha, no período de 24 de Nevembro a 4 de De
zembro de 1981.

—

Rectificações:
1 6) Colocado no Distrito de Recrutamento e Mobilização de
Aveiro, desde 1 de Janeiro de 1984, na situação de licenciado, o
alferes miliciano médico (09936969) António Alberto Cadilion Mai
ques Romão, e não no Distrito de Recrutamento e Mobilização do
Porto como consta na O. E., 2. Série, n.° 6, de 1984.
17) Chama-se Vítor Manuel Gonçalves Dias Neto o tenente
miliciano de cavalaria (02196868) do Regimento de Cavalaria de
Braga, colocado no Distrito de Recrutamento e Mobilização de f aro
desde 1 de Janeiro de 1983, e não Vítor Manuel Gonçalves Dias
Alto como, por lapso, foi publicado na O. E., 2. Série, n.° 7,
1984.
18) Colocado no Distrito de Recrutamento e Mobilzação d:
Lisboa, desde 1 de Janeiro de 1982, na situação de licenciado, o
aspirante a oficial miliciano médico (11479167) António Maria Nunes
Abreu, e não no Batalhão do Serviço de Saúde como consta na
O. E., 2.a Série, n.° 7, de 1984.
19) Colocado no Distrito de Recrutamento e Mobilização do
Porto, desde 1 de Janeiro de 1984, o alferes miliciano de artilharia
(07178069) José Pereira de Arnorim, e não no Distrito de Recruta
mento e Mobilização de Aveiro, como consta na O. E., 2.a Série,
n.° 7, de 1984.
20) O coronel de cavalaria (51468011) Francisco Manuel Martins
dos Santos passou a adido nos termos da condição n.° 11 da alínea b)
do artigo 44.° do Decreto-Lei 11.0 176/71, dc 30 de Abril, por ter
sido nomeado para o cargo de Promotor de Justiça do Supremo
Tribunal Militar, desde 23 de Novembro de 1981, e não corno foi
publicado na O. E., 2.a Série, n.° 5, de 1 de Março de 1984, pág. 394.
21) O tenente-coronel de artilharia (50041011) chama-se Joa
quim Luís Dias Antunes Ferreira, e não Joaquim Luís Antunes Fer
reira como foi publicado na O. E., 2. Série, n.° 3, de 1 de Fevereiro
de 1984, pg. 25$.
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22) O tenente do serviço geral do Exército (45171611), Gregório
Russo Martins, do Batalhão do Serviço de Material, foi colocado
no Quartel-General da Zona Militar dos Açores e não como toi
publicado na O. E., 2. Série, n.° 7, de 1 de Abril de 1984, pág. 620.

VIII

—
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BALANCETE

COFRE DE PREVIDÊNCIA DAS FORÇAS ARMADAS
Balancete trimestral (Razüo), referido a 30 de Junho de 1984
(ART.° 46.° DO ESTATUTO)
SALDOS DO ANTECEDENTE
DESIGNAÇÃO

Devedores

Credores

SALDOS QUE PASSAM

MOVIMENTO DO TRIMESTRE
Débidos

Créditos

28 659 528$60
13 468 687$60
1 992 620$00

28 574 844$00
11961 137$00
2 651 716$50

Devedores

Credores

DISPONIVEL
74597$60

Caixa

Caixa Econ. Portug. (CGD)

—

C/à Ordem

Centro Financeiro do Exército

309 074$80
859 850$70

159281$30

1 816 625$40
200 754$50

REALIZÁVEL
Títulos de Crédito
[móveis
C/a Prazo
Caixa Econ. Portug. (CGD)
Emprést. Hipotecários a Longo Prazo
Móveis
Viaturas
Empréstimos Normais (CEFA)
—

17 691 852$40
104 399 864$90
84 500 000$00
68 146 194$50
1 578 679$30
939 465$50
4 000 000$00

5 400 000$00
1 846 309$00

1 897 761$10

691 852$40
399 864$90
900 000$00
094 742$40
578 679$30
939 465$50
4 000 000$00

17
104
89
68
1

CONTAS DE RECEITA
223 742$00

223 742$00

Juros de Empréstimos Normais
Quotização dos Subscritores
Rendimentos de Imóveis
Juros Títulos Dívida Pública
Preparos Empréstimos Hipotecários
[ndemnizações
Reembolso Custo de Impressos
Juros Empréstimos Hipotecários
Juros da Caixa Económ. Port. (CGD)
Outras Receitas Correntes

2 504 207$50

2 363 586$20
1 749 425$00
72 920$00

4 867 793$70
3 924 751$00
279 635$00
1 725$00
6 739$00
1 325$00
2825371$20
9 155 014$20

2 175 326$00

206715$00
690$00
1 412$00
295$00
1 598 689$40
5 334 575$60
4 997$00

1 035$00
5 327$00
1 030$OJ
1 226 681$80
3 820 438$60
29 183$00

34 180$00

CONTAS DE DESPESA
Compensação de Encargos
Deslocações
Outros
Bens não Duradores
Aquisição Serv.— Encargos Instalações
Restituições
Rendas Vitalícias
Transferâncias Particulares
Subsídios
Encargos Liquidados
Fundo de Administração
Aquisição de Serviços-Não Especificados
—

—

15811$00
17 550$00
75 615$50
3 689$50
2211$00
2 235 762$50
2 247 521$00
35 994$00
2519 548800
713 289$50

7 155$00
22 523$00
74 930$00
14 666$00
2213$00
1 280 666$00
79 181$00
1 899 436$50
804 865$00

22
40
150
1$
4

966$00
073$00
546$50
356$50
42400

2 235 762$50

3 485$50
5 570$00

3 528 187$00
115 175$00
4415 499$00
1 512 584$50

CONTAS DE RESERVA
Reserva para Acréscimo de Subsídios
fundo de Reserva
Fundo de Seguros
Reserva Matemática de Subsdjos
Reserva Matmática de R. Vitalícias
Flutuação de Valores
Depreciação de Móveis
Resultados de Gerência
Depreciação de Viaturas

63 109 571$00

63 109 571$00

70179291$50
1 113000$00

70 179 291$50
1113000$00
106351168$00
47 824$50
15126962$40
141 925$00
18 881 252$60
44 960$00

106351 168$00
47 824$00
15 126 962$40

141 925$00
18 881 252$60
44 960$00

CONTAS DE ORDEM
Conta Alheia
Devedores e Credores

11229$80
45 580$00

285 793$00

33 152$00
279 799$00

44213$80
39 586$00

2 139 081$80

2 235 762$50

2 285 726$00

2 189 045$30

286 685 215$20 1286 685 215$20

61 755 861$00

61 755 861$00

168$00

CONTAS AUXILIARES
Beneficiários

SOMA

298 589 076$20

298 589 076$20
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OBITUÁRIO

Junho, 5—Tenente-coronel de engenharia, na situação de reserva,
Henrique Pedro Daniel Duarte Silva y Aranda, do Quattel
-General da Região Militar de Lisboa.
Junho, 19
Capitão, na situação de reforma, Acácio Teixeira Lupes,
do Quartel-General da Região Militar do Centro.
Junho, 21
Corone], na situação de reforma, Bernardo Rebelo News
Dinis de Ayalla, do Quartel-General da Região Militar de
Lisboa.
Julho, 16
Coronel, na situação de reforma, José Lopes Ferreíra da
Silva, do Quartel-General da Região Militar do Sul.
Julho, 19
Capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, Alzirino Maria Franco Antunes, do Quartel-General da
Região Militar de Lisboa.
—

—

—

—

O Chefe do Estado-Maior do Exército
Jorge da Costa Satazar Braga, general.

Esta conforme:
O Ajudante-General

José Fernando Lopes Gomes Marques, general

41

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

ORDEM

DO

EXÉRCITO

2. SÉRIE
N.° 76/15 DE AGOSTO DE 1984
Publica-se ao Exército o seguinte:

1—JUSTIÇA E DISCIPLINA

a

F
.

j

Condecorações:
Estado-Maior do Exército
Por portaria de 28 de Junho de 1984:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de ouro de serviços distintos, por ter sido considerado
ao abrigo do artigo 22.° do Regulamento da Medalha Militar
e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de
Dezembro de 1971, o general (51050311) Arménio Nuno Rami
res de Oliveira.
Por portaria dc 19 de Junho de 1984:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 2. classe o major William A. Coy,
do Exército dos Estados Unidos da América, nos termos do
artigo 37.° e n.° 3 do artigo 67.° do Regulamento da Medalha
Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas,
de 20 de Dezembro de 1971.
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Direcção do Serviço de Justiça e Disciplina
Repartição de Justiça e Disciplina

Por portarias de 25 de Junho de 1984:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de prata de serviços distintos, por ter sido considerado
ao abrigo dos artigos 21.° e 25°, com referência ao n.° 1 do
artigo 67°, todos do Regulamento da Medalha Militar, de 20
de Dezembro de 1971, o coronel de artilharia (51368611) José
de Carvalho Pereira.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de prata de serviços distintos, por ter sido considerado
ao abrigo dos artigos 2l.° e 25.°, com referência ao n.° 1 do
artigo 67.°, todos do Regulamento da Medalha Militar, de 20
de Dezembro de 1971, o coronel de cavalaria (50705611) Sera
fim da Cruz Duarte Pinto.
Por portarias de 28 de Junho de 1984:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de prata de serviços distintos, por ter sido considerado
ao abrigo dos artigos 21.” e 25.°, com referência ao n.° 1 do
artigo 67.°, todos do Regulamento da Medalha Militar, de 20 de
Dezembro de 1971, o coronel de infantaria (50187811) António
José Soares Pereira.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de prata de serviços distintos, por ter sido considerado
ao abrigo os artigos 21.° e 25.°, com referência ao n.° 1 do
artigo 67.°, todos do Regulamento da Medalha Militar, de 20 de
Dezembro de 1971, o coronel de artilharia (51167711) António
de Azevedo Dias.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de prata de serviços distintos, por ter sido considerado
ao abrigo dos artigos 21.° e 25.°, com referência ao n.° 1 do
artigo 67.°, todos do Regulamento da Medalha Militar, de 20 de
Dezembro de 1971, o coronel de cavalaria (50194611) Rui
Manuel Bruno Machado Pessoa de Amorim.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3. classe por, segundo parecer do
Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
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ao abrigo dos artigos 33. e 36.° do Regulamento da Medalha
Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o capitão miliciano de
cavalaria (45044148) Mário Pinto Pestana fraústo, da Guarda
Nacional Republicana.
Condecotados com a medalha de ouro de comportamento exemplar,
por despacho das datas que se indicam e em conformidade com
as disposições do Regulamento da Medalha Militar, promulgado
pelo Decreto n.° 566/71, de 20 de Dezembro, os seguintes oficiais:
29 de Junho de 1984:
Coronel de infantaria (50187$11) António José Soares Pereira;
Coronel de cavalaria (51411911) Ramiro José Marcelino Mourato;
Coronel do serviço de administração militar (51262111) Fernando
Jorge de Oliveira Abreu;
Major de transmissões (51428711) Rui Manuel da Conceição Dias;
Capitão do serviço geral do Exército (52437611) António Rosado
Pisco;
Capitão do serviço geral do Exército (50942511) Horácio Ludovino
ferreira.
6 de Julho de 1984:
Coronel de infantaria (51393811) Marcelo Heitor Moreira;
Coronel de infantatia (51394011) Nuno Álvaro Pires Afonso.
Louvores:
Estado-Maior do Exército
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército louvar o general
(51050311 Arménio Nuno Ramires de Oliveira, pela forma
excepcionalmente competente e brilhante como durante cerca de
dois anos desempenhou o cargo de Inspector-Geral do Exército,
funções que muito em breve deixará de exercer por transitar para
a situação de reserva, e nas quais, uma vez mais, teve oportuni
dade de confirmar as suas extraordinárias qualidades militares
e humanas e os seus excepcionais dotes de chefe militar que
sempre evidenciou ao longo de uma carreira militar intensa
mente vivida e conscientemente assumida e a que inteira e
exemplarmente se votou.
Dotado de grande inteligência, de assinalável ponderação e de
notável capacidade de concentração e de reflexão, que lhe per
mitem em todas as circunstâncias manter uma linha de raciocínio
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em que o essencial e o prático são factores de permanência, reve
lou-se sempre inteiramente devotado ao cumprimento das suas
missões, evidenciando grande espírito de serviço e a maior dis
ponibilidade pessoal, inultrapassável sentido do dever e a mais
alta noção das responsabilidades em todas as funções que exer
ceu e em todos os cargos em que esteve investido. Profissionalmente muito preparado o sempre muito pundonoroso e deter
minado na actualização e aperfeiçoamento dos seus vastos conhe
cimentos militares, revelou-se igualmente possuidor de grande
cultura humanística e profundamente conhecedor dos grandes
problemas do seu tempo, tudo concorrendo para o alto prestígio
que sempre lhe foi reconhecido nos meios militar e civil e para a
grande competência técnica que sempre caracterizou a sua pas
sagem pelos mais diversos cargos que desempenhou.
Dotado, igualmente, de grande integridade de carácter, de uma
muito forte e vincada personalidade e de invulgares qualidades
pessoais, de que se destacam a inequívoca lealdade, o espírito de
sacrifício, a disciplina que impõe a si próprio, o rigor e a
exigência moral com que define as suas atitudes, a sua grande
capacidade de iniciativa e de decisão e grande sensibilidade aos
problemas humanos que se lhe depararam, afirmou-se sempre
com a maior naturalidade a todos que consigo serviram, impon
do-se como exemplo, ganhando jus a extraordinária reputação
pessoal e profissional e alardeando grande espírito de cama
radagem e da mais nobre amizade.
No decurso da sua longa carreira, teve oportunidade de reve
lar-se um oficial de grande nível intelectual, extraordinariamente
completo e altamente preparado, evidenciando, quer no comando
de tropas, quer em funções de estado-maior, quer em funções
docentes, quer no desempenho de cargos diplomáticos, quer no
comando do Corpo Militar da Guarda Fiscal, quer, ainda, em
altas funções de direcção no Exército ou nas Forças Armadas,
um raro conjunto de atributos e qualidades pessoais e um perfil
que o tornaram um oficial e um general dos mais completos
e mais aptos ao desempenho das mais diversificadas funções
e da mais alta responsabilidade. Também, em campanha, em
missões igualmente variadas, todas elas particularmente exigentes,
desenvolveu acção notável, pelo conhecimento profundo do
ambiente e dos meios à sua dísposição, pela iniciativa, imaginação
e criatividade que evidenciou em todas as situações e pela
extraordinária capacidade de organização e de gestão que sempre
revelou e com que sempre, decisivamente, enformou e desen
volveu a sua acção.
Tendo, no final da sua carreira, desempenhado o alto cargo de
Inspector-Geral do Exército que, com a sua pessoa, pela primeira
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vez foi preenchido de uma forma perfeita e manifestamente
institucionalizada e formalizada, uma vez mais revelou grande
espírito de iniciativa e capacidade de organização e grande sen
tido do pragmático e do útil e da funcionalidade, aplicando com
grande propriedade os seus conhecimentos de técnicas modernas
de informação e de gestão. Instituindo uma actividade não tradi
cional no Exército e de contornos não totalmente definidos,
houve-se com grande senso e grande competência, demonstrando
1)rofundos conhecimentos da sensibilidade da cadeia de comando
e dos canais técnicos existentes e em desenvolvimento. Só com
a sua integridade de carácter, a sua perseverança, o zelo e o
cuidado postos em todas as acções e a sua inexcedível expe
riência, foi possível, em tão pouco tempo, implementar e desen
volver uma função hoje implantada e prestigiada no Exército.
Ao terminar, assim, de forma tão notável, a sua brilhante carreira
militar, no serviço activo, em que por toda ela perpassam a
dignidade, a honra e a integral devoção à carreira das Armas
e à Causa Militar, justo se torna distinguir publicamente os ser
viços prestados pelo general Ramires de Oliveira, de que resul
taram inequivocamente grande lustre e inegável prestígio para
o Exército e para as forças Armadas, considerando-os como
extraordinários, da maior relevância e distintíssimos, constituindo
grande exemplo no âmbito militar e merecedores do maior res
peito e admiração.
Ministério da Defesa Nacional, 28 de Junho de 1984.— O Chefe
d Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Salazar Braga, general.
Dreeção do Serviço de Justiça e Disciplina
Repartição dc Justiça e Wsciplina
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército louvar o coronel de
cavalaria (50705611) Serafim da Cruz Duarte Pinto, pela forma
muito interessada e eficiente como durante mais de dois anos
desempenhou o cargo de chefe do Serviço de Preboste, funções
que deixou de exercer por ter sido nomeado para a frequência
do Curso Superior de Comando e Direcção.
Oficial dotado de excelentes requisitos profissionais e culturais
muito criterioso e rigoroso em todas as suas actividades, eviden
ciou sempre grande dedicação, extraordinário espírito de bem
servir e notáveis capacidades de organização e gestão. Muito
estudioso e tecnicamente preparado, confirmou os seus assinalá
veis requisitos morais, grande desembaraço intelectual e inexce
dível aprumo, qualidades que no decurso da sua longa carreira
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sempre lhe têm sido reconhecidas através de inúmeros louvores
que lhe foram conferidos nas mais diversas situações.
No cargo de chefe do Serviço de Preboste demonstrou elevado
senso, grande equilíbrio na actuação e grande determinação
na resolução dos complexos e melindrosos problemas que se lhe
depararam. Movendo-se num quadro de responsabilidades de de
finição ainda pouco consolid ada, apresentou propostas revela
doras de grande reflexão, de elevados conhecimentos técnicos
e de grande percepção do essencial. Muito preocupado com a
instrução, revelou grande espírito de colaboração com a Direc
ção da Ai-ma de Cavalaria e alto sentido das necessidades ligadas
ao aspecto preventivo da função «disciplina, lei e ordem».
Dispondo de escassos meios, procurou através da sua própria
experiência e competência potencializá-los de modo a que a
Polícia do Exército fosse sempre um corpo eficiente ao serviço
das Regiões e Zonas Militares.
Cultivando saudavelmente as tradições da sua Arma, procurou,
em todas as circustâncias, que as mesmas enformassem o espírito
das Unidades de Polícia do Exército, incutindo-lhes o desem
baraço, o aprumo e o espírito de missão da própria Cavalaria.
Pelas qualidades evidenciadadas pela forma como exerceu as
funções de chefe do Serviço de Preboste, justo se torna realçar
publicamente a acção do coronel Duarte Pinto devendo os
serviços por si prestados serem classificados de extraordinários,
relevantes e distintos, reconhecendo-se que deles resultou honra
e lustre para a sua Arma e para o Exército.
O Chefe
Ministério da Defesa Nacional, 4 de Maio de 1984.
do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Salazar Braga, general.
—

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército louvar o coronel de
artilharia (51368611) José de Carvalho Pereira, pelos serviços pres
tados durante cerca de dezoito meses como 2.° comandante da
Zona Militar da Madeira.
Possuidor de enorme capacidade de trabalho, assumiu plenamente
as tarefas a seu cargo e, manifestando ainda completa disponi
bilidade para outras que lhe foram atribuídas ou de que volun
tariamente se encarregou, foi chamado a intervir em múltiplas e

diferenciadas áreas, tendo revelado, em tudo, marcado sentido
das responsabilidades e sólida cultura e experiência militares.
De salientar, no campo das actividades operacionais e afins, as
suas participações na direcção do Wintex-Cimex 83 e na
realização da 1.a Semana Militar da Madeira. No âmbito daquele
exercício, a forma aprofundada como procedeu à análise dos
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problemas decorrentes levou ao estudo de soluções que possibili
taram eliminar deficiências que obstavam ao cumprimento das
tarefas dos comandos intervenientes e que passaram a consti
tuir valiosos ensinamentos para o futuro. Como coordenador geral
da citada Semana Militar, patenteou todas as suas qualificações
de planeador e impulsionador, face a uma situação de grande
complexidade e, com determinação, discernimento e calma, ultra
passou inúmeras dificuldades, contribuindo de forma dcisiva para
o êxito da iniciativa.
Quanto aos problemas do campo da administração e logística, a
sua capacidade de organização levou-o ao encontro de soluções
pragmáticas em termos dc correcta gestão de pessoal e meios, do
que muito beneficiou a situação da Zona Militar.
Na função dc conselho, aquele oficial afirmou-se como interlo
cutor privilegiado; a reflectida inteligência de que é dotado e a
lealdade que caracteriza todos os seus actos conferiram grande
valimento às suas opiniões que foram sempre tidas com a maior
atenção nas decisões do seu comandante.
As qualidades referidas, aliadas ao seu fácil relacionamento
humano, correcção de atitudes, e digna sobriedade que imprimiu
aos seus actos, permitiram que, ainda como colaborador primeiro
do Governador Militar, lhe fossem confiadas, sem restrições, mis
sões de contacto com as autoridades civis do arquipélago que o
têm em elevada coHsideração.
Tendo assumido com frequência, embora em interinidade, o cargo
de comandante da Zona Militar, demonstrou, pelo prestígio que
goza entre os militares e ponderada firmeza das suas decisões,
que não hesita em tomar e cujas responsabilidades assume total
mente, forte capacidade para o comando de elevados escalões.
Confirmando, mais uma vez, nas suas actuais funções, as quali
ficações que o seu prestigiante passado militar atesta, o coronel
Carvalho Pereira prestou serviços na Zona Militar da Madeira de
que resultaram lustre e honra para o Exército, pelo que é de
justiça que sejam considerados importantes, relevantes e dis
tintos.
O Chefe
Ministério da Defesa Nacional, 14 de Maio de 1984.
do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Satazar Braga, general.
—

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército louvar o coronel de
infantaria (50187$11) António José Soares Pereira, pela forma
muito distinta, extremamente eficiente e competente como vem
comandando, há mais de um ano, o Regimento de Infantaria de
Elvas. Dotado de excelentes requisitos morais, sociais e profis

1144

ORDEM DO EXÉRCITO N.° 16

2. Série

sionais, demonstrou possuir um correcto sentido das responsabili
dades e do dever militar, uma inequívoca lealdade e uma exem
plar integridade de carácter. Possuidor de excelente formação
humana e forte personalidade, demonstrou ser um oficial de
grande competência técnica, muito determinado e ter muita
experiência de comando de tropas nas mais variadas situações,
o que o apontam para o desempenho de funções da mais alta
responsabilidade.
Cabe referir, de forma muito especial, a acção que vem desen
volvendo no sector da instrução, de que resultou um muito
significativo aumento do grau de preparação das forças da sua
unidade. Conhecedor profundo dos homens que comanda, a todos
se impondo pela sua competência e pela verticalidade da sua
conduta, demonstrou possuir grande capacidade para congregar
esforços e desenvolver o espírito de corpo de todos os militares,
cimentando a coesão, o que tornou o seu Regimento numa
unidade de alta prontidão e excelentemente preparada para o
cumprimento de todas as missões.
Merece citação especial a acção que vem desenvolvendo nos
domínios do bem-estar do pessoal e na manutenção do material
e das infra-estruturas que lhe estão confiados, levando a efeito
muito equilibrados e eficientes planos de actuação nestes campos
de actividade. As suas qualidades pessoais e os seus requisitos
pessoais tornaram possíveis as excelentes ligações existentes entre
a sua unidade e as autoridades civis e com a população da cidade
de Elvas.
Por tudo quanto fica referido, merece o coronel Soares Pereira ser
apontado como exemplar oficial da sua Arma, devendo os serviços
que prestou no Regimento de Infantaria de Elvas, dos quais
resultou honra e lustre para a Região Militar do Sul e para o
Exército, ser considerados extraordinários, relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 24 de Maio de 1984.
O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Satazar Braga, general.
—

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército louvar o coronel dc
artilharia (51167711) António de Azevedo Dias, pela forma com
petente, muito dedicada, dinárnica, distinta e eficiente como vem
exercendo o comando da Escola Prática de Artilharia. Oficial
dotado de elevada formação moral e militar, íntegro de carácter
e de muito elevada competência profissional, dedicando particular
atenção ao sector de instrução, missão fundamental da Escola
Prática que comanda, não se tem poupado a esforços no sen
tido de elevar, cada vez mais, o nível dos inúmeros cursos que
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naquela Escola se ministram, vencendo todas as dificuldades que
se lhe deparam e actuando sempre com firmeza e a determinação
indispensáveis para se alcançarem os objectivos previarnente
fixados.
Desdobrando-as nas múltiplas actividades que se apresentam ao
comando da Escola, tem tido particular cuidado na preparação
técnico-táctica das subunidades operacionais da Escola Prática
de Artilharia, conseguindo proporcionar-lhes uma elevada eficiên
cia. Cabe igualmente referir a forma sensata, equilibrada e rea
lista como se tem dedicado à conservação e melhoria das insta
lações da Escola, tornando-as mais funcionais e mais adequadas ao
bem-estar de todo o seu pessoal. Mercê da sua capacidade de orga
nização e de direcção, tem desenvolvido urna muito equilibrada
acção de comando, sabendo congregar os esforços de todos os seus
subordinados por forma a obter deles o máximo rendimento de
trabalho.
Pelos excelentes predicados que demonstrou possuir e pela forma
digna e eficiente como vem comandando a Escola Prática de
Artilharia, que o apontam para o desempenho de funções da
mais alta responsabilidade, merece o coronel Azevedo Dias ser
apontado como excelente oficial de artilharia, devendo os
serviços que vem prestando, dos quais resulta brilho e lustre
para o Exército, ser considerados extraordinários, relevantes e
distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 24 de Maio de 1984.— O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Salazar Braga, general.

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército louvar o coronel de
cavalaria (50194611) Rui Manuel Bruno Machado Pessoa de
Amorim, pela forma distinta, competente, sensata e muito eficiente
como vem exercendo, há mais de 19 meses, o comando do Centro
de Instrução da Polícia do Exército. Dotado de excelentes quali
dades militares, notáveis predicados morais, muito boa formação
humana e possuidor de natural lhaneza de trato, alia a estas um
muito consciente sentido de missão e uma inequívoca integridade
de carácter, impondo-se assim à consideração e estima de todos
os militares que comanda, mantendo entre eles um muito salutar
espírito de corpo que a todos congrega no cumprimento de todas
as missões atribuídas àquele Centro de Instrução.
Particularmente conhecedor de toda a problemática ligada às
tarefas e missões da Polícia do Exército e revelando grande
ponderação e muito bom senso na sua acção de comando, tem
dedicado especial atenção à progressiva melhoria do nível de
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instrução ministrado, conseguindo que o seu rendimento se situe
acima do que seria lógico esperar, face à carência de meios exis
tentes. Ultrapassando todas as dificuldades soube estruturar o
Centro de Instrução da Polícia do Exército adaptando-o da melhor
forma para o cabal cumprimento das missões que lhe são espe
cíficas.
De referir a acção pessoal que tem desenvolvido no sentido
de tornar cada vez mais estreita e salutar a ligação da sua uni
dade com as autoridades civis e com a população dc Portalegre.
Pelos atributos morais, pessoais e culturais que moldam a sua
personalidade e pela acção de comando que vem desenvolvendo
no Centro de Instrução de Polícia do Exército, merece o coronel
Pessoa de Amorim que seja tornado público este louvor e que
os serviços que prestou na Região Militar do Sul, de que resultou
brilho e lustre para o Exército, sejam considerados extraor
dinários, relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 24 de Maio de 1984.—O Chefe
do Estado-Maior do Exército. Jorge da Costa Satazar Braga, general.

II— MUDANÇAS DE SITUAÇÃO
Oficiais do quadro permanente
Corpo de oficiais generais:
Passagem à situação de adido:
Nos te’mos do n.° 9 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto.
-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Brigadeiro, no quadro, (51468111) António Xavier Abreu y Campos
Pereira Coutinho, por ter sido nomeado director do Serviço de
Polícia Judiciária Militar, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Julho de 1984, anotada pelo Tribunal de
Contas em 31 de Julho de 1984.)

Deixa de estar na situação de adido no Instituto de Altos Estudos
Militares, nos termos do n.° 10 da alínea b) do artigo 44.° do
Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, continuando, porém,
na mesma situação de adido, nos termos do n.’ 9 do citado arti
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go e decreto-lei, o brigadeiro (50974311) Vasco Joaquim Rocha
Vieira, por ter sido nomeado subdirector do Instituto de Defesa
Nacional, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 29 de Junho de 1984, anotada pelo Tribunal de
Contas em 31 de Julho de 1984.)

Passagem à situação de reserva:
General (51050311) Arménio Nuno Ramires de Oliveira, nos termos
da alínea d) do n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei n» 514/79,
de 28 de Dezembro, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
fica com a pensão mensal de 84 500$00. Conta 43 anos de serviço.
(flor portaria de 1 de Julho de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)

Armas e serviços:
lngesso nos quadros:
Quadro do Serviço de Administração Militar
Capitão do serviço de administração militar, adido, (09026475) José
de Jesus da Silva, por ter deixado de prestar serviço na Manu
tenção Militar em 8 de Maio de 1984, desde quando deve ser
considerado nesta situação.
(Por portaria de 6 de Maio de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 26 de Julho de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Quadro do Serviço Geral do Exército
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (50299411)
José da Silva, do Batalhão de informação e Reconhecimento
das Transmissões, onde continua colocado, devendo ser consi
derado nesta situação desde 25 de Junho de 1984, para preen
chimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 25 de Junho de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 26 de Julho de 1984. Não são devidos emolu

mentos.)

114$

ORDEM DO EXÉRCITO N.° 16

2.” Série

Quadro do Serviço Postal Militar
Capitão cio serviço postal militar, supranurnerário, (44087059) Casi
miro Pereira Pires, da Escola Prática de Cavalaria, onde con
tinua colocado, devendo ser considerado nesta situação desde
19 de Junho de 1984, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 19 de Julho de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 1 de Agosto dc 1984. N6o s8o devidos emolu

mentos.)

Passagem à situação de adido:
Nos termos do n.° 6 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Major de infantaria, no quadro, (42477467) Pedro Fernando Azeredo
Rosa Falcão, por ter sido nomeado em comissão normal, por
escolha, para as Forças de Segurança de Macau, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 7 de Maio de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 1 de Agosto de 1984. N6o so devidos einolu
mentos.)

Nos termos do n.° 9 da alínea b) do artigo 440 do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Coronel de infantaria, no quadro, (50343711) José Luís de Sousa
Ferreiro, por ter sido nomeado para urna comissão de serviço
no Ministério da Administração Interna como chefe do Serviço
de Assistência na Doença ao Pessoal da Polícia de Segurança
Pública, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 1 de junho de 1984, anotada pelo Tribunal de
Contas em lO de julho de 1984.)

Tenente-coronel de infantaria, no quadro, (50559411) António Rodri
gues da Graça, por ter sido nomeado para urna comissão de
serviço no Ministério das Finanças e do Plano, na Guarda
Fiscal, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 7 de Junho de 1984, anotada pelo Tribunal de
Contas em 24 de julho de 1984.)
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Major de infantaria, no quadro, (03817664) Fernando Manuel Garcia
Freixo, por ter sido nomeado para desempenhar uma comissão de
serviço no Ministério da Administração Interna, na Polícia de
Segurança Pública, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 5 de íulho de 1984, anotada pelo Tribunal de
Contas em 31 de Julho de 1984.)

Desde 21 de Maio de 1984, deixa de ser considerado na situação dc
adido nos termos do a.° 9 da alínea b) do artigo 44.° o Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, por ter deixado de prestar serviço
nas Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento, continuando,
desde a mesma data na referida situação e nos mesmos termos,
por ter sido nomeado adjunto dos Serviços Comerciais da Manu
tenção Militar, o major do serviço de administração militar
($0290459) João Baptista Teixeira de Azevedo.
(Por portaria de 21 de Maio de 1984, anotada pelo Tribunal de
Contas em 18 de Julho de 1984.)

Capitão do serviço de administração militar, no quadro, (00448970)
Mário Alexandre Alves de Antunes, por ter sido nomeado para
desempenhar as funções de adjunto da sucursal da Manutenção
Militar do Entroncamento, devendo ser considerado nesta situa
ção desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 8 de Maio de 1984, anotada pelo Tribunal de
Contas em 24 de Julho de 1984.)

Nos termos do n.° 10 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei a.° 176/71, de 30 de Abril:
Coronel de infantaria, supranumerário permanente, (51114411) Al
berto Porfírio de Carvalho e Silva, por ter sido nomeado profes
sor efectivo do Instituto de A]tos Estudos Militares, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 27 de Jtrnho de 1984, anotada pelo Tribunal dc
Contas em 31 de Julho de 1984.)

Capitão de engenharia, no quadro, (01999967) Fernando Manuel
Paiva Monteiro, por ter sido nomeado para desempenhar as
funções de instrutor de Táctica de Engenharia na Academia
Militar, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 24 de Setembro de 1982, anotada pelo Tribunal de
Contas em 24 de Julho de 1984.)
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Desde 10 de Fevereiro de 1980, deixa de ser considerado na situação
de adido nos termos do a.° 9 da alínea b) do artigo 44.° do

Decreto-Lei n.’ 176/71, de 30 de Abril, por ter sido exonerado
do cargo de adjunto da Repartição de Análise e Programação do
Centro de Informática dos Estabelecimentos Fabris do Exército,
passando, desde a mesma data, à situação de adido, nos termos
do n.° 10 da alínea b) do artigo 44.° do mesmo Decreto-Lei
n.° 176/71, dc 30 de Abril, por ter sido nomeado professor
catedrático da Academia Militar, o major do serviço de adminis
tração militar (50725711) Sérgio Parreira de Campos.
(Por portaria de 10 de fevereiro de 1984, anotada pelo Tribunal de
Contas em 18 de Julho de 1984.)

Nos terin’s do n.° 16 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Major de infantaria, adido, (45022657) Joaquim Vaz Cariano, das
Forças de Segurança de Macau, onde contínua colocado, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Maio de 1964, anotada pelo Tribunal de
Contas em 29 de Jtinho de 1984.)

Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (52185411)

João Francisco Fitas Candeias, do Distrito de Recrutamento e
Mobilização de Abrantes, onde continua colocado, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 24 de Junho de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 26 de Julho de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Capitão o serviço geral do Exército, no quadro, (50668811) António

Damião Carvalho, da Repartição de Praças (Direcção do Serviço
de Pessoal), onde continua colocado, devendo ser considerado
nesta situação desde a data a presente portaria.
(Por portaria de 27 de Junho de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 26 de Julho de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Nos termcs do n.° 20 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto

-Lei

11.0

176/71, de 30 de Abril:

Coronel de infantaria, adido, (51271711) Álvaro Loureiro Martins

Pereira, promotor de justiça do 2.° Tribunal Militar Territorial
do Porto, onde continua colocado, por aguardar preenchimento
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de vacatura, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Por portaria tie 1 de Junho de 1984, anotada pelo Tribunal de
Contas em 31 de Julho de 1984.)

Coronel de infantaria, adido, (51389811) António Marques de Abreu,
da Repartição de Oficiais (Direcção do Serviço de Pessoal), onde
continua colocado, por aguardar preenchimento de vacatura,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 22 de Junho de 1984, anotada pelo Tribunal de
Contas em 31 de Julho de 1984.)

Passagem à situação de reserva:
Coronel médico (50937911) António José Cardoso de Oliveira, nos
termos da condição 2. da alínea b) do n.° 1 do artigo 1.0 do
Decreto-Lei n.° 514/79, de 28 de Dezembro, devendo ser consi
derado nesta situação desde a data da presente portaria.
fica com a pensão mensal de 82 600$00. Conta 39 anos de serviço.
(Por portaria de 17 de Maio de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Coronel do serviço de administração militar (51473711) António
Avelino de Abreu Parente, nos termos da condição ;a da
alínea b) do n.° 1 do artigo 1 do Decreto-Lei n.° 514/79, de
28 de Dezembro, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
fica com a pensão mensal de 76 000$00. Conta 39 anos de serviço.
(Por portaria de 9 de Junho de 1984. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)

Major do serviço geral do Exército (51668211) Mário Robalo Rosa
Pires, nos termos da alínea cl) do n.° 1 do artigo 1.° do Decreto-Lei n.° 5 14/79, de 2$ de Dezembro, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
fica com a pensão mensal de 71 260$00. Conta 43 anos de serviço.
(Por portaria de 25 de Junho dc 1984. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Tenente do serviço geral do Exército (51798511) Evangelista Pinheiro
Francisco, nos termos da alínea d) do n.° 1 do artigo 1.0 do

Decreto-Lei n.° 514/79, de 28 de Dezembro, devendo ser consi
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derado nesta situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 60 000$00. Conta 39 anos de serviço.
(Por portaria de 1 de Julho de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Oficiais do quadro de complemento
Passagem à situação de reserva;
Capitão miliciano de infantaria (00067062) António Quintas dos
Santos Ferreira, nos termos da condição 2. da alínea b) do
n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 514/79, de 28 de Dezembro,
e Decreto-Lei n.° 90/78, de 9 de Maio, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 28 893S00. Conta 17 anos e 9
meses de serviço.
(Por portaria de 31 de Maio de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Capitão miliciano de engenharia (04464367) Mário Marques do Vale,
nos termos da alínea c) do n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei ri.0 5 14/79, de 28 de Dezembro, e Decreto-Lei ri.° 90/78,
de 9 de Maio, devendo ser considerado nesta situação desde a
data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 28 486S00. Conta 17 anos e 6
meses de serviço.
(Por portaria de 1 de Julho de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Baixas de serviço:
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (18933079) José Luís Merino
da Mota, nos termos do artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 28 404,
de 31 de Dezembro de 1937, por ter sido julgado incapaz para
todo o serviço militar, pela Junta Hospitalar de Inspecção, «apto
para o trabalho e para angariar meios de subsistência», devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 22 de Junho de 1934. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Aspirante a oficial miliciano de cavalaria (12250880) Duarte Nuno
Ribeiro Gonçalves, nos termos do artigo 3.° do Decreto-Lei
n.° 28 404, de 31 de Dezembro de 1937, por ter sido julgado
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incapaz para todo o serviço militar, pela Junta Hospitalar de
1isecção, «apto para o trabalho e para angariar meios de sub
sistência», devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 27 de Junho de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Oficiais milicianos de reserva:
03 oficiais em seguida mencionados têm a situação que lhes vai indi
cada em título, por terem atingido o limite de idade, nos termos
dos artigos 25.° 26.° do Decreto-Lei n.° 36 304, de 24 de Maio
de 1947:
Distrito de Recrutamento e Mol,ílização de Lisboa
Tenentes milicianos de infantaria António Pires Campos, Manuel Dias
dos Santos Figueiredo, Fernando da Silva Inácio Gil, Alberto dos
Santos Moreira Andrade e João Maria Torre do Vale Santos,
devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente,
10, 12, 13, 16 e 24 de Julho de 1984.
Distrito de Recrutamento e Mobilização do Porto
Capitão miliciano de infantaria José Daniel Aires Augusto, devendo
ser considerado nesta situação desde 2 de Julho de 1984.
Tenentes milicianos de infantaria Fernando Alberto de Oliveira Neves,
Raul Chagas Fernandes Ramos, Artur Alberto Falcão Lopes Car
doso, José Paulo ivlúrias dos Santos, João André Alves Baptista,
António José dos Santos Araújo Moreira, Jorge Silveira Machado,
António Neto da Silva, Serafim Paulo Vaz dc Sousa e Silva,
José Oliveira Estêvão, António de Queiroz Montenegro da Rocha
Páris, António Reis Pereira, Bernardo Teixeira Barroso, Carlos
José Moreira de Sousa, Alberto Nuno Dias Mendes Guimarães,
Fernando Manuel Xavier de Lucena e Sampaio, António Figuei
recto Pinto, Bernardino Cerrão Couto Pereira, Rui José de Car
valho Fontes, Jorge Herculano Wandt Teixeira de Matos, Hen
rique Fernandes Marinho, José Dinis Araújo Tato, Avelino Mo
reira dos Santos, Manuel António Vieira da Cruz, João Orlando
Rodrigues Pereira, Manuel Francisco de Moura Pereira, Lino de
Sousa Pinto Babo, Joaquim Manuel de Almeida Martins e Ma
nuel Adelino Faria Neiva dos Santos, devendo ser considerados
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nesta situação desde, respectivamente, 14, 19 e 21 de laneiro,
4, 16 e 21 de fevereiro, 5, 11, 16, 27, 29 e 30 de Março, 10, 20,
21 e 22 de Abril, 17, 18, 22, 22 e 25 de Maio, 2, 3, 12, 21 e 23
de Junho, 6, 21 e 30 de Julho de 1984.
Alferes milicianos de infantaria Mário José Esteves dos Santos Pe
reira, Domingos da Silva Ramos, José António Bettencourt Bap
tista, António Teixeira Sarmento e Castro, Adilson Augusto Car
doso, António da Silva Borges de Oliveira e Luís José Pires da
Silva, devendo ser considerados nesta situação desde, respecti
vamente, 15, 19 e 30 de Janeiro, 8 e 13 de Abril, 4 de Maio e
19 de Junho de 1984.
Tenentes milicianos de cavalaria José Manuel de Sousa Chichorro
Rodrigues, José Claudino Campo Paixão, António Ribeiro Belo,
Henrique Carlos Rocha Costa Baptista, José Augusto da Silva
Sousa Maia e Luís António de Almeida, devendo ser conside
rados nesta situação desde, respectivamente, 17 de Janeiro, 24
de Março, 17 e 21 dc Junho, 10 e 17 de Julho de 1984.
Alferes miliciano de engenharia Eduardo da fonseca Proença, devendo
ser considerado nesta situação desde 26 de Abril de 1984.
Tenentes milicianos médicos Geraldo dos Reis Casais, Carlos Alberto
Rocha Alves da Silva, José António Alves de Carvalho Barrias
e António Júlio Dias Martins Coelho, devendo ser considerados
nesta situação desde, respectivamente, 7 e 8 de Janeiro, 27 de
Maio e 15 de Julho de 1984.
Alferes milicianos médicos António Manuel Bacelar fernandes Antu
nes, Gualter José ferreira Correia e Mário da Silva Gonçalves
Soares, devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 19 de Janeiro, 10 e 29 de Março de 1984.
Tenentes milicianos do serviço de administração militar Gustavo Bur
mester Martins, José Dias Fernandes, Mário Guilherme de Ma
cedo Mota Tavares, Adélio de Oliveira Macedo, José de Campos
Moura e José Manuel Caldeira Falcão Garcia, devendo ser consi
derados nesta situação desde, respectivamente, 22, 24 e 24 de
Janeiro, 15 e 19 de Março e 3 de Abril de 1984.
Alferes milicianos do rerviço de administração militar António Alves
de Sousa e José Maria Manzi Valente de Brito, devendo ser
considerados nesta situação desde, respectivamente, 5 de Maio
e 17 de Julho de 1984.
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Tenentes milicianos do serviço de pessoal Manuel Pinto Ramos, Ama
deu António Pereira dc Carvalho, Damião Martins de Meneses
Veloso Ferreira, Joaquim Eugénio de Sousa Correia de Lima,
João Paulo Eiras de Beça Alão, Manuel Francisco de Oliveira
Pimenta, Mário Idalino da Costa Brochado Coelho e Jorge Ma
miei de Matos Seabra dc Magaihães, devendo ser considerados
nesta situação desde, respectivamente, 18 de Janeiro, 25 de Março,
2 e 23 de Abril, 26 de Junho, 3, 9 e 28 de Julho de 1984.
Alferes miliciano do serviço de pessoal Alfredo Vaz Pinto de Queiroz
Ribeiro, devendo ser considerado nesta situação desde 18 de
Julho de 1984.
Tenentes milicianos do serviço de material Manuel Vieira da Costa
Neto, Jorge Pedro Ferreira Nunes Matos, Alcindo Eugénio San
ches de Magalhães, Américo Rosa Duarte dos Santos, Manuel da
Costa Piões, Fernando José Sousa e Costa Mariz, Rui António
Bastos Sequeira, Mário José Leite Caetano, Aucíndio Valente da
Silva, Rui Miguel Cardinal da Costa Reis, José Manuel Pinto Mou
tinho, Hernâni Magalhões ferreira Lopes, Fernando Manuel Lima
Soares da Silva, António Pacheco Palha, Manuel Augusto Leitão
Marques, António Manuel Estima Martins e Manuel Joaquim
Pinto Barbosa Leão, devendo ser considerados nesta situação
desde, respectivamente, 11 de Março, 16 23 e 29 de Abril, 3, 18,
19, 19 e 28 de Maio, 8, 10 e 17 de Junho, 2, 14, 27, 27 e 30 de
Julho de 1984.
Alferes milicianos do serviço de material David Manuel Magalhões
Torres, José Mário da Silva Pereira, José Barbosa Alves
Pereira, Eduardo António Ramos Maceira, José Augusto da Costa
Martins e João Carlos Prazeres de Azevedo Franco, devendo ser
considerados nesta situação desde, respectivamente, 1 e 27 de
fevereiro, 12 e 16 de Abril, 14 de Maio e 21 de Junho de 1984.
Tenente miliciano do serviço de transportes Francisco Daniel da Silva
Moreira, devendo ser considerado nesta situação desde 27 de
Abril de 1984.
Alferes miliciano do serviço de transportes António Amaro Correia,
devendo ser considerado nesta situação desde 10 de Junho de
1984.
Tenentes milicianos do serviço religioso Manuel Francisco Fernandes,
José Loureiro Dias de Pinho e Joaquim Gomes de Oliveira,
devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente,
11 de Janeiro, 1 de fevereiro e 1 de Março de 1984.
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Alferes miliciano do serviço religioso António de Sousa Oliveira,
devendo ser considerado nesta situação desde 22 de Março de
1984.
(Por portaria de 10 de Julho de 1984.)

III

—

PROMOÇÕES

Oficiais do quadro permanente
Armas e serviços:
Direcção do Serviço de Pessoal
Repartição Geral
Major de infantaria, adido, da Repartição Geral da Direcção do Ser
viço dc Pessoal, o capitão de infantaria, adido, da referida Repar
tição, (09509213) Amável de Jesus Fernandes Esteves, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
a data da presente portaria.
O referido oficial encontra-se na situação de adido, nos termos
do Decreto-Lei n.° 43/76, de 20 de Janeiro.
(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução
e unidades:
Escola Prática de Infantaria
Major de infantaria, o capitão de infantaria (06270967) Américo José
Guimarães Fernandes Henriques, contando a antiguidade para

todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 23 de Fevereiro de 1984. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/is.)

Regimento de Infantaria de Ponta Delgada
Major de infantaria, o capi.c dc infantaria (00395665) Luís Vicente
Martins Meio Cabral, contando a antigttidade para todos os efei
tos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 276-A/75.)
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Regimento de Infantaria do Porto
Major de infantaria, o capitiio de infantaria (03137365) João António
Machado de Matos1 contando a antiguidade para toeeitos,
íncluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 21 de fevereiro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)

*
Diversos:
Agrupamento 3se de Santa Margarida
Majar de infantaria, o capitão da mesma arma (32106762) António
Lopes Lourenço, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 15 de fevereiro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Agrupamento Base de Santa Margarida
1

.

Brigada Mista Independente

Batalhão de Infantaria Mecanizado
Major de infantaria, o capitão da mesma arma (05185566) Luís Nélson
Ferreira dos Santos, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 15 de fevereiro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)

Adidos:
Forças de Segurança de Macau
Major de infantaria, adido, nas Forças dc Segurança de Macau, o
capitüa de infantaria, adido, nas referidas Forças, (45022657)
Joarjium Vaz Cariano, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1984. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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COLOCAÇÕES EXONERAÇÕES E TRANSFERÉNCIAS
Oficiais do quadro permanente
Corpo de oficiais generais:
Quaris-generais:
Região Militar do Sul

2.° comandante, o brigadeiro, da Direcção do Serviço de fortificações
e Obras do Exército, (51 i37911) António José Veríssimo Baptista.
(Por portaria de 1 de Julho de 1984.)

Armas e serviços:
Direcção do Serviço de Saúde
Coronel farmacêutico, adido, (52156511) Fernando da Cruz Garcia.
(Por portaria de 17 de Julho de 1984.)

Diversos:
Centro de Gestão Financeira da Região Militar do Norte
Capitão do serviço de administração militar, no quadro, (09026475)
José de Jesus da Silva.
(Por portaria de $ dc Maio de 1984.)

Adidos:
Instituto de Altos Estudos Militares
Nomeado professor efectivo do Instituto de Altos Estudos Militares o
coronel de infantaria (51114411) Alberto Porfírio de Carvalho
e Silva, nos termos da 2.a subalínea do artigo 10.° 2-a) do Regu
lamento Provisório do Instituto de Altos Estudos Militares, para
preenchimento da vaga deixada pelo coronel de artilharia Adriano
Albuquerque Nogueira, que foi exonerado da referida função em
26 de Junho de 1984.
(Por portaria de 27 de Junho de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 1 de Agosto de 1984. Nilo silo devidos emolu
mentos.)
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Academia Militar
Nomeado instrutor de Táctica de Engenharia da Academia Militar
o capitão de engenharia (01999967) Fernando Manuel Paiva
Monteiro, da Direcção da Arma de Engenharia, nos termos da
alínea c) do n.° 2 da Portaria n.° 580/80, de 9 de Setembro, em
substituição do capitão de engenharia Henrique Manuel Vascon
celos Bon de Sousa, que pela presente portaria é exonerado das
referidas funções.
(Por portaria de 24 de Setembro de 1982, visada pelo Tribunal de
Contas em 26 de Julho de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Nomeado professor catedrático da 47•a cadeira (Cálculo Comercial e
financeiro) da Academia Militar o major do serviço de adminis
tração militar, do Centro de Informática dos Estabelecimentos
Fabris do Exército, (50725711) Sérgio Parreira de Campos, nos
termos da Portaria n.° 580/80, de 9 de Setembro, em subs
tituição do tenente-coronel do serviço de administração militar
António de Morais Mendonça, que foi exonerado em 1 de
Otitubro de 1983.
(Por portaria de 10 de fevereiro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 19 de Julho de 1984. São devidos 1500$00 de
emolumentos, sendo 900$00 para o Estado e 600$00 para
o Cofre do TC.)

Manutenção Militar
Nomeado adjunto dos Serviços Comerciais da Manutenção Militar
o major do serviço de administração militar (80290459) João
Baptista Teixeira de Azevedo, das Oficinas Gerais de Fardamento
e Equipamento, nos termos dos artigos 28.° e 30.° do Decreto-Lei n.° 41 892, de 3 de Outubro de 1958, e mapa anexo à Por
taria n.° 135/76, de 11 de Março, em substituição do major do
serviço de administração militar Augusto Pires de Sousa Neves,
que foi exonerado em 22 de Agosto de 1983.
(Por portaria de 21 de Maio de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 19 de Julho de 1984. São devidos 1500$00 de
emolumentos, sendo 900$00 para o Estado e 600$00 para

o Cofre do TC.)
Nomeado adjunto da sucursal da Manutenção Militar do Entronca
mento o capitão do serviço de administração militar (00448970)
Mário Alexandre Alves de Antunes, da Direcção do Serviço de
v Administração Militar, nos termos dos artigos 28.° e 30.° do
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Decreto-Lei n.° 41 892, de 3 de Outubro de 1958, e mapa anexo
à Portaria n.° 297/73, de 26 de Abril, em substituição do capitão
do serviço de administração militar José de Jesus da Silva, que
é exonerado das referidas funções pela presente portaria.
(Por portaria de $ de Maio de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 26 de Julho de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Oficiais do quadro de complemento
Armas e serviços:
Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução
e unidades:
Distrito de recrutamento e mobilização:
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Braga
Alferes miliciano médico, do Batalhão do Serviço de Saúde, (06084567)
Júlio Maria fontes Souto Gonçalves, licenciado, devendo ser con
siderado nesta situação desde 1 de Janeiro de 1982.
(Por

V

portaria de

9

de Julho de 1984.)

PENSOES DE RESERVA

Major de infantaria (50343511) Jorge Manuel de Menezes Rosa, pen
são mensal de 49 125$00, desde 26 de Março de 1984. Conta 27
anos de serviço.
(Por portaria de 26 de Junho de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Capitão de infantaria (31038248) Alcino Alves da Costa Pina, pensão
mensal de 58 508$00, desde 21 de Maio de 1984. Conta 32 anos
e 1 mês de serviço.
Coronel dc artilharia, com o curso complementar do Estado-Maior,
(51215511) Mário Stoffel Martins, pensão mensal de 69333$00,
desde 7 de Maio de 1984. Conta 32 anos e 6 meses de serviço.
(Por portaria de 20 de Junho
Tribunal de Contas, nos

de 1984. Não carece de visto do
termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Gabriel Teixeira, pensão toco
Major de cavalaria (51137811) Antório
1984. Conta 36 anos de
s1 de 71 260$00, desde 1 de Junho de
serviço.
carece de visto do
(Por portaria de 6 de Julho de 1984, Não
eto n.° 276-A/75.)
Decr
do
termos
nos
,
Contas
de
Tribunal
rial (50773711) António José
Coronel engenheiro do serviço de mate
de 46 042$00, desde 29 de
sal
men
Marques da Fonseca, pensão
ço.
Julho de 1983. Conta 25 anos de servi
Não carece de visto do
1984.
(Por portaria de 24 de Maio de
o n.° 276-A/75.)
Tribunal de Contas, nos termos do Decret
militar (51041611) Aníbal Bap
Major do serviço de administração
00, desde 1 de Fevereiro de
tisf a Leal, pensão mensal de 59 383$
1984. Conta 30 anos de serviço.
Não carece de visto do
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1984.
Decreto n.° 276-A/75.)
do
termos
Tribunal de Contas, nos
(serviços técnicos de manuten
Tenente-coronel do serviço de material
eira Marinho Falcão, pensão
ção) (50457811) José Manuel de Oliv
de 1984. Conta 36 anos
Maio
de
mensal de 75 600$00, desde 1
de serviço.
carece de visto do
(Por portaria de 1 de Julho de 1984.doNão
Decreto n.° 276-A/75.)
Tribunal de Contas, nos termos
cito (52094211) Abílio Augusto
Capitão do serviço geral do Exér
desde 1 de fevereiro de
Bravo, pensão mensal de 67 000$00,
1984. Conta 36 anos de serviço.
Não carece de visto do
(Por portaria de 1 de Junho de 1984.do Decreto n.° 276-A/75.)
termos
Tribunal de Contas, nos

S
VI— RECTIFICAÇÕES DE PENSÕE
dos oficiais a seguir mencionados
Actualização das pensões de reserva
desde as datas que se lhes indicam:
Com 36 anos de serviço:
Desde 1 de Janeiro de 1984:

Tenentes-coronéis:
778$00;
(51427011) João José Beja Filipe, 69
0$00;
7687
,
Dias
ia
(51441411) Raul da Glór
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(50436611) Jo6o Manuel Martins Correia, 75 5i030O;
(50638111) Joiio Gamaliel Salgado Alves, 83 303$00;
(50051211) António Campos felino de Almeida, 71 200$0
0;
(51393111) José Ramalho Rua, 92620$00;
(51316111) José Adriano Corte Real Buizel de Meio
Rodrigues,
71 200$00;
(51398011) José Augusto Serra Pinto, 77 310$00;
(51104911) Tiago Adalberto de Brito Nascimento, 79 081$0
0;
(51244111) Sebasti6o José Pires Mor6o, $3 420$00;
(50275411) Pedro Henriques, 84220$00;
(50325411) Túlio Cornélio Gamboa Evangelista, 71 000$00;
(50530$11) Artur dos Reis Silva, 73 388$00;
(51385211) Manuel Lopes de Carvalho Chaves, $1 220S00;
(50971411) Henrique Pedro Daniel Duarte Silva y Aranda,
69300$00.
Capitães:
(50005111) José Antunes Luís, 62233$00;
(51477711) António Martins bócio, 61 217$00;
(51332211) José Curto Esteves fidalgo, 65 913$00;
(51439811) José Augusto Fernandes, 60700$00;
(51428411) José Faustino da Costa, 60800$00;
(51349011) João Baptista Clementino, 65 826$00;
(51437211) Manuel Pereira de Carvalho, 72 100$00;
(51237511) José Murta Marques Cadima, 60 591$00;
(51437911) Manuel Francisco Ambar, 68000$00;
(52274111) João da Silva Alfarroba, 64271$00;
(51487211) Augusto Pinto Franco, 65650$00;
(51438711) Lourenço Augusto Casaca, 65650$00;
(52082811) Manuel Antunes Pinheiro, 60 400$00;
(51154111) António da Silva Videira, 66038$00;
(50978311) José Bento Gomes de Sousa, 60 730$00
;
(50928111) José de Oliveira Serrano, 61 258800;
(50981711) Aristides António de Oliveira Seabra,
65 217$00;
(50903711) Mário José Saraiva, 61 200$00;
(51182411) António Rosa, 60800$00;
(50979311) João José Parracho, 61 092$00;
(51486911) António dos Santos Oliveira, 60400$00;
(51166611) Amadeu José Agostinho Fernandes
Moreira, 60900$00;
(50839911) Artur Ferreira Mendes, 66258$00;
(50879311) António Francisco Mendes, 66000$00;
(51001611) Francisco Maria Madeira, 60800$00;
(52689511) Francisco Arnaldo Gaspar Gonçalves,
69458$00;
(52278611) Armando Geraides, 62 574$00;
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(51011911) José Machita Mertins Ferre ira, 66017$00;
(51022911) Carlos Fernando de Campos, 60 600$00;
(50273911) Carlos Martins de Carvalho Mendonça e Meio da Costa
Cabral, 60 800$00;
(52284711) Dano da Encarnação Raposo, 60500$00.

VII— DECLARAÇÕES

Colocações e desempenho de funções:
1) Por despacho de 7 de Junho de 1984, do general Chefe do
Estado-Maior do Exército, o brigadeiro António José Veríssirno Bap
tista foi nomeado para o cargo de 2.° comandante da Região Militar
do Sttl, em substituição cio brigadeiro João Gumes do Amaral que
deixou de desempenhar as refcrdas funções desde 1 de Julho de 1984.
O bnigdeiro ‘Jcríssimo Eaptista iniciou as funções em 1 de Julho
de 194.

2) O coronel de infantaria, na situação dc reserva, (51382311)
Ernesto Augusto Ramos deixou de prestar serviço no Serviço de Polí
cia Judiciária Militar, desde de Julho de 1984, passando a prestá-lo
no Estado-Maior do Exército desde a mesma data.
3) O coronel de infantaria, na situação dc reserva, (50152511)
António Gaspar de Meio deixou de prestar serviço, desde 3 de Julho
de 1984, na Agência de Coimbra da Liga dos Combatentes.

4) O tenente-coronel de infantaria, na situação de reserva,
(50268311) António Alberto Marques Moquenco deixou de pres
tar serviço desde 11 de Julho de 1984, na Liga dos Combatentes.
5) O capitão de infantaria, na situação de reserva, (31015848)
Rafael Ângelo Pereira dos Santos Oliveira presta serviço desde 26 de
Julho de 1984, na Direcção de Transportes.
6) O major de cavalaria, na situação de reserva, (51137811)
António Gabriel Teixeíra deixou de prestar serviço desde 1 de Julho
de 1984, no Estado-Maior-General das Armadas.
7) O coronel do serviço de administração militar, na situação
de reserva, (51204211) Manuel Pedroso Gonçalves deixou de prestar
serviço desde 18 de Julho de 1984, no Conselho Fiscal dos Estabele
cimentos Fabnis do Exército.
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8) O coronel do serviço dc administração militar, na situação de
reserva, (51473711) António Avelíno dc Abreu Parente continuou a
prestar serviço, após a sua passagem à reserva (9 de Junho de 1984),
na Polícia de Segurança Pública.
9) O capitão do serviço de material (serviços técnicos de manu
tenção), na situação de reserva, (51109311) Almério Manuel do Nas
cimento Cardoso presta serviço desde 1 de Agosto de 1984, no Regi
mento de Cavalaria de Santa Margarida.
10) O major do serviço geral do Exército, na situação de reserva,
(51668211) Mário Robalo Rosa Pires continuou a prestar serviço,
após a sua passagem à reserva (25 de Junho de 1984L no Batalhão
do Serviço Geral do Exército.
Passou a prestar serviço desde 23 de Julho de 1984, na Chefia
do Serviço Geral do Exército, deixando de o prestar, desde a mesma
data, no referido Batalhão.
11) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de reserva,
(51998611) José Martins dos Reis Leitão deixou de prestar serviço
desde 2 de Julho de 1984, no Colégio Militar.
12) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de reserva,
(51486911) António dos Santos Oliveira presta serviço desde 19 de
Julho de 1984, na Direcção do Serviço de Intendência.
13) O major do quadro especial de oficiais, na situação de
reserva, (51151611) Jorge Luís dos Santos Nunes deixou de prestar
serviço desde 11 de Julho de 1984, na Repartição de Pessoal Civil
da Direcção do Serviço de Pessoal.
14) O capitão miliciano do serviço de pessoal (secretariado), na
situação de reserva, (00067062) António Quintas dos Santos Ferreira
continuou a prestar serviço, após a sua passagem à reserva (31 de
Maio de 1984), no Instituto Superior Militar, deixando de o prestar
desde 9 de Junho de 1984.
Rectificações:
15) O major de infantaria, na situação de reserva, (51399711)
Luís Armando Florenço Tovar de Lemos presta serviço desde 2 de
Janeiro de 1984, nos Serviços Sociais das forças Armadas em acumu
lação com a Escola do Serviço de Saúde Militar, e não desde 27 de
Janeiro de 1984, conforme foi publicado na Ordem do Exército,
2. Série, n.° 4, de 1984, (página 353).
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VIII— OBITUÁRIO
1980:
Dezembro, li
tos.

—

Brigadeiro, reformado, José Gonçalves Macieira San

1981:
Capitão, reformado, Raul Videira, do Quartel-Gene
Dezembro, 23
ral da Região Militar do Norte.
—

1984:
Capitão, reformado, José Simões do Paço, do QuartelJulho, 3
-General da Região Militar de Lisboa.
Capitão, reformado, fausto do Amaral, do Quartel-General
Julho, 20
da Região Militar de Lisboa.
—

—

Julho, 26

—

Coronel, reformado, António José da Costa Cunhal, do

Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
O Chefe do Estado-Maior do Exército
Jorge da Costa Satazar Braga, general

Está conforme:

O Ajudante-General

José Fernando Lopes Gornes Marques, general.
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MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

ORDEM

DO

EXÉRCITO

2. SÉRIE
N.’ 17/1 DE SETEMBRO DE 1984
Publica-se ao Exercito o seguinte:
1—DECRETOS, PORTARIAS E DSACHOS
1 R
.
PRESIDÊNCIA DA REPCBLICA
fl O.
Despacho

,

a”—

1

Nos termos da alínea c) do n.° 2 do artigo 2a-L-ei-it.° 29-782;
de 11 de Dezembro, sob proposta do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, aprovada pelo Conselho Superior
de Defesa Nacional, exonero o general Pedro Alexandre Gomes
Cardoso do cargo de chefe da Missão Militar OTAN em Bruxelas.
O Presidente
Presidência da República, 18 de Julho de 1984.
—

da República, ANTÓNIO RAMALHO EANEs.

Despacho
Nos termos da alínea e) do n.° 2 do artigo 29.° da Lei n? 29/82,
de 11 de Dezembro, sob proposta do Chefe do Estado-Maior-General das Foi ças Armadas, aprovada pelo Conselho Superior
de Defesa Nacional, nomeio o vice-almirante António Gonçalves
Ramos chefe da Missão Militar OTAN em Bruxelas, em substi
tuição do general Pedro Alexandre Gomes Cardoso.
O Presidente
Presidência da República, 18 de Julho de 1984.
da República, ANTÓNIO RAMALHO EANEs.
—

Despacho
Nos termos da alínea c) do n.° 2 do artigo 29.° da Lei n.° 29/82,
de 11 de Dezembro, sob proposta do Chefe do Estado-Maior
-General das Forças Armadas, aprovada pelo Conselho Superior
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de Defesa Nacional, exonero o brigadeiro Rogério Augusto Garret
da Silva e Castro do cargo de comandante da 1 .‘ Brigada Mista
Independente.
Presidência da República, 18 de Julho de 1984.

—

O Presidente

da República, ANTÓNIo RAMALHO EANEs.

Despacho
Nos termos da alínea c) do n.° 2 do artigo 29.° da Lei n.° 29/82,
de 11 de Dezembro, sob proposta do Chefe do Estado-Maior-General das forças Armadas, aprovada pelo Conselho Superior
de Defesa Nacional, nomeio o brigadeiro Francisco Alberto
Cabral Couto comandante da 1.a Brigada Mista Independente,
em substituição do brigadeiro Rogério Augusto Garret da Silva e
Castro.
Presidência da República, 18 de Julho de 1984.— O Presidente
da República, ANTÓNIÓ RAMALHO EANEs.

(D. R., 2. Série, n.° 177, de 1 de Agosto de 1984.)

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
Estado-Maior-General das Forças Armadas
Gabinete do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas
Despacho
Nos termos das disposições conjugadas do artigo 7.° do Decreto-Lei
n.° 520/75, de 23 de Setembro, do artigo 1.0, n.° 1, do Decreto
-Lei n.° 186/77, de 9 de Maio, e do n.° 1 da Portaria n.° 858/82,
de 10 de Setembro, nomeio director do Serviço de Polícia Judi
ciária Militar o brigadeiro António Xavier Abreu y Campos
Pereira Coutinho, em substituição do coronel de infantaria na
reserva Ernesto Augusto Ramos, que, pelo presente despacho,
é exonerado das referidas funções. (Não carece de visto ou
anotação do TC.)
Estado-Maior-General das Forças Armadas, 2 de Julho de 1984.
O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, José Lemos
Ferreiro, general.

——

(D. R., 2.’ Série, n.° 167, de 20 de Julho de 1984.)
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Estado-Maior-General das Forças Armadas
Portaria
Manda o Chefe do Estado-Maior-General das forças Armadas, por
delegação no general adjunto coordenador, exonerar desde 1 de
Setembro de 1984 o coronel de artilharia (51061411) Gabriel
Augusto do Espírito Santo do cargo militar internacional OTAN
de Faculty Adviser no NADEfCOL em Roma, Itália, para o qual
havia sido nomeado por portaria publicada no Diário da Repú
blica, 2. Série, n.° 130, de 7 de Junho de 1983.
Estado-Maior-General das Forças Armadas, 19 de Junho de 1984.
O General Adjunto Coordenador do Estado-Maior-General das
Forças Armadas, João António Lopes da Conceição, general.
——

(Anotada pelo TC em 9 de Julho de 1984, sob o n.° 59 120,
de 9 de lulho de 1984.)

Serviço de Polícia Judiciária Militar
Despacho
0•OS
1 e 2, do Decreto-Lei
Nos termos do disposto no artigo $•0,
das funções que vinha
exonero
Setembro,
de
n.° 520/75, de 23
desempenhando no Serviço de Polícia Judiciária Militar o tenente-coronel de artilharia (51371711) Manuel Valentim Oliveira
Nunes, exoneração referida a 1 de Julho de 1984, para efeitos
administrativos. [Não carece de visto do TC (artigo 8.°, n.° 1,
do Decreto-Lei n.° 520/75, de 23 de Setembro).]

Serviço de Polícia Judiciária Militar, 11 de Julho de 1984.— O
Chefe do Estado-Maior-General das forças Armadas, José Lentos
Ferreira, general.
(D. R., 2.’ Série, n.’ 173, de 27 de Julho de 1984.)
MINISTËRIOS DA DEFESA NACIONAL
E DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Estado-Maior-General das Forças Armadas
Portarïa
Manda o Governo da República Portuguesa, pelos Ministros da
Defesa Nacional e dos Negócios Estrangeiros, por proposta do
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general Chefe do Estado-Maior-General das forças Armadas,
nos termos do n.° 1 do artigo 1°, do artigo 1°, do n.° 1 do arti
go 5.° e do n.° 1 do artigo 10.0 do Decreto-Lei n.° 56/81, de 31 de
Março, e da Portaria n.° 639/83, de 1 de Junho, nomear o
coronel de artilharia (51461211) Adriano Albuquerque Nogueira
para o cargo de adido militar junto da Embaixada de Portugal
em Washington, Estados Unidos da América, cargo que se
encontra vago e não provido, acumulando o cargo de adido
militar em Otava, Canadá.
Ministérios da Defesa Nacional e dos Negócios Estrangeiros, 24
de Maio de 1984.
O Ministro da Defesa Nacional, Carlos Alberto
da Mota Pinto.
O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Jaime José
Matos da Gama.
—

—

(Visada pelo TC em 10 de Julho de 1984, sob o n.° 59 085,
de 6 de Julho de 1984. Não são devidos emolumentos.)

Portaria
Manda o Governo da República Portuguesa, pelos Ministros da
Defesa Nacional e dos Negócios Estrangeiros, por proposta do
general Chefe do Estado-Maior-General das forças Armadas, nos
termos da alínea a) do n.° 3 do artigo 1.0, do n.° 1 do artigo 2.°,
e do ti.0 1 do artigo 6.° do Decreto-Lei n.° 55/81, de 31 de Março,
nomear o tenente-coronel de infantaria (51407211) José Pedro
Cruz para o cargo 13 0-004 Staff Officer, Forces and Systems
Section, Inteiligence Division, no SHAPE, em Mons, Bélgica, em
substituição do major de infantaria (44412961) António Luciano
Fontes Ramos, que fica exonerado do referido cargo, pela presente
portaria, na data em que o oficial agora nomeado assuma funções.
Ministérios da Defesa Nacional e dos Negócios Estrangeiros, 28
de Maio de 1984.— O Ministro da Defesa Nacional, Cartos Alberto
da Mota Pinto.
O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Jaime José
Matos da Gama.
—

(Visada pelo TC em 10 de Julho de 1984, sob o n.° 59 084,
de 6 de Julho de 1984. Não são devidos emolumentos.)
(D. R., 2. Série, n.° 173, de 27 de lulho de 1924.)
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MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Gabinete do Ministro
Despacho n.° 33/84
1

—

2

—

Nos termos do disposto no artigo 2.° do Decreto-Lei n.° 288/83,
de 22 de Junho, nomeio presidente da comissão instaladora da
Escola Superior de Polícia o tenente-coronel de infantaria Fer
nando Manuel Afonso de Almeida, em substituição do coronel de
infantaria Joaquim António Gonçalves Pires, exonerado, a seu
pedido, do referido cargo.
De harmonia com o preceituado no n.° 3 do artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 146-C/$0, de 22 de Maio, e para os efeitos do disposto
no n.° 2 do mesmo artigo, declara-se de urgente conveniência
de serviço a nomeação feita no n.° 1 deste despacho, que produz
efeitos designadamente quanto ao exercício de funções e ao pro
cessamento de abonos a partir da data deste despacho.

Ministério da Administração Interna, 6 de Julho de 1984.— O
Ministro da Administração Interna, Eduardo Ribeiro Pereira.

Comando-Geral da Guarda Nacional Republicana
Por portaria de 1 de Maio último, visada pelo TC em 26 de
Junho findo:
nomeado para prestar serviço
António Beja Martins, major do SGE
na Guarda Nacional Republicana, nos termos do n.° 1 do ar
tigo 62.° do Decreto-Lei n.° 333/83, de 14 de Julho, desde a data
da referida portaria, numa das vagas criadas pelo decreto-lei refe
rido e ainda não provida. (Registo n.° 52 638, de 18 de Junho
findo. São devidos emolumentos, nos termos dos Decretos-Leis
n.Gs 356/73 e 131/82: para o Estado, 900$, e para o Cofre do
TC, 600$.)
Comando-Geral da Guarda Nacional Republicana, 6 de Julho de
1984.—O Chefe do Estado-Maior Interino, António João Soares,
coronel de infantaria.
—

Comando-Geral da Polícia de Segurança Pública
Por portaria de 1 de Junho findo, visada pelo TC em 26:
nomeado, em
José Luís de Sousa Perreira, coronel de infantaria
comissão, para o cargo de chefe do Serviço de Assistência na
—
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Doença ao Pessoal da Polícia de Segurança Pública (SAD), com
efeitos desde 1 de Junho de 1984, inclusive, nos termos da legis
lação prevista para aquele cargo e com aplicação do disposto
no n.° 2 do artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 146-C/80, de 22 de Maio,
por urgente conveniência de serviço. (Registo n.° 52 637. São
devidos emolumentos, nos termos do artigo 5.° da tabela anexa
ao Decreto-Lei n.° 356/73, e do n.° 1 do artigo 1.0 do Deci-eto
-Lei n.° 131/82: para o Estado, 900$, e para o Cofre do
TC, 600S.)
Comando-Geral da Polícia de Segurança Pública, 9 de Julho de
1984.— O Chefe do Estado-Maior, António dos Anjos Martins,
coronel de artilharia.
(D. R., 2. Série, n.° I66, de 19 de

Julho de

1984.)

11—JUSTIÇA E DISCIPLINA
Condecorações:
ESTADO-MAIOR DO EXËRCITO
Por portaria de 5 de Julho de 1984:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de ouro de serviços distintos, por ter sido considerado
ao abrigo do artigo 22.° do Regulamento da Medalha Militar
e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de
Dezembro de 1971, o general (50274211) Mário Firmino Miguel.
Direcção do Serviço de Justiça e Disciplina
Repartição de Justiça e Disciplina
Por portarias de 26 de Julho de 1984:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3? classe por, segundo parecer do
Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regulamento da Medalha
Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o capitão de transmissões
(51688911) Manuel José de Almeida.

2. Sërie
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Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3. classe por, segundo parecer do
Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido consi
derado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o capitão miliciano
de infantaria (12269268) Rodrigo Leite Ribeiro de Moura.
Condecorados com a medalha de ouro de comportamento exemplar,
por despacho das datas que se indicam, e em conformidade com
as disposições do Regulamento da Medalha Militar, promulgado
pelo Decreto n.° 566/71, de 20 de Dezembro, os seguintes oficiais:
12 de Julho de 1984:
Coronel de infantaria (50510811) Rui de Almeida Seabra de Albu
querque;
Capitão miliciano de infantaria (31321350) Alberto Jorge Zagalo
Fernandes Marrazes;
Capitão miliciano dc infantaria (41157145) José Maria Teixeira;
Capitão do serviço geral do Exército (52845911) António Pratas
Martins;
Capitão do serviço geral do Exército (50155111) João Barbosa Alves;
Capitão do serviço geral do Exército (50832411) Manuel de Gouveia.
18 de Julho de 1984:
Coronel de artilharia (51426411) Manuel Oliveira Alves de Só;
Tenente-coronel do serviço de material (51087511) Fernando Roldão
Vieira da Silva;
Tenente-coronel do serviço de material (50343911) João António
Castel Branco Ribeiro;
Capitão do serviço de material (50688511) António Álvaro Moreira
Marques;
Capitão do serviço geral do Exército (51543211) Francisco Reis
Graça;
Capitão do serviço geral do Exército (50664811) Joaquim Alberto
Modesto da Silva.
Conforme comunicação da Chancelaria das Ordens Portuguesas, foi ali
registado o diploma de concessão do grau de Comendador da
Ordem do Mérito da República Popular do Congo ao tenente
-coronel de artilharia José Rodrigues Tavares Pimentel.
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Por alvará de 27 de Junho de 1984, publicado no Diário da Reptíbtica
2. Série, a.° 190, de 17 de Agosto do mesmo ano, foi agraciado
com o grau de Grande-Oficial da Ordem Militar de Avis o general
Arménio Nuno Ramires de Oliveira.
Por alvará de 2 de Fevereiro de 1984, publicado no Diário da República
2. Série, n.° 175, de 30 de Julho do mesmo ano, foi agraciado
com o título de Membro Honorário da Ordem de Sant’Iago
da Espada a Academia Militar.
Louvores:
Estado-Maior do Exército
Louvo o general (50274211) Mário Firmino Miguel, porque, ao longo
da trajectória militar que percorreu em apenas cerca de quatro
anos que tem de permanência no actual posto, se identificam,
flagrantemente, abundantes sinais de distinção e de excelência
profissional, os quais configuram uma personalidade militar
notável à qual o Exército já deve serviços de excepcional valor.
Com efeito, sendo aquele período relativamente curto, assim não
o foi a acção do general Firmino Miguel, pois que, graças à sua
competência, à sua dimensão humana e militar, à sua inteligência
e à versatilidade da sua aptidão global, mereceu bem que sucessi
vamente lhe tivessem sido confiados os cargos, importantes e
diversificados, de director da Arma de Infantaria, comandante
da Região Militar do Sul, Ajudante-General do Exército e Vice-Chefe do Estado-Maior do Exército, este último agora à sua
responsabilidade e ao qual o guindou, em especial, õ reconheci
mento geral, entre os seus companheiros de armas, da grande
envergadura moral e profissional que possui. Figura que o nosso
Exército se habituou a conhecer e a adniirar, mormente desde a
altura em que revelou valor militar em situação de campanha,
o general Firmino Miguel foi, e continua a ser, o exemplo vivo do
oficial general completo que, em relação aos cargos antes refe
ridos, personifica, respectivamente e em elevado grau, a capa
cidade para compreender e dirigir o esforço de instrução, de espe
cialização técnica e de fomento do espírito do corpo de uma
arma, a aptidão para orientar e impulsionar, em todos os aspectos
que a complexa e dignificante função de comando envolve, as
tropas de uma região militar, o estofo mental, físico e técnico para
administrar, ao mais alto nível, a intrincada, delicada e muito
exigente área de pessoal de todo um exército, e, finalmente, a
sabedoria, habilidade e dinamismo para orientar e coordenar
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acções de direcção e planeamento que outros oficiais generais
desenvolvem num estado-maior do mais elevado escalão.
A este militar ímpar, de cuja colaboração directa e utilíssima me
honro de beneficiar na minha acção de comando e cuja acção
se traduz, dia-a-dia, em cumulativo prestígio e lustre para a Ins
tituição Militar, em geral, e para o Exército, em particular, sinto
ser meu dever exprimir a maior admiração e o mais vivo apreço.
Ë o que desta forma faço, com o maior agrado e inteira justiça,
para que publicamente seja mais uma vez dado testemunho dos
abundantes méritos do general firmino Miguel e da qualidade
dos serviços que já prestou no seu actual posto e que classifico
de relevantes, extraordinários e distintíssimos.
Ministério da Defesa Nacional, 5 de Julho de 1984. -—O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Stdazar Braga, general.

III

—

MuDANÇAS DE QUADRO

Oficiais do quadro permanente
Quadro do Serviço de Saúde

Considerado com ingresso provisório no quadro permanente do serviço
de saúde (ramo medicina), graduado no posto de alferes e colo
cado no Hospital Militar Principal a frequentar o estágio na
Escola do Serviço de Saúde Militar, desde 6 de Junho de 1983,
contando a antiguidade e com direito aos vencimentos do novo
posto desde a mesma data, nos termos dos n.os 22 e 23 da Portaria
n.° 632/78, de 21 de Outubro, e do Regulamento dos Concursos
para Oficiais Médicos do Exército, o aspirante a oficial miliciano
médico (00185877) Manuel António Tavares Correia, do Regi
mento de Comandos. frequentou o l.° T/CEOM/83, de 14 de
Março a 3 de Junho de 1983, no Regimento de Infantaria de
faro, Destacamento de Tavira, e a nível da carreira médico
militar foi-lhe atribuído o grau 1. Obteve a classificação de 12,1
valores nas provas de concurso ordinário para oficiais médicos do
quadro permanente do serviço de saúde. Fica colocado na escala
do seu serviço imediatamente à esquerda do alferes graduado
médico António José Duque Rodrigues das Neves.
(Por portaria de 6 de Junho de 1983, visada pelo Tribunal de

Contas em 14 de Agosto de 1984. So devidos 1500$00 de
emolumentos, sendo 900$00 para o Estado e 600$00 para
o Cofre do TC).

1176

ORDEM DO EXËRCITO N.° 17

2. Série

Desde 30 de Julho de 1983 tem ingresso definitivo no quadro per
inanente do serviço de saúde (ramo de medicina) com o posto de
tenente, sendo colocado na Direcção do Serviço de Saúde e con
tando a antiguidade, com direito aos vencimentos do novo posto,
desde a mesma data, nos termos da Portaria n.° 632/78, de 21 de
Outubro, e alínea b) do artigo 31.° do I)ecreto-Lei n.° 176/71, de
30 de Abril, o alferes graduado médico (00185877) Manuel
António Tavares Correia, que por portaria de 6 de Junho de
1983 foi considerado com ingresso provisório no quadro perm&
nente do mesmo serviço. Concluiu com aproveitamento, em 30 de
Julho de 1983, o estágio para oficial do quadro permanente do
serviço de saúde, no qual obteve a classificação final de 12,1
valores (grau 1 da carreira médico militar).
Preenche vaga existente no quadro. fica colocado à esquerda
do lenente médico António José Duque Rodrigues das Neves.
(Por portaria de 17 de Setembro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 14 de Agosto de 1984. São devidos 1500$00 de
emolumentos, sendo 900$00 para o Estado e 600$00 para
o Cofre do TC).

IV

—

MUDANÇAS DE SITUAÇÃO

Oficiais do quadro permanente
Corpo de oficiais generais:
Passagem à situação de adido:
Nos termos do n.° 9 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Brigadeiro, no quadro, (51473911) Agostinho António Jorge, por ter
sido nomeado presidente do Conselho fiscal dos Estabelecimentos
Fabris do Exército, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 6 de Junho de 1984, anotada pelo Tribunal de
Contas em 13 do Agosto de 1984.)

Armas e serviços:
Passagem à situação de adido:
Nos termos do n.° 9 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Tenente-coronel de infantaria, no quadro, (51325411) Fernando Ma
nuel Afonso de Almeida, por ter sido nomeado para desempenhar

2. Série
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a publicação legal da passagem à situação de reforma extraor
dinária, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 4 de Julho de 1984,
Contas em 8 de Agosto de 1984.)

anotada

pelo Tribunal de

Nos termos do n.° 20 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Coronel de cavalaria, adido, (52689611) Rúben Marques de Andrade,
do Serviço de Polícia Judiciária Militar (Delegação de Ëvora),
onde continua colocado, por aguardar preenchimento de vacatura,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 6 de Julho de 1984,
Contas em 8 de Agosto de 1984.)

Portaría

11.0

anotada

pelo

Tribunal

de

94/76, de 24 de Fevereiro:

Ao abrigo do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 210/73, de 9 de Maio,
e Decreto-Lei n.° 43/76, de 20 de Janeiro, tem ingresso no serviço
activo em regime de serviço que dispense plena validez, desde 1
de Setembro de 1975, de acordo com o artigo 2l.° do Decreto
-Lei n.° 43/76, o capitão de infantaria, na situação de reserva,
(51338411) Frederico José Begonha da Silva, passando à situação
de adido, nos termos do n.° 1 da Portaria n.° 94/76, de 24 de
Fevereiro, desde a mesma data. Tem a antiguidade de capitão
desde 28 de Agosto de 1969 e uma desvalorização de 35%.
tPor portaria de 14 de Março de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 14 de Agosto de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Reserva:
Por despaclso do Chefe do Estado-Maior do Exército, de 6 de Abril
de 1984, deixa de ser considerado na situação de reserva, nos
termos da condição 4. da alínea c) do n.° 1 do artigo 1.0 do
Decreto-Lei a.° 5 14/79, de 28 de Dezembro, continuando, porém,
na mesma situação, mas nos termos da condição 3. da alínea b)
do referido artigo e decreto-lei, o major de cavalaria, na situação
de reserva, (50433311) Mário António Baptista Tomé.
(Por portaria

de

7

de Agosto de

1984.)
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Por despacho do Chefe do Estado-Maior do Exército, de 16 de Julho
de 1984, deixa de ser considerado na siuação de reserva, nos
termos da condição 4. da alínea c) do n.° 1 do artigo 1.0 do
Decreto-Lei n.° 514/79, de 2$ de Dezembro, continuando, porém,
na mesma situação, mas nos termos da condição 2. da alínea b)
do referido artigo e decreto-lei, o tenente-coronel médico, na
situação de reserva, (50937011) José Israel Guimarães de Sousa
Braga.
(Por portaria de 6 de Agosto de 1984,)

Oficiais do quadro de complemento
Reserva:
Por despacho do Chefe do Estado-Maior do Exército, de 6 de Junho
de 1984, deixa de ser considerado na situação de reserva, no
do
termos da condição 2.& da alínea b) do n.° 1 do artigo
90/
n.°
Decreto-Lei
e
Dezembro,
de
28
de
514/79,
n.°
Decreto-Lei
/78, de 9 de Maio, continuando, porém, na mesma situação, mas
nos termos da condição 3. da alínea b) do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 5 14/79, de 28 de Dezembro, e Decreto-Lei n.° 90/78,
de 9 de Maio, o capitão miliciano de infantaria, na situação de
reserva, (50433311) Jaime António Sousa Ferreira.
(Por portaria de 7 dc Agosto de

1984.)

Oficial miliciano de reserva:
O oficial em seguida mencionado tem a situação que lhe vai indicada
em título por ter atingido o limite de idade, nos termos dos
artigos 25.° e 26.° do Decreto-Lei n.° 36 304, de 24 de Maio
de 1947:
Tenente miliciano capelão eventual (44036659) Vítor Esteves Rosa,
do Distrito de Recrutamento e Mobilização de Viseu, devendo
ser considerado nesta situação desde 6 de Março de 1983.
(Por portaria de 3 de Agosto de 1984.)
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PROMOÇÕES

Oficias do quadro permanente
Armas e serviços:
Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução
e unidades:
Escola Prática do Serviço Veterinário Militar
Capitão médico veterinário, o tenente médico veterinário, graduado
em capitão, (04827470) Artur Dinis Fernandes, contando a anti
guidade dcsde a data da presente portaria.
(Por portaria de 4 de Julho de 1984. N5o carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Adidos:
No Ministério da Administração Interna
Polícia de Segurança Pública
Coronel de cavalaria, adido, no Ministério da Administração Interna,
na Polícia de Segurança Pública, o tenente-coronel de cavalaria,
adido, no referido Ministério e Polícia, (52155911) Jorge de
Gouveia Falcão, contando a antiguidade para todos os efeitos,
íncluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 30 de Junho de 1984. Ngo carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Na situação de reforma extraordinária:
Graduado no posto de coronel de artilharia, na situação de reforma
extraordinária, nos termos dos artigos 1.0 e 4.° do Decreto-Lei n.° 295/73, de 9 de Junho, o tenente-coronel de artilharia
(50833411) António Soares fernandes, contando a antiguidade
de 25 de Junho de 1981.
A graduação deste oficial não lhe confere direito a qualquer
alteração na pensão de reforma, calculada e estabelecida na
data da mudança de situação (artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 295/
/73, de 9 de Junho).
(Por portaria de 20 de Agosto de 1984.)

Graduado no posto de coronel de artilharia, na situação de reforma
extraordinária, nos termos dos artigos 1.0 e 4.° do Decreto-
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ria
-Lei n.° 295/73, de 9 de Junho, o tenente-coronel de artilha
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antigu
a
do
contan
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Pereira
Pinto
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Manue
(51324411) José
de 30 de Junho de 1984.
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n.° 295/
data da mudança de situação (artigo 4.° do Decreto-Lei
/73, de 9 de Junho).
(Por portaria dc 20 de Agosto de 1984.)

o de
Graduado no posto de tenente-coronel de cavalaria, na situaçã
De
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a antiguidade de 15 de Fevereiro de 1984.
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estabel
e
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pensão
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data da mudança de situação (artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 295/
/73, de 9 de Junho).
(Por portaria de 20 de Agosto de 1984.)
o de
Graduado no posto de tenente-coronel de cavalaria, na situaçã
João
411)
(50211
ria
reforma etraotdinária, o major de cavala
de
idade
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a
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José Segurado de Rolão
1984.
fro
de
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de
15
A graduação deste oficial não lhe confere direito a qualquer
alteração na pensão de reforma, calculada e estabelecida na
data da mudança de situação (artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 295/
/73, de 9 de Junho).
(Por portaria de 20 de Agosto de 1984.)

VI— COLOCAÇÕES EXONERAÇÕES E TRANSfERtNCIAS
Oficiais do quadro permanente
Corpo de oficiais generais:
Direcção do ServIço de Justiça e Disciplina
João
Director, o brigadeiro, do Estado-Maior do Exército, (51066311)
Gomes do Amaral.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1984.)
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Adidos:
Conselho fiscal dos Estabelecimentos Fabris do Exército
Nomeado presidente do Conselho Fiscal dos Estabelecimentos Fabris
do Exército o brigadeiro (51473911) Agostinho António Jorge,
nos termos da alínea a) do artigo 156.° do Decreto-Lei n.° 42 564,
de 7 de Outubro de 1959, alterado pelo artigo único do Decreto-Lei n.° 43 577, de 31 de Março de 1961, em substituição do
brigadeiro Francisco de Macedo Magalhões, na situação de
reserva, que é exonerado das referidas funções pela presente
portaria.
(Por portaria de 6 de Junho de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Agosto de 1984. São devidos 1500$00 de
emolumentos, sendo 900$00 para o Estado e 600$00 para

o Cofre do TC.)

Armas e serviços:
Adidos:
Instituto de Altos Estudos Militares
Nomeado professor efectivo do Instituto de Altos Estudos Militares o
coronel de artilharia (51197211) Henrique Manuel Lages Ribeiro,
do referido Instituto, nos termos da segunda subalínea do
artigo 10.°-2-a) do Regulamento Provisório do Instituto de Altos
Estudos Militares, em substituição do brigadeiro Vasco Joaquim
Rocha Vieira, que é exonerado das referidas funções pela presente
portaria.
(Por portaria de 30 de Junho de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Agosto de 1984. São devidos 1500$00 de
emolumentos, sendo 900$00 para o Estado e 600$00 para
o Cofre do TC.)

Oficiais do quadro de complemento
Armas e serviços:
Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução
e unidades:
de Infantaria do Porto
Regimento
Tenente miliciano de infantaria, do Quartel-General da Região Militar
do Norte, (00180979) Manuel Avelino Freitas Baptista, em
disponibilidade.
(Por portaria de

25

de Junho de

1984.)
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Regimento de Infantaria de Queluz
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, da Casa de Reclusão da
Região Militar de Lisboa, (03632181) Fernando da Silva João,
cm disponibilidade.
(Por portaria de 30 de Junho de 1984.)

Batalhão de Infantaria de Aveiro
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria
de Angra do Heroísmo, (02009379) Mário Rui de Matos Duarte
Ferreira, em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, da Escola Prática do
Serviço de Transportes, (03579079) António Elísio Marques
Godinho, em disponibilidade.
(Por portaria de 30 de Junho de 1984.)
Batalhão do Serviço de Saúde
Alferes miliciano médico, do Hospital Militar Regional a.° 4,
(18383868) Manuel Joaquim Balsinhas Pinéu, em disponibilidade.
(Por portaria de 9 de Agosto de 1982.)
Batalhão do Serviço de Material
Alferes miliciano do serviço de material, (15783669) Carlos Alberto
Diogo Soares Borrego, colocado no Batalhão do Serviço de Mate
rial, como consta na Ordem do Exército, 2. Série, a.° 2, de
1976, e não no Regimento de Infantaria de Castelo Branco, como
consta na Ordem do Exército, 2. Série, n.° 21, de 1976, na
situação de disponibilidade.
(Por portaria de 6 de Agosto de 1984.)
Distritos de recrutamento e mobilização:
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Abrantes
Alferes miliciano de artilharia, do Regimento de Artilharia de Leiria,
(03968367) António José Nunes Carvalho, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1982.)
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Distrito de Recrutamento e Mobilização de Aveiro
Capitão miliciano de engenharia (05899066) José Joaquim Restani
Alves Moreira, colocado no Distrito de Recrutamento e Mobili
zação de Aveiro, na situação de licenciado, desde 1 de Outubro
de 1983.
(Por portaria de 6 de Agosto de 1984.)

Alferes miliciano médico, do Batalhão do Serviço de Saúde, (61482264)
António Jorge Figueiredo, licenciado.
(Por portaria de

1

de Janeiro de

1980.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Braga
Tenente miliciano do serviço de administração militar, da Escola Prá
tica de Transmissões, (01052269) Joaquim Ferreira Alves, licen
ciado.
(Por portaria de

1

de Janeiro

de 1984.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Coimbra
Alferes miliciano de transmissões, da Escola Prática de Transmissões,
(01274167) Raul António Nunes Martins da Mota, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984.)
Alferes miliciano médico, do Regimento de Artilharia de Leiria,
(08764566) Teimo Ferreira Ribeiro, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1981.)

Alferes miliciano do serviço de transportes, do Regimento de Enge
nharia n.° 1, (17201869) Mário Correia Lima, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984.)
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Ëvora
Tenente miliciano do serviço de administração militar, colocado no
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Évora, na situação
de licenciado, desde 1 de Janeiro de 1977, e não desde 1 de
Janeiro de 1980 como consta na Ordem do Exército, 2.a Série,
n.° 22, de 1981.
(Por portaria de

6

de Agosto de

1984.)
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Distrito de Recrutamento e Mobilização de Lamego
Nula e de nenhum efeito a portaria de 1 de Janeiro de 1983, publicada
na Ordem do Exército, 2.’ Série, n.° 11, de 1 de Junho de 1983,
que coloca, no Distrito de Recrutamento e Mobilização de La
mego, o tenente miliciano de infantaria (16805168) João Manuel
Garcia I)ias Morais, em virtude do referido oficial ter ingressado
na Guarda fiscal (portaria de 7 de Março de 1975, publicada na
Ordem cio Exército, 2.a Série, n.’ 20, de 1975).
(Por portaria de 6 de Agosto de 1984.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Lisboa
Tenente miliciano de infantaria, da Região Militar de Moçambique,
(71041662) Manuel Jorge Cabaço da Silva, licenciado.
(Por portaria de 23 de Julho de 1984.)

Alferes miliciano de infantaria (03121967) António de Oliveira Cam
pos, colocado no Distrito de Recrutamento e Mobilização de
Lisboa, desde 1 de Janeiro de 1982, na situação de licenciado,
e não no Distrito de Recrutamento e Mobilização de Braga como
consta na Ordem do Exército, 2. Série, n.° 11, de 1983.
(Por portaria de 6 de Agosto de 1984.)

Alferes milicianos de engenharia, do Regimento de Engenharia nY 1,
(07998763) António Eugénio Beja Santos Silva e (02141963)
Luís Manuel Rogado Quintino, ambos licenciados.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1978.)

Alferes miliciano de engenharia, do Regimento de Engenharia n.° 1,
(04542965) Vitor Manuel Lima Martins, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1980.)

Alferes miliciano de engenharia, do Regimento de Engenharia nY 1,
(05044167) António Nunes Cândido da Silva, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1982.)

Alferes milicianos de engenharia, do Regimento de Engenharia n.° 1,
(00337569) José António de Mesquita Penaforte e Costa e
(70697169) José Manuel Gregório do Carmo, ambos licenciados.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984.)
Aspirante a oficial miliciano médico (11479167) António Maria Nunes
Abreu, colocado no Distrito de Recrutamento e Mobilização de
Lisboa, desde 7 de Janeiro de 1984, na situação de licenciado, e
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não no Hospital Militar Regional n.° 4 como consta na Ordem do
Exército 2.a Série, n.° 7, de 1984.
(Por portaria de 6 de Agosto de 1984.)
Alferes miliciano do serviço de transportes, do Regimento de Enge
nharia n.° 1, (61536869) Miguel Pedro Baptista Gomes Bessa,
licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984.)
Distrito de Recrutamento e Mobilização do Porto
Tenentes milicianos de transmissões, da Escola Prática de
Transmissões, (04362269) António Jorge das Neves Leal,
(08284369) Joaquim Francisco Costa e (19962169) Francisco João
Pinto Azevedo, todos licenciados.
Alferes milicianos de transmissões, da Escola Prática de Transmissões,
(00284269) Casimiro António da Silva Barbosa e (11408369)
Raul Manuel Pacheco de Matos Fernandes, ambos licenciados.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984.)

Alferes miliciano médico, do Batalhão do Serviço de Saúde, (61101765)
Carlos Humberto Pereira de Magalhães Paulos, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1980.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Setúbal
Alferes
da
de
do
de
de

miliciano de infantaria (16593868) António Manuel Alfacinha
Silva, colocado no Distrito de Recrutamento e Mobilização
Setúbal, desde 1 de Janeiro de 1983, como consta na Ordem
Exército 2. Série, n.° 1, de 1984, e não desde 1 de Janeiro
1982 como consta na Ordem do Exército 2. Série, n.° 6, de
1984.
(Por portaria de 6 de Agosto de 1984.)

Alferes miliciano de engenharia, do Regimento de Engenharia n.° 1,
(11567167) Edmundo Manuel Calção, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1982.)

Órgãos de execução dos serviços e outros elementos:
Instituto Militar dos Pupilos do Exército
Alferes miliciano de artilharia (00200982) Raul Manuel Leão Baptista,
do Regimento de Artilharia de Costa, colocado no Instituto
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Militar dos Pupilos do Exército, desde 17 de Janeiro de 1984,
e não desde 17 de Dezembro de 1982 como consta na Ordem do
Exército, 2.’ Série, n.° 6, de 1984.

VII— PENSOES DE RESERVA
O valor da rectificação da pensão de reserva do coronel de infantaria
(50265211) João de Gouveia Pessanha, fixado na portaria publi
cada na Ordem do Exército, 2. Série, n.° 7, de 1 de Abril de 1984,
página 643, foi alterado pala 85 300500, desde 11 de Janeiro
de 1984.
Capitão de infantaria (50182111) João Baptista Serra, pensão mensal
de 38 589$00, desde 17 de Maio de 1984. Conta 23 anos de
serviço.
Capitão de infantaria (31190154) José de Sousa Carvalho Valadares,
pensão mensal de 54 668$00, desde 1 de Fevereiro de 1984. Conta
32 anos e 7 meses de serviço.
Coronel de artilharia, com o curso complementar de Estado-Maior,
(51147911) Manuel da Costa Braz, pensão mensal de 81 218$00,
desde 27 de Março de 1984. Conta 35 anos e 1 mês de serviço.
Tenente-coronel de artilharia (51275811) João José de Sousa Cruz,
pensão mensal de 75 110$00, desde 19 de Janeiro de 1984. Conta
36 anos de serviço.
Tenente-coronel de artilharia (51464011) António Lopes Pires Nunes,
pensão mensal de 70 937$00, desde 26 de Janeiro de 1984. Conta
34 anos de serviço.
(Por portaria de 12 de Junho de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Major dc artilharia (50040711) João Manuel Magalhães Meio Mexia
Leitão, pensão mensal de 71 260$00. desde 1 de Março de 1984.
Conta 36 anos de serviço.
(Por portaria de 1 de Junho de 1984. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Tenente-coronel de cavalaria (51412011) José Luís Jordão de Ornelas
Monteiro, pensão mensal de 81 220$00, desde 14 de Maio de
1984. Conta 36 anos de serviço.
(Por portaria de 14 de Maio de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto o.’ 276-A/75.)

Major de cavalaria (51435011) Rui d’Orey Pereira Coutinho, pensão
mensal de 61 861$00, desde 12 de Janeiro de 1984. Conta 34
anos de serviço.
Major de cavalaria (50612111) João Martins Ribeiro Mateus, pensão
mensal de 65 500$00, desde 7 de Janeiro de 1984. Conta 36 anos
de serviço.
(Por

portaria de 12 de Junho de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto o.’ 276-A/75.)

Major de cavalaria (46262352) José César Restolho Mateus, pensão
mensal de 77 020$00, desde 23 de Janeiro de 1984. Conta 36 anos
de serviço.
(Por portaria de 23 de Junho de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.’ 276-A/75.)

Major de engenharia (51116211) Luís António dos Santos Maia,
pensão mensal de 63 972$00, desde 3 de Janeiro de 1984. Conta
35 anos de serviço.
Coronel engenheiro de transmissões (50243811) João António Duarte
Pina Silva Ramos, pensão mensal de 76 300$00, desde 14 de
Fevereiro de 1984. Conta 36 anos de serviço.
Coronel engenheiro do serviço de material (50769811) Carlos Américo
Viegas, pensão mensal de 55 340$00, desde 14 de Março de 1984.
Conta 25 anos e 3 meses de serviço.
Capitão médico (50937711) Joaquim Filipe Henriques de Araújo,
pensão mensal de 57 883$00, desde 6 de Janeiro de 1984. Conta
34 anos e 6 meses dc serviço.
Capitão médico (50255611) Daniel José Relvas Almeida de Carvalho,
pensão mensal de 55 367$00, desde 12 de Janeiro de 1984. Conta
33 anos de serviço.
Capitão médico (50936411) José Alexandre de Azevedo Vasconcelos
e Sé Jorge de Figueiredo, pensão mensal de 60 400$00, desde 2
de fevereiro de 1984. Conta 36 anos de serviço.
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Coronel do serviço de administração militar (51474311) Carlos Miguel
Castiço Monteiro, pensão mensal de 89 060$00, desde 21 de Feve
reiro de 1984. Conta 36 anos de serviço.
Major do serviço de administração militar (51301811) Fernando
Joaquim da Silva Pontes, pensão mensal de 61 861$00, desde 4
de Abril de 1984. Conta 34 anos de serviço.
Coronel engenheiro do serviço de material (51426311) Luís Borges
Ramos, pensão mensal de 72 061$00, desde 20 de Janeiro de 1984.
Conta 34 anos de serviço.
Coronel engenheiro do serviço de material (51476811) Bruno Fritsche
Centener Pereira de Castro, pensão mensal de 76 300$00, desde
10 de Fevereiro de 1984. Conta 36 anos de serviço.
Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção)
(50357811) Mário Bastos, pensão mensal de 61 300$00, desde
11 de Maio de 1984. Conta 36 anos de serviço.
Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção)
(51220511) Augusto Sucena Correia Chaves, pensão mensal de
57 044$00, desde 14 de fevereiro de 1982. Conta 34 anos de
serviço.
Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
(51257611) Ismael Teixeira Pinto, pensão mensal de 65 996$00,
desde 10 de Janeiro de 1984. Conta 36 anos de serviço.
Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção)
(50130611) João José Rosa, pensão mensal de 59981$00, desde
10 de Abril de 1984. Conta 35 anos e 9 meses de serviço.
Capitão do serviço geral do Exército (51205311) Luís Miguel Fitipe,
pensão mensal de 72 250$00, desde 4 de Maio de 1984. Conta 36
anos de serviço.
Capitão do serviço geral do Exército (52133811) António Figueiredo
Rodrigues, pensão mensal de 57 044$00, desde 11 de Fevereiro
de 1984. Conta 34 anos de serviço.
Capitão do serviço geral do Exército (50046011) José Rodrigues,
pensão mensal de 47 603$00, desde 10 de Novembro de 1983.
Conta 33 anos e 1 mês de serviço.
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Capitão do serviço geral do Exército (52310011) Francisco Marques
dos Santos, pensão mensal de 67 000$00, desde 1 de Março de
1984. Conta 36 anos de serviço.
Capitão chefe de banda de música (52164511) Sílvio Lindo Pleno,
pensão mensal de 63 357$00, desde 1 de Fevereiro de 1984. Conta
32 anos e 11 meses de serviço.
Major do quadro especial de oficiais (45589355) José Eduardo Pires
Fernandes, pensão mensal de 47 154$00, desde 9 de Abril de
1984. Conta 25 anos e 11 meses de serviço.
Major do quadro especial de oficiais (45589355) José Eduardo Pires
fernandes, pensão mensal de 47 306$00, desde 9 de Maio de
1984. Conta 26 anos de serviço.
(Por portaria de 12 de Junho de 1984. N5o carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

VIII— RECTIFICAÇÕES DE PENSÕES
Actualização das pensões de reserva dos oficais a seguir mencionados
desde as datas que se lhes indicam:
Com 36 anos de serviço:
Desde 1 de Janeiro de 1983:
Coronel:
(50343211) Vítor Manuel de Sousa Martins faria, 77 980$00.
Desde 1 de Janeiro de 1984:
General de 4 estrelas:
(51363911) Jaime Silvério Marques, 91 400$00.
Generais:
(505079 11) Américo Agostinho Mendoça frazão, 84 500$00;
(50629511) João António Pinheiro, 85 201$00.
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Brigadeiros:
(51410811)
(50259611)
(51377311)
(51476511)

Ricardo Ivens Ferraz Galiano Tavares, 93 360$00;
Eurico dos Prazeres, 79 700$00;
Armindo Martins Videira, 102 560$00;
Gualdino Leite da Silva Matos, 79700$00.

Coronéis:
(51090011)
(50704011)
(50558411)
(50575211)
(50575411)
(50630711)
(50701711)
(50463311)
(50138311)
(50933311)

Luís Clemente Pereira Pimenta de Castro, 82 460$00;
João Cristina Martins Simões da Silva, 91 320$00;
João Dias dos Santos, 76350$00;
Horácio Loureiro Lopes Rodrigues, 89 125$00;
Jaime Alberto Gonçalves das Neves, 82 860$00;
Júlio Zagalo de Lima, 76 000$00;
Jacinto António Frade Júnior, 88 920$00;
Francisco Manuel da Costa Almeida, 82860$00;
António Júlio Borges Gouveia, 76 000$00;
César Gadanha Freire de Andrade, 76000$00.

Tenente-coronel:
(51480511) Duarte Henrique Pinto da Rocha e Cunha, 75 110$00.

Majores:
(51191811)
(51252611)
(50932011)
(50326111)
(32131054)
(50203911)
(45229952)
(51434811)
(50279511)

Alírio Fortunato Pereira, 65 900$00;
António de Almeida, 73460$00;
Francisco Filipe Rocha da Silva, 65 500$00;
Alberto dos Santos Henriques, 71 260$00;
João Marques Canas, 71 660$00;
Joaquim Ferreira, 66 179$00;
Fernando Octávio Carrilho, 73 460$00;
José Esteves Martins, 71 260$00;
Artur Macieira Cerveira, 65 500$00.

Capitães:
(50519211) Alzirino Maria Franco Antunes, 60400$00;
(51228111) José Maria Alves, 66050$00;
(50843811) António Trindade Alegria, 61 600$00;
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(52089711)
(50708611)
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Belarmino ferreira de Aguiar, 71 300$00;
António Joaquim Carvalho Torres, 62 500$00;
Mário da Fonseca Souto, 61 600$00;
Apolinário da Silva, 60 800$00;
Bento Grou Polido, 62500$00;
António Guerreiro, 62 004$00;
Eliseu Augusto Gonçalo, 66050$00;
António Paraíso Tacanho, 60 400$00;
José Augusto Rebelo, 60400$00.

Tenentes:
(50003411) António Avelino da Silva Esteves, 52 900$00;
(50031311) António de Almeida, 52900$00.
Com menos de 36 anos de serviço:
Desde 1 de Janeiro de 1984:
Coronéis:
(51278711) Manuel José Magro, 84654$00. Conta 35 anos e 2 meses
de serviço;
(51261911) João António Barros da Silva Carvalho, 75 120$00. Conta
35 anos e 7 meses de serviço;
(50972211) António José Ãguas Rodrigues Varela, 77 745$00. Conta
33 anos e 7 meses de serviço;
(51415811) Vítor Manuel Gouveia Rodrigues, 68 608$00. Conta 29
anos e 10 meses de serviço;
(51279311) Daniel Pires Lourenço, 68 882$00. Conta 32 anos e 6
meses de serviço;
(51376011) Carlos Henrique Pereira Viana Dias de Lemos, 74667$00.
Conta 35 anos de serviço;
(51215511) Mário Stoffel Martins, 68444$00. Conta 32 anos e 1
mês de serviço;
(50268511) José Gonçalves de Matos Duque, 75 378$00. Conta 35
anos e 4 meses de serviço;
(50272311) Manuel João Borges de Madureira Pires, 71 680$00.
Conta 33 anos e 6 meses de serviço.
Tenentes-coronéis:
(51426511) José Hélder Ribeiro de Morais, 66304$00. Conta 33 anos
e 7 meses de serviço;
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(50770311) Mário Eduardo Abrantes de Mendoça frazão, 52 124$00.
Conta 26 anos e 3 meses de serviço;
(51395711) José Alberto Ponces de Carvalho Aparício, 71 005$00.
Conta 33 e 5 meses de serviço;
(50062911) José Luís de Sousa Jorge, 67 740$00. Conta 32 anos de
serviço;
(50974811) Rui António de Meneses fonseca e Silva, 47 719$00.
Conta 24 anos de serviço;
(50568111) Luís Maria Branco de Morais Santos, 63 533$00. Conta
27 anos e li meses de serviço;
(35317362) Manuel de Jesus Rodrigues, 37 988$00. Conta 19 anos
e 7 meses de serviço;
(51091$11) José Ângelo Teixeira de Magalhães, 66 664$00. Conta 31
anos e 5 meses de serviço;
(50778111) Rui Manuel Leal Nunes Cavaco, 44 853$00. Conta 22
anos e 7 meses de serviço.

Majores:
(51204$11) Jaime de Jesus Oliveira, 46668$00. Conta 24 anos e 3
meses de serviço;
(51371411) Rui Dias de Jesus, 45858$00. Conta 25 anos e 11 meses
de serviço;
(51237711) António Manuel Fevereiro Chambel, 38 191$00. Conta
21 anos e 7 meses de serviço;
(50768811) Jorge Fernando Pinto Arrobas da Silva, 28 741$00. Conta
16 anos e 2 meses de serviço;
(50876711) Luís Carlos de Oliveira Correia, 63 292$00. Conta 29 anos
e 7 meses de serviço;
(51351211) João Pedro Pereira Rodrigues, 79 529$00. Conta 35 anos
e 7 meses de serviço;
(50681111) João Augusto dos Santos Dias de Carvalho, 70245$00.
Conta 32 anos e 10 meses de serviço;
(50935811) José Henriques Marques, 61 861$00. Conta 34 anos de
serviço;
(02593664) Fernando Ribeiro Venda, 32 221$00. Conta 18 anos de
serviço;
(50475311) João Firmino Nortadas, 70 820$00. Conta 35 anos de
serviço;
(38570460) José Augusto da Cunha Rodrigues Cruz, 48 894$00. Conta
26 anos de serviço;
(38292761) Fernando Artur freitas do Amaral Chambre, 36 826$00.
Conta 20 anos e 6 meses de serviço;
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(50774211) João António Castelo Branco Alves da Silva, 30 801$00.
Conta 16 anos e 9 meses de serviço;
(45563258) José Alberto Oliveira dos Santos Godinho, 33 252$00.
Conta 18 anos e 7 meses de serviço;
(50270811) Fernando António José Torres Brandão de Brito,
57 870$00. Conta 31 anos e 5 meses de serviço.
Capitães:
(50202811) João António Brites Godinho, 67647$00. Conta 35 anos
e 2 meses de serviço;
(50338911) Henrique Manuel fortes Dias ferreira, 40 157$00. Conta
22 anos e 5 meses de serviço;
(51427911) João José dos Santos Silva Nabeiro, 59494$00. Conta
35 anos e 4 meses de serviço;
(10301267) Vítor Manuel Martins Coelho, 25 375$00. Conta 15 anos
de serviço;
(41122248) Vasco Lino da Silva, 51 370$00. Conta 26 anos e 1 mês
de serviço;
(510608111 Carlos Alberto David Infante, 55 002$00. Conta 32 anos e
6 meses de serviço;
(31015848) Rafael Ângelo Pereira dos Santos Oliveira, 53 493$00.
Conta 29 anos e 4 meses de serviço;
(51109311) Almério Manuel do Nascimento Cardoso, 45 300$00.
Conta 27 anos de serviço.

Capitães milicianos:
(44334762) Vítor Manuel dos Santos Bernardo Almeida, 48 236$00.
Conta 28 anos e 9 meses de serviço;
(38744461) Eduardo Rodrigues Gonçalves, 44 068$00. Conta 24 anos
e 11 meses de serviço;
(46014352) Jólio César de Brito Pires, 50 333$00. Conta 30 anos de
serviço.

Tenentes:
(51216411) Laurentino Martins Moreira, 49 067$00. Conta 34 anos
e 2 meses de serviço;
(52056011) Manuel da Cruz Albuquerque, 37 578$00. Conta 26 anos
e 2 meses de serviço;
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ç50005311) Eduardo Luís de Sousa Vasco, 30379$00. Conta 21 anos
e 11 meses de serviço;
(5 1046511) Artur Nunes Araújo dos Santos, 45 357$00. Conta 31
anos e 7 meses de serviço;
(50576211) José Augusto da Cunha fonseca, 51 461$00. Conta 35
anos e 10 meses de serviço;
(52270511) António da Silva Soares Teixeira, 45 956$00. Conta 32
anos de serviço.

IX

—

DECLARAÇÕES

Colocações e desempenho de (unções:
1) O coronel de infantaria, na situação de reserva, (51384511)
Nívio José Ramos Herdade deixou de prestar serviço, desde 23 de
Julho de 1984, na Presidência da República, passando a prestá-lo desde
a mesma data, na Comissão para o Estudo das Campanhas de
África 1961-74 (Estado-Maior do Exército).
2) O coronel de infantaria, na situação de reserva, (50558411)
João Dias dos Santos presta serviço desde 3 de Julho de 1964, na
Agência de Coimbra da Liga dos Combatentes.
3) O tenente-coronel do serviço de material (serviços técnicos
dc manutenção), na situação de reserva, (50530811) Artur dos Reis
Silva continuou a prestar serviço, após a sua passagem à situação de
reserva (1 de Setembro de 1983), na Guarda fiscal, deixando de o
prestar desde 2 de Agosto de 1984.
4) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de reserva,
(50068711) Daniel Joaquim Vinagre Lourenço presta serviço, desde 6
de Agosto de 1984, no Distrito de Recrutamento e Mobilização de
Braga.
5) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de reserva,
(50173611) José Sanches presta serviço, desde 3 de Julho de 1984, na
Agência de Coimbra da Liga dos Combatentes.
Desligados do serviço:
6) São desligados do serviço a partir da data que lhes vai indicada,
até à confirmação da Caixa Geral de Aposentações da passagem à
situação de reforma, nos termos da última parte do artigo 15° do
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Decreto-Lei n.° 2$ 404, de 31 de Dezembro de 1939, os oficiais na
situação de reserva em seguida mencionados e que nas datas referidas
atingiram o limite de idade para transitarem para a situação de
reforma:
Coronel de infantaria (50138311) António Júlio Borges Gouveia, desde
6 de Agosto de 1984;
Coronel de cavalaria (51090011) Luís Clemente Pereira Pimenta de
Castro, desde 14 de Agosto de 1984;
Coronel do serviço de administração militar (51419311) Ricardo Pinto
do Carmo ferreira, desde 16 de Agosto de 1984;
Coronel de engenharia (50033911) Nuno Guilherme Roriz Rubin,
desde 9 de Agosto de 1984;
Capitão de engenharia (50903711) Mário José Saraiva, desde 25 de
Agosto de 1984.
Cursos, estágios e tirocínios:

7) Deve ser averbado ao capitão de cavalaria (03433667) Manuel
Ribeiro Cardoso o Curso de Actualização e Aperfeiçoamento de
Capitães qtie frequentoti na Escola Prática de Cavalaria, no período
de 4 de Janeiro a 6 de Julho de 1984, com aproveitamento.
8) Deve ser averbado aos alferes do serviço de material (serviços
técnicos de manutenção), com a classificação que a cada um se indica,
Estágio para Oficiais do Serviço de Material que frequentaram
na Escola Prática do Serviço de Material, no período de 17 de Outu
bro de 1983 a 27 de Julho de 1984:
(09690767)
(07653263)
(16140171)
(51761711)

Aníbal de Oliveira Araújo Valente, grau 4;
Joaquim Ribeiro da Silva, grau 4;
João José Madeira da Silva, grau 4;
Moisés Laranjeira Cruz, grau 4.

9) Deve ser averbado aos tenentes de engenharia o Curso de
Promoção a Capitão que frequentaram na Escola Prática de Enge
nharia, no período de 2 de Abril a 27 de Julho de 1984, com a clas
sificação de bom:
(02320177) José Manuel Silva Graça Monteiro;
(17036676) António José dos Santos Matias;
(02150078) Henrique Alberto C. de Almeida Xavier.
lO) Deve ser averbado aos oficiais abaixo indicados o Curso de
Promoção a Capitão que frequentaram na Escola Prática de Infantaria,
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n’i período de 4 de Janeiro a 6 de Julho de 1984, com a classificação
que a cada um se indica:
Capitão miliciano graduado (73666572) Luís Manuel Louro Vilela,
bom;
Capitão miliciano graduado (01763372) Vítor Manuel Costa Rosa
Zacarias, suficiente
Capitão miliciano graduado (11470974) Jorge Manuel de Oliveira
Martins, suficiente
Tenente miliciano (06204575) Nuno da Conceição Ferreira da Costa,
suficiente;
Tenente miliciano (03030275) Jorge Manuel Moura Soares, suficiente;
Tenente miliciano (11173274) António Manuel Paulo Rato, suficiente;
Tenente miliciano (11224275) Luís Manuel Penedo dos Santos, bom;
Tenente miliciano (15830570) Manuel António Martins Infante, sufi
ciente.
11) Deve ser averbado aos tenentes de cavalaria o Curso de
Promoção a Capitão que frequentaram na Escola Prática de Cavalaria,
no período de 4 de Janeiro a 6 de Julho de 1984, com a classificação
que a cada um se indica:
(05683079) João Eduardo Lupi Correia Sampaio, muito bom;
(07529778) Manuel Mateus C. Silva Couto, bom;
(01354980) José Carlos F. Antunes Calçada, bom;
(05592279) José Maria Rebocho P. Paula Santos, bom;
(00020249) Vítor Manuel Nunes dos Santos, bom;
(07382279) José António M. Ataíde Banazol, bom;
(02952479) Luís Manuel P. Vilia de Brito, bom;
(04025070) José João A. Cruz de Azevedo, suficiente;
(18983071) Carlos Manuel S. Maia Henriques, suficiente.

X

—

OBITUÁRIO

1980:
Coronel, reformado, (50625211) José Domingos
Dezembro, 21
Lampreia, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
—

1981:
Coronel, reformado, (50543711) José Monteiro da
Dezembro, 11
Rocha Peixoto, do Quartel-General da Região Militar do Norte;
—
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Dezembro, 13— Coronel, reformado, (50625011) José Augusto Jun
queiro Gonçalves de Freitas, do Quartel-General da Região
Militar de Lisboa.

1984:

Julho, 6
Alferes miliciano de artilharia, na situação de reserva,
(46171853) Luís de Paiva e Sousa, do Quartel-General da Região
Militar do Sul.
Julho, 14— Coronel, reformado, (50413811) Luís Mousinho Sacadura,
do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
—

O Chefe do Estado-Maior do Exército
Jorge da Cos?’a Salazar Braga, general.
Está conforme:

O Ajudante-General

José Fernando Lopes Gornes Marques, general
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N.° 18/75 DE SETEMBRO DE 1984
Publica-se ao Exército o seguinte:

1—DECRETOS, PORTARIAS E DESPACHOS
MNISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
Portaria

oManda o Governo do República Portuguesa, pelo Vice-Primeir
arti
dos
abrigo
ao
Nacional,
Defesa
-Ministro e Ministro da
gos 35.°, n.° 2, alínea c), e 44.°, n.° 2, alínea o), da Lei n.° 29/82,
de 11 de Dezembro, com referência ao estabelecido no artigo 8.°,
n.° 1, do Decreto-Lei n.° 261/79, de 1 de Agosto, nomear o bri
gadeiro (50974311) Vasco Joaquim da Rocha Vieira para o cargo
de subdirector do Instituto de Defesa Nacional, desde a data
da presente portaria, em substituição do vice-almirante (10346)
Adriano Agostinho Santos Coutinho Lanhoso, que fica ex
nerado daquelas funções desde a data em que foi nomeado
director do mesmo Instituto.
Ministério da Defesa Nacional, 30 de Junho de 1984.— O Vice-Primeiro-Ministro e Ministro da Defesa Nacional, Carlos Alberto
da Mota Pinto.
(Visada pelo TC em 1 de Agosto de 1984, sob o n.° 65 244.
Não são devidos emolumentos.)

Portaria
Manda o Governo do República Portuguesa, pelo Vice-Primeiro-Ministro e Ministro da Defesa Nacional, ao abrigo dos arti
gos 35°, n.° 2, alínea e), e 44.°, n° 2, alínea o), da Lei n.° 29/82,
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de 11 de Dezembro, exonerar o brigadeiro (51214211) Manuel
Joaquim Álvaro Maia Gonçalves do cargo de assessor militar
do Instituto da Defesa Nacional, para o qual havia sido nomeado
por portaria publicada no Diário da República, 2. série, n.° 229,
dc 4 de Outubro de 1983.
Ministério da Defesa Nacional, 6 de Agosto de 1984.— O Vice-Primeiro-Ministro e Ministro da Defesa Nacional, Certos Alberto
da Mota Pinto.
(Anotada pelo TC em 27 de Junho de 1984, sob o n.° 55 522.)

Portaria
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Vice-Primeiro-Ministro e Ministro da Defesa Nacional, ao abrigo dos arti
gos 35.°, n.° 2, alínea c), e 44.°, n.° 2, alínea o), da Lei o? 29/82,
de 11 de Dezembro, com referência ao estabelecido no artigo 10.0
do Decreto-Lei n.° 261/79, de 1 de Agosto, nomear o coronel
de artilharia (51206611) Silvino da Cruz Curado para o cargo
de assessor militar do Instituto da Defesa Nacional.
Ministério da Defesa Nacional, 6 de Agosto de 1984.
O Vice-Primeiro-Ministro e Ministro da Defesa Nacional, Carlos Alberto
da Mota Pinto.
—

(Anotada pelo TC em 27 de Junho de 1984, sob o n.° 55 521.)
(D. R., 2. Série, n.° 193, de 21 de Agosto de 1984.)

Estado-Maior-General das forças Armadas
Portaria
Manda o Chefe do Estado-Maior-General das forças Armadas, por
delegação no general adjunto coordenador, exonerar desde 1 de
Setembro de 1984 o coronel de artilharia (51061411) Gabriel
Augusto do Espírito Santo do cargo militar internacional OTAN
de Faculty Adviser no NADEfCOL em Roma, Itália, para o
qual havia sido nomeado por portaria publicada no Diário da
República, 2. série, n.° 130, de 7 de Junho de 1983.
Estado-Maior-General das forças Armadas, 19 de Junho de

1984.— O General Adjunto Coordenador do Estado-Maior-General
das forças Armadas, João António Lopes da Conceição, general.
(Anotada pelo TC em 9 de Julho de 1984, sob o n.° 59 120,
de 9 de Julho de 1984.)
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Serviço de Polícia Judiciária Militar
Despacho
Nos termos do disposto no artigo 8.°, n.° 1 e 2, do Decreto-Lei n.° 520/
/75, de 23 de Setembro, exonero das funções que vinha desem
penhando no Serviço de Polícia Judiciária Militar o tenente-coronel de artilharia n.° 51371711, Manuel Valentim Oliveira
Nunc3, exoneração referida a 1 de Julho de 1984, para efeitos
:dministrativos. [Não carece de visto do TC (artigo 8.°, n.° 1,
do Decreto-Lei n.° 520/75, de 23 de Setembro).]

Serviço de Polícia Judiciária Militar, 11 de Julho de 1984.
O
Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, José Lemos
ferreira, general.
—

(D. R., 2. Série, n.° 173, de 27 de Julho de 1984.)

MINISTÉRIOS DA DEFESA NACIONAL
E DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Estado-Maior-General das Forças Armadas
Portaria

Manda o Governo da República Portuguesa, pelos Ministros da Defesa
Nacional e dos Negócios Estrangeiros, por proposta do general
Chefe do Estado-Maior-General das forças Armadas, nos termos
do a.° 1 do artigo 1.0, do artigo 3.°, do n.° 1 do artigo 5. e do
n.° 1 do artigo 10.0 do Decreto-Lei n.° 56/81, de 31 de Março,
e da Portaria n.° 639/83, de 1 de Junho, nomear o coronel de
artilharia (51461211) Adriano Albuquerque Nogueira para o
cargo de adido militar junto da Embaixada de Portugal em
\Vashington, Estados Unidos da América, cargo que se encontra
vago e não provido, acumulando o cargo de adido militar em
Otava, Canadá.
Ministérios da Defesa Nacional e dos Negócios Estrangeiros, 24
O Ministro da Defesa Nacional, Cartos Alberto
de Maio de 1984.
Ministro dos Negócios Estrangeiros, Jaime José
O
Pinto.
Mota
da
Matos da Gama.
—

—

(Visada pelo TC em 10 de Julho de 1984, sob o n.° 59 085,
de 6 de Julho dc 1984. Não são devidos emolumentos.)
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Portaria
T’vlanda o Governo da República Portuguesa, pelos Ministros da Defesa
Nacional e dos Negócios Estrangeiros, por proposta do general
Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos
da alínea a) cio n.° 3 do artigo 1?, do n.° 1 do artigo 2.°, e do
n.° 1 do artigo 6? do Decreto-Lei n.° 55/81, de 31 de Março,
nomear o tenente-coronel de infantaria (51407211) José Pedro
Cruz para o cargo IB 0-004, Staff Officer, forces and Systems
Section, Intelligence Division, no SHAPE, em Mons, Bélgica,
em substituição do major de infantaria (44412961) António
Luciano Fontes Ramos, que fica exonerado do referido cargo,
pela presente portaria, na data em que o oficial agora nomeado
assuma funções.
Ministérios da Defesa Nacional e dos Negócios Estrangeiros, 28
de Maio de 1984.— O Ministro da Defesa Nacional, Carlos Alberto
da Mota Pinto.
O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Jaime José
Matos da Gama.
—

(Visada pelo TC em 10 de Julho de 1984, sob o n.° 59 084,
de 6 de Julho de 1984. Não são devidos emolumentos.)
(D. R., 2.’ Série, n.° 173, de 27 de Julho de 1984.)

Portaria
Manda o Governo da República Portuguesa, pelos Ministros da Defesa
Nacional e dos Negócios Estrangeiros, por proposta do general
Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos
da alínea a) do n.° 3 do artigo 1.0, do n.° 1 do artigo 2.° e do
n.° 1 do artigo 6.° do Decreto-Lei n.° 55/81, de 31 de Março,
nomear o tenente-coronel de engenharia (50774311) Napoleão
Paulo da Silva para o cargo LLO-004 (Staff Officer, Petroleum
Section Logistic and Infrastructure Branch) no SHAPE, Mons,
Bélgica, em substituição do tenente-coronel de engenharia
(50770411) Agostinho Mourato Grilo, que fica exonerado do
referido cargo pela presente portaria na data em que o oficial
agora nomeado assuma funções.
Ministérios da Defesa Nacional e dos Negócios Estrangeiros, 24
de Maio de 1984.— O Ministro da Defesa Nacional, Carlos Alberto
da Mota Pinto.
O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Jaime José
Matos da Gama.
—

(Visada pelo TC em 5 de Julho de 1984, sob o n.° 57 593.
Não são devidos emolumentos.)
(D. R., 2.’ Série, n.° 164, de 17 de Julho de 1984.)
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Portaria
Manda o Governo da República Portuguesa, pelos Ministros da Defesa
Nacional e dos Negócios Estrangeiros, por proposta do general
Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos
da alínea ci) do n.° 1 do artigo 1.0, do artigo 3.° e do n.° 1 do
artigo 8.0 do Decreto-Lei n.° 233/81, de 1 de Agosto, e da Por
taria n.° 986/81, de 19 de Novembro, nomear o tenente-coronel
de infantaria (51084611) Jorge Alberto Madeira de Velasco
Martins para o cargo de adjunto da representação militar nacional
junto do SHAPE em Mons, Bélgica, em substituição do tenente-coronel de infantaria (51396111) Álvaro Teixeira Soares, que
fica exonerado do referido cargo pela presente portaria na data
em que o oficial agora nomeado assuma funções.
Ministérios da Defesa Nacional e dos Negócios Estrangeiros, 4
O Ministro da Defesa Nacional, Carlos Alberto
de Julho de 1984.
O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Jaime José
da Mota Pinto.
Matos da Gama.
—

—

(Visada pelo TC em 14 de Agosto de 1984, sob o n.° 68 997.
Não são devidos emolumentos.)
(D. R., 2. Série,

n.° 194, de 22 de Agosto de 1984.)

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Comando-Geral da Polícia de Segurança Pública
Por portaria de 19 de Junho findo, visada pelo TC em 9
do corrente mês:
Fernando Manuel Afonso de Almeida, tenente-coronel de infantaria
nomeado, em comissão, para o cargo de comandante da Escola
Prática de Polícia, com efeitos desde 19 de Junho de 1984, in
clusive, nos termos da legislação prevista para aquele cargo e
com a aplicação do disposto no n.° 2 do artigo 3.° do Decreto-Lei ri,0 146-C/80, de 22 de Maio, por urgente conveniência de
serviço. (Registo ri.° 57 097. São devidos emolumentos nos ter
mos do artigo 5.° da tabela anexa ao Decreto-Lei n.° 356/73 e
do n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 13 1/82: para o Estado,
900$, e para o Cofre do TC, 600$.)
—

Comando-Geral da Polícia de Segurança Pública, 18 de Julho
de 1984.— O Chefe do Estado-Maior, António dos Anjos Martins,
coronel de artilharia.
(D. R., 2.

Série, n.° 176, de 31 de Julho de 1984.)
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Por portaria de 5 do corrente mês, anotada pelo TC em 18:
António Júlio Monteiro Lopes, major de artilharia
exonerado do
cargo de comandante distrital da Polícia de Segurança Pública
de Bragança, com efeitos desde 5 de Julho de 1984, inclusive,
em virtude de ter regressado ao serviço do Exército. (Registo
n.° 62 230.)
—

Por portaria de 5 do corrente mês, visada pelo TC em 24:
fernando Manuel Garcia Freixo, major de artilharia
nomeado em
comissão, para o cargo de comandante distrital da Polícia de
Segurança Pública de Bragança, com efeitos desde 5 de Julho
de 1984, inclusive, nos termos da legislação prevista para aquele
cargo e com a aplicação do disposto no n.° 2 do artigo 3.° do
Decreto-Lei n.° 146-C/80, de 22 de Maio, por urgente conve
niência de serviço. (Registo n.° 62 045. São devidos emolumentos
nos termos do artigo 5.° da tabela anexa ao Decreto-Lei n.° 356/
/73, e do n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 131/82, para
o Estado, 900$, e para o Cofre do TC, 600$.)
—

Comando-Geral da Polícia de Segurança Pública, 31 de Julho
de 1984.— O Chefe do Estado-Maior, António dos Anjos Martins,
coronel de artilharia.
(D. R., 2. Série, n.° 184, de 9 de Agosto de 1984.)

Por portaria de 1 do corrente mês, anotada pelo TC em 3:
Jorge de Gouvêa Falcão, coronel de cavalaria
exonerado do cargo
de comandante distrital da Polícia de Segurança Pública de
Coimbra, com efeitos desde 1 de Agosto de 1984, inclusive, em
virtude de ter regressado ao Exército. (Registo n.° 66 832.)
—

Por portaria de 1 do corrente mês, visada pelo TC em 7:
Vasco José Oliveira Vilas Boas, tenente-coronel de infantaria
exo
nerado do cargo de subchefe do Estado-Maior da Polícia de
Segurança Pública e nomeado, em comissão, com efeitos desde
1 de Agosto de 1984, inclusive, para o cargo de comandante
distrital da Polícia de Segurança Pública de Coimbra, nos termos
da legislação prevista para aquele cargo, com a aplicação do
disposto no n.° 2 do artigo 30 do Decreto-Lei n.° 146-C/80, de
22 de Maio, por urgente conveniência de serviço, (Registo
—
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n.° 66 633. Por esta nomeação são devidos emolumentos, nos ter
mos do artigo 5.° da tabela anexa ao Decreto-Lei n.° 356/73 e do
n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 13 1/82: para o Estado, 900$,
e para o Cofre do TC, 600$.)
Comando-Gesal da Polícia de Segurança Pública, 14 de Agosto
O Chefe do Estado-Maior, António dos Anjos Martins,
de 1984.
coronel de artilharia.
—

(D. R., 2.

Série, n.°

197,

de

25

de

Agosto de 1984.)

11—JUSTIÇA E DISCIPLINA
Condecorações:
Estado-Maior do Exército
Por portaria de 24 de Agosto de 1984:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de ouro de serviços distintos, por ter sido considerado
ao abrigo do artigo 22.° do Regulamento da Medalha Militar e
das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de
Dezembro de 1971, o general (51384911) Artur Baptista Beirão.
Por portaria de 3 de Agosto de 1984:
l’vlanda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de ouro de serviços distintos, por ter sido considerado
ao abrigo do artigo 22.° do Regulamento da Medalha Militar e
das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de
Dezembro de 1971, o coronel de artilharia (51460011) António
José da Conceição Baptista.
Por portaria de 14 de Agosto de 1984:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 1 •a classe, por ter sido considerado
ao abrigo do n.° 2 do artigo 39.° do Regulamento da Medalha
Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas,
de 20 de Dezembro de 1971, o brigadeiro (50936011) Álvaro
Rui Machado dos Santos Crespo.
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Direcção do Serviço de Justiça e Disciplina
Repartição de Justiça e Disciplina
Por portaria de 27 de Julho de 1984:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de prata de serviços distintos, por ter sido considerado
ao abrigo dos artigos 21.° e 25.°, com referência ao n.° 1 do
artigo 67.°, todos do Regulamento da Medalha Militar, de 20 de
Dezembro de 1971, o coronel médico (51264211) António Garcia
Teixeira Pinto.
Por portarias de 30 de Agosto de 1984:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de prata de serviços distintos, por ter sido considerado
ao abrigo dos artigos 21.° e 25.°, com referência ao n.° 1 do
artigo 67.°, todos do Regulamento da Medalha Militar, de 20 de
Dezembro de 1971, o coronel de artilharia (51186711) José
Augusto Barroso da Silva.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de prata de serviços distintos, por ter sido considerado
ao abrigo dos artigos 21.° e 25.°, com referência ao n.° 1 do
artigo 67.°, todos do Regulamento da Medalha Militar, de 20 de
Dezembro de 1971, o coronel do serviço de administração mi
litar (51474411) Alexandre Coelho Marques.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de prata de serviços distintos, por ter sido considerado
ao abrigo dos artigos 21.° e 25.°, com referência ao n.° 1 do
artigo 67.°, todos do Regulamento da Medalha Militar, de 20 de
Dezembro de 1971, o tenente-coronel de infantaria (51396211)
António Manuel Duarte Botelho.

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de prata de serviços distintos, por ter sido considerado
ao abrigo dos artigos 21.° e 25.°, com referência ao n.° 1 do
artigo 67.°, todos do Regulamento da Medalha Militar, de 20 de
Dezembro de 1971, o tenente-coronel de infantaria (50559411)
António Rodrigues da Graça.
Por portarias de 28 de Agosto de 1984:
Ivlanda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 1 a classe por, segundo parecer
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do Conselho Superior de Dsciplina do Exército, ter sido con
siderado ao abrigo dos artigos 33.” e 36.° do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o coronel dc
artilharia (50549411) Ernesto Martins Engrácia Antunes.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 2. classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido con
siderado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o major de cava
laria (46381061) José António Candeias Valente.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 2.” classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido con
siderado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o major de trans
missões (50586811) Abel Costa da Silva Azevedo.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 2.” classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido con
siderado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 dc Dezembro de 1971, o major do serviço
de material (50681711) José Luís Vilar dos Santos.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 2.” classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido con
siderado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.” do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o major do serviço
de material (50129211) José Maria Diniz.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 2.” classe por, segundo parecer
cio Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido con
siderado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.” do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o major do serviço
geral do Exército (51112311) João Pires.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3. classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido con
siderado ao abrigo dos artigos 33.” e 36.° do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o capitão de
engenharia (07160674) António Carlos de Só Campos Gil.

120$

ORDEM DO EXÊRCITO N.° 18

2. Série

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3. classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido con
siderado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o capitão do
serviço de material (51769111) António José Nunes Trolho.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3a classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido con
siderado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o capitão do
serviço de material (50533911) Joaquim Maria Franco Leandro.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3. classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido con
siderado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o capitão do
serviço de material (51222011) Jacinto Esteves Lopo.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3. classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido con
siderado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o capitão do
serviço geral do Exército (52279711) António Carrilho Semedo.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3. classe por, segundo parecer
cio Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido con
siderado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regulamento da
Ivledalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o capitão do
serviço geral do Exército (52126711) Virgílio Coutinho Neto.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com
a
medalha de mérito militar de 3.a classe por, segundo parece
r
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido con
siderado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regulamento
da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o capitão
do
serviço geral do Exército (51347511) José Martins Romão.
Manda o Chefe
medalha de
do Conselho
siderado ao

do Estado-Maior do Exército condecorar com a
mérito militar de 3. classe por, segundo parecer
Superior de Disciplina do Exército, ter sido con
abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regulamento da
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Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o tenente do
serviço geral do Exército (50455911) José Olímpio Carriço.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3. classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido con
siderado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 dc Dezembro de 1971, o capitão mili
ciano de cavalaria (09544772) José Manuel de Carvalho Alves.

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3. classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido con
siderado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o tenente miliciano
de infantaria (1147907$) Antero Pires Salvador.

Louvores:

Estado-Maior do Exército
Louvo o general (51384911) Artur Baptista Beirão, pela forma muito
eficaz e brilhante como durante mais de três anos vem desem
penhando o cargo dc Governador Militar de Lisboa, funções
que em breve deixará de exercer por transitar para outra situação,
e nas quais de novo teve ensejo de patentear as suas ímpares
qualidades humanas e profissionais e os seus notáveis atributos
de chefe militar que aliás sempre evidenciou, exuberantemente,
ao longo de toda uma carreira devotada à defesa de altos desíg
nios castrenses e que assumiu e viveu com o mais profundo
espírito de serviço.
Oficial general muito experimentado e dotado de grande sentido
do dever e da disciplina, foi sempre capaz de conjugar um escru
puloso e consciente cumprimento das orientações superiores
e dos preceitos e normas regulamentares com uma indesmentível
aptidão para humanizar as questões e a sua resolução, sempre
incutindo nos seus subordinados um fundo sentimento de con
fiança, o que reforçou com um arreigado espírito de camara
dagem e uma natural simpatia e capacidade de relacionamento.
A estas facetas, que são algumas das características principais
da personalidade que o general Baptista Beirão revelou durante
o percurso feito ao longo de toda a sua carreira militar, não
podem deixar de acrescentar-se os seus exemplares aprumo e
apresentação, o senso e a ponderação que nortearam todas as
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suas atitudes e decisões, a sua competência profissional e a
enorme capacidade sempre demonstrada para congregar as von
tades dos seus colaboradores.
O referido e ainda o seu eclectismo e a sua reconhecida disponi
bilidade para servir, fizeram-no ser chamado ao exercício das
mais diversificadas funções, nos campos de comando, do ensino
e do serviço de estado-maior, tendo em todas elas demonstrado
a larga gama das suas possibilidades e aptidões, sendo justo
descacar-se: no primeiro campo, a capacidade de chefia, a ge
nerosidade e o espírito de sacrifício que evidenciou, como oficial
superior, em situações de campanha, e, depois, já como oficial
general, à frente dos destinos das Regiões Militares do Sul e de
Lisboa; no segundo, o saber e a honestidade intelectual com
que leccionou na então Escola Central de Sargentos; no terceiro,
o espírito de organização, o constante esforço de aperfeiçoamento
e a dedicação com que actuou, quer em situações de campanha
onde a sua competência na área das informações atingiu elevada
craveira técnica
quer em tempo de paz, onde foi muito valioso
o seu contributo pessoal para o bom funcionamento do Estado-Maior do Exército e do Estado-Maior-General das Forças Ar
madas.
No cargo que presentemente ocupa e que o faz enfrentar os fre
quentes, difíceis, complexos, desgastantes e tantas vezes delicados
problemas que uma Região Militar como a de Lisboa a todo
o instante apresenta, pôde o general Baptista Beirão exibir
abundantemente todos os predicados antes referidos, garantindo
a cosão, o espírito de corpo e a unidade dos seus comandados
e culminando assim, com o maior brilho e excepcional dignidade,
uma carreira militar a todos os títulos exemplar.
Por tudo quanto fica dito e porque é de interia justiça realçar
a valorosa contribuição que, durante tantos anos de leal e hon
rosa actividade, o general Baptista Beirão prestou ao Exército,
em particular, e à Instituição Militar, em geral, não pode o
Chefe do Estado-Maior do Exército deixar de dar dela público
testemunho, o que agora faz com o mais profundo apreço e
classificando os serviços que a ela correspondem como extraor
dinários, relevantes e distintíssimos.
—

—

Ministério da Defesa Nacional, 24 de Agosto de 1984.— O
Chefe do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Satazar Braga,
general.
Lo.wo o brigadeiro (50936011) Alvaro Rui Machado dos Santos
Crespo, pela forma extraordinariamente dedicada, competente
e digna como desempenhou, durante cerca de cinco anos, as
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complexas e difíceis funções de director do Serviço de Saúde,
cargo em que revelou a sua notável capacidade de orientação
técnica e as suas excelentes virtudes militares e humanas.
Especialista com vastíssimos conhecimentos e elevados créditos,
dedicou ao Serviço de Saúde toda a sua inteligência, saber,
lealdade, espírito de missão, sentido de disciplina, empenho e
dedicação, tendo tido participação activa na preparação dos
quadros, na criação, organização e orientação de Órgãos e uni
dades do Serviço e contribuindo, decisivarnente, para a melhoria
da funcionalidade dos estabelecimentos hospitalares, com des
taque para o Hospital Militar Principal, que supervisou de
manei;’a altamente competente e dinâmica.
Oficial de alta craveira profissional e de sólida formação moral,
dotado de vincada personalidade e excelentes qualidades de
chefia, foi muito respeitado e estimado pelos seus subordinados,
devido à sua dimensão humanitária, à sua isenção e integridade
de carácter, ao seu espírito de camaradagem e ao seu sentido
dc justiça, tendo demonstrado, em todos os seus actos, uma
grande coragem moral e uma elevada honestidade profissional.
Pelo seu trabalho abnegado e discreto, pela sua conduta firme
e disciplinada, pela sua invulgar dedicação ao serviço, pela sua
elevada craveira como chefe e pelo seu grande sentido das
responsabilidades, o brigadeiro Santos Crespo desenvolveu uma
acção de muito valor em prol do Exército, concorrendo para
a honra e lustre da Instituição Militar, devendo os serviços por
si prestados ser considerados extraordinariamente valiosos e de
muito mérito.
I\Iinistério da Defesa Nacional, 14 de Agosto de 1984.—O
Chefe do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Salazar Braga,
general.

Louvo o coronel de artilharia (51460011) António José da Conceição
Baptista, pela maneira extraordinariamente competente, eficiente
e digna como tem chefiado o Serviço de Reconhecimento das
Transmissões, no qual, norteando toda a sua acção por um
inexcedível espírito de missão, soube sempre promover a alta
qualidade técnica do Serviço, ultrapassando as carências e os
problemas estruturais existentes com a sua extraordinária dedi
cação, espírito de organização e o seu vasto saber.
Tendo sido durante a sua carreira militar um estudioso em
muitos campos, mas com especial incidência nos assuntos de
reconhecimento e segurança das transmissões, conseguiu, devido
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à sua grande capacidade intelectual, impulsionar sempre de
forma notável a execução das diversas missões de que foi in
cumbido, incentivando a actividade de investigação no sentido
de dotar o Serviço de Reconhecimento das Transmissões com
moderno equipamento, essencial para a segurança, de concepção
e fabrico nacionais.
É de realçar a forma brilhante e a dedicação demonstrada quer
nas actividades operacionais no campo da informação das trans
missões, quer nas de instrução, tirando o máximo rendimento
dos meios à sua disposição, tendo obtido resultados altamente
notáveis quando em comissão de serviço no ex-Ultramar.
Oficial de alta craveira profissional e moral, de forte persona
lidade e com qualidades de chefe fortemente prestigiado por um
passado de grande capacidade técnica e pedagógica, bem evi
denciado nos louvores da sua folha de serviços, soube grangear
a amizade e consolidar o espírito de corpo de todos quantos
servem ou serviram o Setvico de Reconhecimento das Trans
missões.
Prestes a terminar a sua missão no Serviço de Reconhecimento
das Transmissões do Exército, é assim de justiça salientar
público apreço pela inexcedível dedicação do coronel Conceição
Baptista em prol do Exército, que de forma tão exemplar, devotada
e nobre vem servindo, concorrendo para a honra e lustre da
Instituição Militar, devendo os seus serviços ser considerados
extraordinários, relevantes e distintíssimos.
Ministério da Defesa Nacional, 3 de Agosto de 1984.
O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa $atazar Braga, general.
—

Direcção do Serviço de Justiça e Disciplina
Repartição de Justiça e Disciplina
Louvo o coronel de artilharia (51186711) José Augusto Barroso da
Silva, pela forma muito eficiente e brilhante como desempenhou,
durante cerca de dois anos, as funções de comandante do Re
gimonto de Artilharia de Lisboa, na sequência de treze meses
de actuação como 2.° comandante, tendo demonstrado possuir,
durante o referido período, excepcionais capacidades e qualidades
d comando.
Dotado de um elevado espírito de missão e profundo conhecedor
da importância dos inúmeros problemas que afectaram a sua
unidade, soube, mercê de uma bem orientada acção de comando
e também do conhecimento perfeito das características da sua
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Arma, alcançar os melhores resultados concorrendo de forma
assinalável para o elevado nível de eficiência atingido pelo seu
Regimento.
Oficial muito correcto, de fino trato, sensato, dotado de uma
personalidade vincada e de um constante desejo de bem servir,
conseguiu estabelecer e desenvolver um notável espírito de
COil)O entre todos quantos serviram sob o seu comando e forta
lecer as já existentes relações de franca camaradagem, amizade
e cooperação com as restantes unidades da Região Militar, bem
como um proveitoso relacionamento com as autoridades civis
da sua área.
Permanentemente disponível para todos os encargos e determi
nações superiores, de que se destacam a preparação de subuni
dades operacionais e sua participação em exercícios regionais
e nacionais, a realização de importantes cerimónias militares,
como o Dia da Artilharia e o Dia do Exército, e ainda a recepção
de altas entidades estrangeiras que visitaram o nosso país, o
coronel Barroso da Silva afirmou-se em todas as circunstâncias
um excelente comandante que muito prestigiou a sua Arma
através de notáveis serviços que, por honrarem o Exército e lhe
darem prestígio, considero relevantes, extraordinários e distintos.
O
Ministério da Defesa Nacional, 30 de Agosto de 1984.
Chefe do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Satazar Braga,
general.
—

Louvo o coronel médico (51264211) António Garcia Teixeira Pinto,
pela forma muito dedicada, competente e distinta como, durante
cerca de dois anos e meio, exerceu as funções de director do
Hospital Militar Principal.
Constitundo uma unidade extremamente complexa com serviços
dispersos por várias instalações, enquadrando pessoal muito
diferenciado e altamente especializado tanto militar como civil,
apoiando militares e famílias de todos os ramos das forças
Armadas e também das forças de Segurança, fazendo uso de
materiais e equipamentos muito sofisticados e funcionando ainda
como hospital escolar para algumas especialidades, o Hospital
Militar Principal torna-se um estabelecimento de características
muito especiais e de direcção muito difícil e absorvente, no
exercício da qual o coronel médico Teixeira Pinto demonstrou,
de forma exuberante, excepcionais qualidades morais, profissionais
e humanas além da inequívoca capacidade de comando.
Oficial e médico muito distinto, dotado de natural simplicidade
e duma invulgar dedicação ao serviço e aos seus doentes, im
primiu à Direcção do Hospital uma forte acção dinarnizadora,
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accoupanhando, apoiando e congregando esforços dos seus subor
din2dos para garantir eficiência em todos os sectores hospitalares,
e conseguindo ainda, à custa de si próprio, manter actividade
cirúrgica assinalável, operando com regularidade e pleno êxito.
Pelo raro conjunto de qualidades que em si convergem, pelos
resultados que conseguiu nos múltiplos aspectos duma missão
difícil e complexa em proveito da Região Militar de Lisboa, do
Exército e das próprias Forças Armadas, o coronel médico
Teixeira Pinto prestou serviços que ilustram e honram a Ins
tituição Militar e por isso devem ser considerados extraordinários,
relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 26 de Julho de 1984.
O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Saiazar Braga, general.
—

Louvo o coronel do serviço de administração militar (51474411)
Alexandre Coelho Marques, porque sendo responsável pelo
Centro de Gestão Financeira que apoia o Comando da Região
Militar do Centro, a ele se vem dedicando com elevada com
petência, muito senso e ponderação, reconhecida inteligência
e exacto sentido das responsabilidades, estudando e analisando
os assuntos por forma a que, salvaguardados sempre os superiores
interesses da Fazenda Nacional, de que é defensor intransigente,
sejam encontradas soluções que permitam pleno exercício de
comando em matéria tão indispensável.
Conhecedor profundo do tecnicismo que carcteriza e distíngue
a gestão dos meios financeiros disponíveis e da problemática
inerente à sua inserção a nível do Exército, vivendo intensa
mente as necessidades e carências das unidades e estabeleci
mentos militares da Região, que com frequência visita, dominado
pela preocupação constante de elucidar, aconselhar e resolver
dificuldades ou eliminar dúvidas, tal a sua ânsia de conseguir
a maior perfeição, difundindo normas de execução esclarecedoras
em detalhe das determinações superiores ou do seu conceito de
acção face a um objectivo a atingir, coordenando a acção dos
meios humanos sob as suas ordens com vista a que sejam res
peitados prazos de prestação de contas, fomentando a realização
de estágios do pessoal afecto à gestão financeira das unidades
e estabelecimentos militares por forma a conseguir a sua mais
rápida e melhor familiarização com novos processos a observar,
c:.pondo com muita clareza, franca lealdade e objectividade
os seus pontos de vista, definindo com firmeza os seus princípios
orientadores de actuação, tem o coronel Coelho Marques afirmado
as suas extraordinárias qualidades de brilhante oficial, que vem
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prestando serviços extraordinários, relevantes e distintos, de
que resultou honra e lustre para o Exército.

O Chefe
Ministério da Defesa Nacional, 14 de Maio de 1984.
cio Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Salazar Braga, general.
—

Louvo o tenente-coronel de infantaria (51396211) António Manuel
Duarte Botelho, pela forma muito eficiente e extremamente
dedicada como durante cerca de três anos exerceu as funções
de comandante do Batalhão de Informações e Reconhecimento
das Transmissões, em plena confirmação de qualidades e méritos
anteriormente revelados.
Apesar do elevado tecnicismo e complexidade de que a actividade

da unidade se reveste em consequência duma missão múltipla
e dos parcos meios humanos e materiais postos à disposição
do comando, o tenente-coronel Botelho, mercê dos seus profundos
conhecimentos, experiència, dinamismo e abnegação, conseguiu
não só manter o Batalhão com elevado nível operacional, atravé
duma cuidadosa instrução dos seus quadros e praças, comc
desempenhou um papel importante no redimensionamento da
unidade, resultante da tarefa acrescentada da unidade de infor
inações, que decorre da actual reorganização territorial.
Dotado de grande competência técnica, sentido de organização
o forte espírito de missão, desenvolveu acção relevante nas
actividades de investigação criptográfica que vieram a permitir
o estudo, projecto e fabrico de novos equipamentos, com reflexos
altamente positivos não só na segurança militar como ainda no
desenvolvimento da indústria nacional de electrónica.
Oficial inteligente, muito sensato, discreto e extremamente leal,
possuindo invulgares dotes de carácter e vivendo com devotado
interesse todos os problemas da unidade, com particular relevo
para a manutenção e utilização racional das instalações do
Batalhão de Informações e Reconhecimento das Transmissões,
o desenvolvimento do espfrito de corpo e o reforço de disciplina,

o tenente-coronel Botelho merece que os serviços prestados no
Batalhão de Informações e Reconhecimento das Transmissões,
que henram e dignificam o Exército, sejam considerados rele
s’antes, extraordinários e distintos.
O Chefe
Ministério da Defesa Nacional, 2 de Maio de 1984.
do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Salazar Braga, general.
—

Louvo o tenente-coronel de infantaria (50559411) António Rodrigues
da Graça, porque, no comando do Batalhão de Infantaria de
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Aveiro e na sequência da acção desenvolvida pelos seus anteces
sores, que elevaram bem alto o prestígio da unidade, tem sabido
exercê-lo por forma muito eficiente, digna e distinta, creditando-se como digno continuador de uma obra que soube acrescentar
graças ao muito senso, muita ponderação, grande espírito de
disciplina, elevado sentido de responsabilidade, e do dever e
inclesmentível competência profissional, garantes de uma capa
cidade para o desempenho de cargos de mais elevado risco,
contribuindo assim, por forma iniltidível, para honra e lustre
do Exército.
Cultor por excelência de aspectos histórico-militares, a que se
dedica com verdadeiro entusiasmo, tem sabido, com muita in
teligência e oportunidade, exteriorizar a sua formação militar
e sentimentos patrióticos nas alocuções que tem proferido em
dias da unidade, através das quais conseguia empolgar a assis
tência e incutir no espírito dos seus subordinados o significado
de valores morais e das virtudes militares, prestando assim, no
campo da instrução e formação militar, um valioso contributo,
complementando dessa forma a acção que resulta do seu
exemplo e conduta.
Profundamente dedicado à sua profissão, à qual se entrega com
total doação, desenvolveu acção muito relevante no que concerne
à instrução e aperfeiçoamento do pessoal, conseguindo óptimos
resultados, bem evidenciados não só na apresentação e aprumo
individuais mas também nas diferentes formaturas, guardas de
honra, exercícios tácticos e provas desportivas que a sua unidade
leva a efeito ou em que participa.
Mereceram-lhe ainda especial cuidado as infra-estruturas que
poderiam ter influência no moral, no bem-estar e no rendimento
da instrução e operaeional, requisitos pelos quais pugnou com
a frontalidade que o carcteriza e que é bem a expressão viva
da sua personalidade bem vincada, da sua integridade de carácter
e da sua lealdade, conseguindo melhorar instalações de um velho
quartel, adaptando-as às novas exigências que resultam da missão
a cumprir.
A acção desenvolvida, para além de pôr em evidência extraor
dinárias qualidades pessoais e profissionais, muito contribuiu
para o prestígio, lustre, brilho e honra da Instituição Militar,
pelo que os serviços prestados merecem ser considerados rele
vantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 30 de Agosto de 1984.— O
Chefe do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Satazar Braga,
general.
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MUDANÇAS DE SITUAÇÃO

Oficiais do quadro permanente
Armas e serviços:
Ingresso nos quadros:
Quadro da Arma de Infantaria
Coronel de infantaria, supranumerário, (51290511) José António
3ilvestre Martins, do Regimento de Infantaria de Abrantes, onde
continua colocado, devendo ser considerado nesta situação desde
2 de Abril de 1984, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 2 de Abril de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Agosto de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Coronel de infantaria, supranumerário, (50480411) José Moura
Sampaio, da Repartição Geral (Direcção do Serviço de Pessoal),
onde continua colocado, devendo ser considerado nesta situação
desde 10 de Abril de 1984, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 10 de Abril de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Agosto de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Coronel de infantaria, supranurnerário, (50575611) José Manuel
Gonçalves, da Chefia do Serviço de Transportes, onde continua
colocado, devendo ser considerado nesta situação desde 31 de
Maio de 1984, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 31 de Maio de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Agosto de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Coronel de infantaria, supranumerário, (51394111) Fernando Maria
Preza de Queiroz Magalhães, do Gabinete de Apoio (Direcção
do Serviço de Pessoal), onde continua colocado, devendo ser
considerado nesta situação desde 1 de Junho de 1984, para
preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 1 de Junho de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Agosto de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)
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Quadro da Arma de Artilharia
Coronel de artilharia, supranumerário, (50857511) Luís Jorge Lopes
Gomes Marques, da Repartição de Praças (Direcção do Serviço
de Pessoal), onde continua colocado, devendo ser considerado
nesta situação desde 3 de Maio de 1984, para preenchimento
dc vaga no quadro.
(Por portaria de 3 de Maio de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Agosto de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Quadro da Arma de Cavalaria
Coronel de cavalaria, supranumerário, (51234611) Antero Correia
de Araójo, da Repartição Técnica (Direcção do Serviço de
Pessoal), onde continua co]ocado, devendo ser considerado nesta
situação desde 3 de Maio de 1984, para preenchimento de vaga
no quadro.
(Por portaria de 3 de Maio de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Agosto de ]984. Não são devidos emolu

mentos.)

Coronel de cavalaria, supranumerário, (51353611) Jaime Alexandre
Santos Marques Pereira, do Regimento de Cavalaria de Braga,
onde continua colocado, devendo ser considerado nesta situação
desde 5 de Junho de 1984, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 5
Contas em 21
mentos.)

de
de

Junho de 1984, visada pelo Tribunal de
Agosto de 1984. Não são devidos emolu

Passagem à situação de reforma:
Por despacho da Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previdência
de 10 de Julho de 1984, publicado no Diário da República,
2. Série, n.° 173, de 27 de julho de 1984:
General (50259311)
Luís Mário do Nascimento, desde 1 lAgo83;
Brigadeiro (51476411)—Eduardo Joaquim Pai da Vida e Santos,
desde O2Ago83;
Coronel de artilharia (50523411)— Eduardo José Teixeira Barbosa
de Abreu, desde 16Jun83;
Coronel de infantaria (51380311)— Pedro de Barcelos, desde 20Jun83;
—
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Tenente-coronel de infantaria (51256411)— Adriano Carlos de Aguiar,
desde l4Out$3;
Tenente-coronel SM (51237211)— Hermógenes Amãncio fernandes,
desde 07Nov83;
Tenente-coronel SGE (50636511)— Manuel de Moura, desde O$0ut83;
Tencnte-coronel SGE (51430511) Miguel da Conceição Pinto Júnior,
desde 07Ago83;
Major SM (51676311)—Brilhantino Pierre Mouta, desde 26Ago$3;
Francisco António Remondes, desde
Major SGE (51482211)
13Ju183;
José Esteves Robalo, desde 270ut$3;
Major SGE (51296611)
Major SGE (51434911)—Manuel José Fernandes, desde 0$0ut83;
Romão de freitas, desde 18Nov82;
Major SM (50325311)
Abílio Martins da Neta, desde 17Nov83;
Capitão SGE (50707311)
Capitão SGE (51485111)
António Manuel Cipriano, desde 090ut83;
Capitão veterinário (51503611)— Carlos Cordeiro Pereira, desde
1 5Jul83;
Capitão CBM (50843011)—Carlos Soares de Oliveira, desde 01Ju183;
Capitão SGE (51484611)—Daniel de Jesus Ribeiro Montenegro,
desde 04Ago83;
Capitão SGE (50938811)—Domingos Júlio Graça de Castro, desde
04Set83;
Capitão TMS (50708711)
fortunato Cabrita do Rosário, desde
138et83;
Capitão $GE (51437111)— João dos Santos, desde 201un83;
SGE 502$35l1)—João de Sousa Lopes, desde 065et83;
Capitão SM (5Ü296311)
José da Costa, desde l8Set$3;
Capitão SGE (51228211)— José Gomes da Rosa, desde 250ut83;
Capitão SM (50591611)— Óscar Cuervo Arias, desde 12Nov83.
—

—

—

—

—

—

—

Despacho da Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previdência de
9 de Agosto de 1984, publicado no Diário da República, 2. Série,
n.’ 195, de 23 de Agosto de 1984:
Brigadeiro (50163111) —Vasco António Lopes da Eira, desde
lODez$3;
Coronel veterinátio (50508111)— Artur Rios Nunes Salvador, desde
l8Ago83;
Coronel SSM (50814311)—João Rodrigues da Silva Santos, desde
06Jan83;
Coronel SSM (51418811)
José Joaquim Correia Monteiro Júnior,
desde O2Jun$3:
Major SGE (51064511)— Rui António Ventura Rodrigues, desde
14Dez83;
Capitão SGE (50012711)— Diamantino da Silva Matias, desde
27Abr83;
—
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Capitão SGE (51487011)
Francisco Baeta de Sousa, desde 24Dez83;
Capitão SGE (51279211)— João Óscar Lopes e Silva, desde 26Set83.
—

IV

PROMOÇÕES

Oficiais do quadro permanente
Armas e serviços:
Estado-Maior do Exército
Coronel de infantaria, adido, do Estado-Maior do Exército, o tenente-coronel de infantaria, adido, do Estado-Maior do Exército,
(51084611) Jorge Alberto Madeira Velasco Martins, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos,
desde a data da presente portaria.
O referido oficial encontra-se na situação de adido, nos termos
do a.° 18 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71,
de 30 de Abril, de harmonia com o Decreto-Lei n.° 681/76, de
$ de Setembro, por se encontrar em di1igncia no Estado-Maior-General das Forças Armadas.
(Por portaria de 30 de Junho de 1984. No carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Direcção do Serviço de Pessoal
Repartição de Sargentos
Coronel de infantaria, o tenente-coronel de infantaria (51260611)
Rui Mano Soares, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 30 de Junho de 1984. Niío carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)

Direcção da Arma de Infantaria
Coronel de infantaria, adido, da Direcção da Arma de Infantaria,
o tenente-coronel de infantaria, adido, da mesma Direcção,
(51540311) Duarte Rui Lemos de fontoura, contando a anti
guidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
a data da presente portaria.
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O referido oficial encontra-se na situação de adido, nos termos
do n.° 1$ da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71,
de 30 de Abril, de harmonia com o Decreto-Lei n.° 681/76, de
8 de Setembro, por se encontrar em diligência no Estado-Maior-General das forças Armadas.
(Por portaria de 30 de Junho de 1984. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Direcção do Serviço de Saúde
Capitão médico, o tenente médico (14199773) José Luís Leça da
Veiga Pereira Gcns, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 27 de Junho de 1984. Não carece de Visto do
Tribunat de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Quartéis-Generais:
Região Militar do Norte
Coronel de artilharia, adido, do Quartel-General da Região Militar
do Norte, o tenente-coronel de artilharia, adido, do referido
Quartel-General, (51462811) Alexandre Afonso Rebelo da Silva
Aragão, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
O referido oficial encontra-se na situação de adido, nos termos
do n.° 18 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71,
de 30 de Abril, de harmonia com o Decreto-Lei n.° 681/76, de
8 de Setembro, por se encontrar em diligência no Serviço de
Polícia Judicitíria Militar.
(Por portaria de 30 de Junho de 1984. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Zona Militar dos Açores
Coronel de artilharia, adido, do Quartel-General da Zona Militar
dos Açores, o tenente-coronel de artilharia, adido, do referido
Quartel-General, (51462611) Francisco Cordeiro da fonseca, con
tando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos,
desde a data da presente portaria.
O referido oficial encontra-se na situação de adido, nos termos
do Decreto-Lei n.° 43/76, de 20 de Janeiro.
(Por portaria de 30 de Junho de 1984. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução
e unidades:
Regimento de Infantaria de Viseu
Major do serviço geral do Exército, o capitão do mesmo serviço
(50570111) António fernandes dos Santos, contando a antigui
dade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 25 de Junho de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Artilharia de Costa
Coronel de artilharia, o tenente-coronel de artilharia (51370811)
Luís Filipe Godinho Bilro, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 30 de Junho de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)

Grupo de Artilharia de Guarnição N.° 2
Coronel de artilharia, o tenente-coronel de artilharia (51462511)
Hélder Reis de Oliveira, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 29 de Junho de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Órgãos de execução dos serviços e outros elementos:
Estabelecimentos militares
Hospitais militares
Hospital Militar Principal
Capitão médico, o tenente médico (12412976) Luís Filipe de Paula
Martins de Cardial, contando a antiguidade para todos os efeitos,
i:cluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
Capitão médico, o tenente médico (03909573) Joeé Pedro Camacho
Cansado Carvalho, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
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Capitão médico, o tenente médico (13765373) Luís Manuel Verdelho
da Costa, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
Capitão médico, o tenente médico (13530473) José António de Meio
Gomes, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
Capitão médico, o tenente médico (09605773) Jorge Manuel Marques
do Espírito Santo, contando a antigttidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 27 de Junho dc 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A175.)

Hospital Militar Regional N.° 1
Capitão médico, o tenente médico (00267575) Serafim Manuel de
Araújo Ribeirinho Soares, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portara dc 27 de Junho de 1984. Não carece dc visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.’ 276-A/75.)

Hospital Militar Regional N.° 2
Capitão médico, o tenente médico (12243211) Joaquim Luís da Silva
Santos, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 27 de Junho de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.’ 276-A/75.)

Hospital Militar de Doenças Infecto-Contagiosas
Capitão médico, o tenente médico (10528774) António Manuel Metas
da Silva Graça, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
Capitão médico, o tenente médico (02894672) António Jesus Pais
Ruivo, coatando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por poLtana de 27 de Junho de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.’ 276-A/75.)
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Adidos:
No Ministério da Administração Interna
Polícia de Segurança Pública

Coronel de infantaria, adido, no Ministério da Administração Interna,
na Polícia de Segurança Pública, o tenente-coronel de infantaria,
adido, no referido Ministério e Polícia, (51325411) Fernando
Manuel Afonso de Almeida, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 30 de Junho de 1984. No carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

V

—

ACÓRDÃOS

1.1. Fernando Matias Candeias, tenente do SM (STM) (51332111),
prestando serviço na Companhia de Engenharia da 1 a Brigada Mista
Independente, em Vendas Novas, interpôs para este Supremo Tribunal
recurso contencioso relativo a promoção, do Despacho proferido em
2$ de Dezembro de 1983 pelo Exm.° General Ajudante-General do
Exército, por delegação de poderes conferida pelo General Chefe do
Estado-Maior do Exército, e de que juntou cópia.
1.2. O recorrente expôs na sua petição, em síntese, o seguinte:
Apresentou oportunamente, atingida que foi a data de 10 de
Agosto de 1983, exposição em que requeria a sua promoção, por
diuturnidade, ao posto de capitão, com efeitos a partir dessa mesma
data;
Essa exposição, dirigida ao Chefe do Estado-Maior do Exército,
veio a merecer despacho de indeferimento em 23 de Agosto de 1983,
por parte do General Comandante da Região Militar do Centro;
Desse despacho de indeferimento apresentou o ora recorrente
reclamação hierárquica para o Ex.m0 Chefe do Estado-Maior do
Exército, por forma que o assunto viesse a ser apreciado pela entidade
a quem a exposição era dirigida;
O Ex.m0 General Ajudante-General, por delegação do Chefe do
Estado-Maior do Exército, despachou aquela reclamação hierárquica,
através do acto ora impugnado, indeferindo-a, já que esse, e só esse,
é o sentido de tal despacho: «Arquivem-se, nos termos da presente
informação»;
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O despacho recorrido é um acto administrativo definitivo e
executório, já que por via dele foi negado ao recorrente o direito de
ser promovido a capitão, por diuturnidade, em 10 de Agosto de 1983,
sendo certo que o recorrente possui interesse directo, pessoal e legítimo
na sua anulação, com a qual, e só com ela, poderá obter a satisfação
do direito que por aquele acto lhe foi negado;
O despacho recorrido fundamenta-se, para ordenar o arquiva
mento da reclamação hierárquica, no artigo 94.° do EOE, na redacção
que lhe deram o Decreto-Lei n.° 838/76, de 3 de Dezembro, e u
Decreto-Lei n.° 386-B/77, de 13 de Setembro;
Só que esse artigo 94.° do EOE, ao impor o critério da antigui
dade para a promoção ao posto de capitão do Exército, origina que o
acto recorrido fique ferido de vício de violação da lei, quer por ilegali
dade quer por inconstitucionalidade, pelas razões que expôs na petição;
O recorrente concluiu a petição dizendo que se deve dar provi
mento ao recurso, porque adquiriu o direito a ser promovido por
diuturnidade em 10 de Agosto de 1983, anulando-se consequentemente
o acto recorrido, com o reconhecimento do direito a essa promoção.
1.3. A entidade recorrida respondeu, dizendo, em síntese, o
seguinte:
O recorrente não tem razão quanto ao fundo porque a promoção
por diuturnidade, ou seja nos termos do disposto no artigo 70.° do
EOFA, não foi por via de opção legislativa recebida pelo EOE;
Assim, a administração encontra-se vinculada ao cumprimento
do estatuído no artigo 94.° do EOE que, constituindo lei especial
para o Exército, especifica que as promoções ao posto de capitão se
fazem por antiguidade;
O acto recorrido não é sequer contenciosamente sindicável na me
dida em que não constitui em si decisão definitiva e executória com efi
cácia externa directa na esfera jurídica do recorrente, pois que a sua
eventual anulação nunca poderia conter a virtualidade de causar a pro
moção do interessado, verificando-se ainda a litispendência.
1.4. Neste Supremo Tribunal, o recurso foi alegado pelo recor
rente, que concluiu formulando as seguintes conclusões:
O recorrente adquiriu o direito a ser promovido a capitão,
1
por diuturnidade, em 10 de Agosto de 1983, nos termos do disposto
nos artigos 70.°, alínea b), e 71.°, ambos do EOfA;
II
O EOE não pode, em matéria de promoção, contrariar ou
sobrepor-se ao EOFA, pelo que o acto recorrido violou, além das
disposições citadas na conclusão 1), o disposto nos artigos 115.°, n.° 5,
277.°, n.° 1, e 13.°, n.° 2, da Constituição da República;
III
O Supremo Tribunal Militar é absolutamente incompetente
para conhecer do recurso, por se tratar de matéria de jurisdição não
criminal, mas do foro administrativo, isto nos termos do artigo 218.°
da Constituição da República.
—

—

—
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Termos em que requer que o Supremo fribunal Militar se declare
absolutamente incompetente para conhecer do recurso, remetendo os
autos ao tribunal competente, que é o Supremo Tribunal Administra
tivo.
1.5. Os Ex.mos Defensor Oficioso e Promotor de Justiça apuseram
o seu visto no processo, e correram os vistos dos juízes vogais.
2.1. Cumpre decidir, conhecendo, antes cio mais, da competência
deste Supremo Tribunal para conhecer da matéria do recurso, pois
que, conforme o artigo 13.° da Lei Orgânica do Supremo Tribunal
Administrativo, a competência contenciosa é de ordem pública e a sua
apreciação precede o conhecimento de qualquer outra matéria.
A este respeito, dirse-á que a questão não é nova, pois já foi
objecto de vários acórdãos deste Supremo Tribunal, designadamente
do proferido em 5 de Julho de 1984 no Processo n.° 58/A/53/E/84, já
com conhecimento e levando em conta a jurisprudência do Supremo
Tribunal Administrativo sobre o ponto, e mesmo uma decisão do
Tribunal Constitucional, também sobre a mesma questão, proferida
em 19 dc Junho de 1984, em processo subido deste Supremo Tribunal.
Não se descortina, porém, qualquer fundamento válido ou razão
convincente para alterar a anterior jurisprudência, pese embora a
argumentação do Supremo Tribunal Administrativo e a do Tribunal
Constitucional.
Como se considerou em anteriores acórdãos, nomeadamente no
dc 5 de Julho atrás referido, o artigo 218.°, n.° 1, da Constituição
da República de 1976 dispunha que os tribunais militares tinham
competência para o julgamento, em matéria criminal, dos crimes essen
cialmentc militares.
Perante este texto, pôs-se então o problema de saber se devia ser
entendido no sentido de definir toda a competência dos tribunais
militares, ou apenas a sua competência em matéria criminal, sem
plejuízo, portanto, de lhes poder ser atribuída competência de outra
natureza.
Houve então autores que consideraram inconstitucional a atri
buição, por via legal, aos tribunais militares, de jurisdição não cri
minal, designadamente administrativa, podendo apontar-se, neste
sentido, Gomes Canotilho
Vital Moreira (Constituição Anotadu,
pág 506).
Esta orientação, porém, não fez carreira, quer na doutrina quer
na jurisprudência, pois tanto este Supremo Tribunal como o Supre
mo Tribunal Administrativo entenderam pacificamente que o mencio
nado dispositivo constitucional era tão-só alusivo á competência e
matéria criminal, e que a Constituição de 1976 deixara intocada a
competência do Supremo Tribunal Militar em outras áreas jurisdi
cionais, que não a criminal.
—
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L que aquele artigo 218.° apenas quis dimensionar o

foro

militar

em plano diametralmente oposto àquele que existia desde 1875,
adoptando na jurísdição miliar o critério do foro material, com prejuízo
do foro pessoal.
Tornou-se assim evidente que o preceito se limitou a definir
a competência criminal dos tribunais militares, tendo-se mesmo con
siderado em algumas decisões que teria sido mais acertado que a Lei
fundamental se tivesse limitado a enunciar o princípio do foro mate
rial, deixando que a lei ordinária dele tirasse as necessárias ilacões.
Foi até isto que fez a própria Constituição no capítulo respcitante
à Organização dos Tribunais (artigo 212.°), pois que aí enumerou as
categorias dos tribunais existentes e dos que podem existir, mas defi
niu apenas os limites da competência do Tribunal Constitucional e do
Tribunal de Contas, deixando portanto que a lei ordinária regulasse
quanto à competência dos restantes.
Mas o preceito constitucional que vem sendo referido sofreu alte
rações introduzidas pela Lei Constitucional n.° 1/82, de 30 dc Setem
bro, consignando agora que compete aos tribunais militares o julga
mento dos crimes essencialmente militares.
Interessa que nos debrucemos sobre as alterações introduzidas
no preceito, seus antecedentes e evolução da legislação ordinária:
Como consta no Diário da Assembleia da República, II Série,
n.° 44, de 27 de Janeiro de 1982, a pág. 904 (42), por intervcnão do
Presidente da Comissão Eventual para a Revisão Constitucional;
«Sobre o n.° 1, o PCP propõe uma solução diferente, no sentido da
qual os tribunais militares têm apenas competência em matéria cri
minal, competindo-lhes julgar os crimes essencialmente militares. Na
Subcomissão formou-se consenso quanto ao n.° 1, na base da proposta
do PCP, com uma redacção que seria a seguinte: Compete aos tri
bunais militares o julgamento dos crimes essencialmente militares».
E acrescentou-se que estava em debate a questão da sttpressão ou
não do conteúdo do n.° 2 do artigo 218.°, excluindo-se evidente
mente aquilo em que já havia consenso.
Na mesma Comissão o deputado Vital Moreira justificou que a
proposta de alteração do seu partido visava tornar claro que os tri
bunais militares apenas têm competência em matéria criminal
(pág. 904), porém o plenário não votou o texto dessa proposta, mas o
consensual, no qual se suprimiu o advérbio de exclusão apenas (Diário
da Assembleia da República, 1 Série, n.° 124, de 21 de Julho de 1982).
Tal como antes da revisão de 1982, suscita-se assim novamente

a necessidade de interpretar o texto constitucional.
Como se considerou em anteriores decisões deste Supremo Tri
bunal, depois de se exporem os conceitos em que assentam as tendên
cias subjectivista e objectivista, e porque a lei da revisão não pôde
ses apresentada nem concebida corno um projecto de vontade de urna
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única pessoa, mas como resultante das vontades de muitas, desde os
membros da Subcomjssão até ao Plenário, o que impossibilita a
reconstituição do seu pensamento, acabou por se aderir à segunda
tendência, pondo-se de parte todas as razões subjectivas que influen
ciaram o legislador
E porque não pode ser considerado pelo intérprete o pensamento
legislativo que não tenha na letra da lei um mínimo de correspon
dência verbal, ainda que imperfeitamente expresso (artigo 9°, n.° 2, do
Código Civil), conclui-se que, fixado inicialmente o alcance do precei
to no sentido de se admitir na legislação militar o princípio do foro
material, consequentemente restrito a matéria criminal, a expressão em
matéria criminal era excrescente e redundante, havendo só que
suprimi-la.
Daí que o texto legislativo, eliminando o que era supérfluo, não
passasse a contemplar domínios mais vastos, que até aí também
não eram contemplados.
A interpretação contrária não tem na letra da lei um mínimo
de correspondência verbal, mas a conclusão já seria diferente se
tivesse sido adoptada unia redacção clarificadora, nomeadamente se
do preceito constasse que os tribunais militares apenas têm competên
cia para o julgamento dos crimes essencialmente militares, o que não
sucedeu, pois que o advérbio apenas foi retirado na proposta consen
sual.
Por isso, o artigo 218.°, n.° 1, da Constituição da República tem
de ser entendido no sentido de definir apenas a competência criminal
dos tribunais militares, sem prejuízo de lhes ser atribuída outra,
de natureza não criminal.
Só desse preceito. e não de qualquer outro da lei fundamental,
se pode inferir que no foro militar passou a vigorar o princípio do
foro material.
Assim, o problema da jurisdição não criminal dos tribunais
militares não se coloca no plano constitucional, mas no das leis
ordinárias.
Nesta ordem de ideias, o artigo 59.°, n.° 4, da Lei n.° 29/82,
de 11 de Dezembro (Lei de Defesa Nacional), veio dispor que dos
actos definitivos e executórios praticados pelos Chefes de Estado-Maior
cabe recurso contencioso para o Supremo Tribunal Administrativo,
salvo quando aos actos praticados em matéria disciplinar ou outra
que, nos termos da lei, seja da competência do Supremo Tribunal
Militar. E deve realçar-se que esta Lei foi aprovada pouco depois
da revisão constitucional e sem que a Assembleia da República tivesse
alteração significativa na sua composição.
Resulta assim evidente que o Supremo Tribunal Militar tem
competéncia administrativa nos domínios em que esta lhe é conferida
pelos Estatutos e pela demais legislação ordinária.
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Nem conclusão diferente se poderá tirar do artigo 26°, n.° 1,
alínea h), do Decreto-Lei ny 129/84, de 27 de Abril, que dispõe
que compete à secção de contencioso administrativo do Supremo Tribu
nal Administrativo conhecer do recurso dos actos administrativos
dos Chefes de Estado-Maior, bem como do Vice-Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, porqtte esse é o tribunal que conhece da
plenitude da jurisdição administrativa, como dispõe o seu artigo 4.°,
no 1, alínea g).
O Supremo Tribunal Militar apenas tem jurisdição especial sobre
certas matérias, nos termos de várias disposições legais, nomeada
mente, no que agora interessa, do artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 34 800,
de 31 de Julho de 1945, na redacção dada pelo artigo único do
Decreto-Lei n.° 78/80, de 19 de Abril, do artigo 134.° do EOE e do
artigo 107.° do FOFA.
Não se desconhece, como já se referiu, que o Tribunal Consti
tucional, por acórdão de 19 de Junho findo, se pronunciou pela
limitação da competência dos tribunais militares às matérias enume
radas no artigo 218° da Constituição.
Este acórdão, porém, só faz caso julgado no processo em que
foi proferido (artigo 80.°, n.° 1, da Lei n.° 28/82, de 15 de Novembro).
E para além de não vincular em qualquer outro processo, silenciou
totalmente os principais argumentos em favor da tese contrária, expen
dendo até a sua orientação como se não tivesse sido retirada da pro
posta do Partido proponente o advérbio de exclusão apenas e igno
rando também a aprovação da Lei de Defesa Nacional, designadamente do n.° 4 do seu artigo 59.°
Como já se referiu no apontado acórdão deste Supremo Tribunal,
de 5 de Julho, a favor da sua tese entendeu o Tribunal Constitucicnal
que militavam três razões: a) O teor do texto do preceito do arti
go 218.° da Constituição da República; b) A natureza especial dos tribu
nais militares; e e) O princípio da competência constitucionalmente
taxativa dos órgãos de soberania.
Como se apontou no acórdão de 5 de Julho, a primeira razão
é destituída de qualquer valor, porque dá como demonstrado precisa
mente aquilo que se pretende demonstrar (petitio principii). E já
se mostrou como a questão é suficientemente complexa e delicada
para que, sem mais, se possa afirmar que o texto constitucional tem
o alcance que o Tribunal Constitucional lhe deu, tanto mais que,
curto lapso de tempo decorrido depois da revisão constitucional, o
mesmo órgão legislativo que a esta procedeu, a Assembleia da Repú
b]ica, lhe deu alcance diferente.
Não parece, para além disto, dispiciendo referir que na fixação
do sentido e alcance da lei o intérprete presumirá que o legislador
consignou as soluções acertadas e soube exprimir o seu pensamento
em. termos adequados (artigo 9°, n.° 3, do Código Civifl. E não pode
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deixar de reconhecer-se que a especialidade própria da instituição
militar requer que os assuntos castrenses sejam julgados por tribunais
mistos, em que tenham assento juízes togados e juízes de formação
militar. Trata-se mesmo aqui de um imperativo de correcta aplicação
da Justiça, qtte será tanto mais conseguida quanto maiores forem a
sensibilidade e os conhecimentos de quem a aplica.
Também não colhe a segunda razão invocada pelo Tribunal
Constitucional, extraída da natureza especial dos tribunais militares,
segundo a qual a sua existência e competência jurisdicional signifi
cavam sempre urna compressão ou limitação da competência dos tri
bunais de competência genél-ica, pelo que só através de uma autoriza
ção constitucional seria de alargar essa mesma competência a áreas
para que estariam especialmente vocacionados.
A incompetência do tribunal, qtter absoluta quer relativa, é urna
excepção dilatória.
A sede própria das disposições sobre competência é a lei de
processo.
A Constituição da República refere, no entanto, exemplificati
vamente para o Tribunal Constitucional (artigo 213.°, n.° 2, alínea e))
e genericamente pala o Tribunal de Contas (artigo 219.°), quais as
ámeas em que gira a respectiva competência.
E também a Constituição consigna quais as categorias de tribu
nais que existem (Tribunal Constitucional, Tribunais comuns, Tri
bunal de Contas e Tribunais Militares
artigo 212.°, n.° 1), e os
que podem existir (Tribunais administrativos e fiscais, Tribunais marí
timos e Ti-ibunais arbitrais
artigo 212.°, n.° 2).
Ora se é compreensível que a Constituição não fixa a competên
cia dos tribunais comuns, porque as causas que não são atribuídas
por lei a alguma jurisdição especial são da competência desses tribu
nais, já se não entende, na coerência da argumentação do Tribunal
Constitucional, que a Constituição da República silencie e omita a
competência dos tribunais administrativos, fiscais, marítimos e arbi
trais, e que só exemplificativarnente se refira à competência do Tribu
nal Constitucional (compare-se o artigo 2130 da Constituição com os
artigos 6.0 a 11.0 da Lei n.° 28/82) e genericamente à do Tribunal
dt Contas (artigo 219.° da Constituição), porque sempre a sua com
petência significará uma compressão ou limitação dos tribunais de
competência genérica.
Ë assim totalmente ininteligível que a competência desses tri
bunais possa ser fixada em lei ordinária e que se torne necessária
uma explícita autorização constitucional para alargar a competência
dos tribunais militares a matéria administrtiva.
Igualmente não colhe a terceira razão invocada, de que a com
t’etência dos tribunais, como órgãos de soberania, só está à disposi
ção da lei se e na medida em que a Constituição autoriza.
—

—
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Deverá antes dizer-se, em oposição a esta tese, que a competência
está à disposição da lei se e na medida em que a Constituição o não
proíbe.
A própria competência do Tribunal Constitucional ilustra cabalmente esta asserção, pois que foi remetida para a lei ordinária
(artigo 213.°, n.° 2, alínea e), da Constituição), e aí clausulada em
termos amplos (artigos 6.° a lL° da Lei n.° 28/82), o que será de
respeitar, se a lei fundamental o não proibir.
E não se trata aqui de alargar a competência do Supremo Tri
bunal Militar a matérias que a Constituição proíbe, mas àquelas que
nem sequer previu.
Assim, em situações paralelas, deve concluir-se que, tal como o
Tribunal Constitucional, o Supremo Tribunal Militar tem a compe
tência que a Constituição da República lhe atribui (depois recolhida
na lei) e aquela que for estabelecida na lei.
Do exposto resulta que o intérprete irá sempre cair na análise
do dispositivo constitucional, e este revela-nos que o pensamento
legislativo constituinte, tanto em 1976, como em 1982, visou tão-só
consagrar na instituição militar o princípio do foro material, em
oposição ao princípio do foro pessoal, que até então vigorava.
Nestes termos, não é inconstitucional a disposição do artigo 107.°
dc EOFA, nem tão-pouco a do 134.° do EOE que atribui ao Supremo
Tribunal Militar competência para conhecer dos recursos que forem
interpostos pelo oficial em matéria de promoção, demoras, preterições
e posição na escala de antiguidades, ou que se considere prejudicado
quanto a mudança de situação, e improcede a arguição da incompetên
cia do tribunal em razão da matéria.
2.2.1. Estabelecida a competência deste Supremo Tribunal, im
porta ainda referir que não existe litispendência, pois num outro
recurso interposto pelo recorrente, Processo 176/P/93/E/83, deci
dido em 22 de fevereiro de 1984, o acto recorrido não era da autoria
do General Ajudante-General, mas do Comandante da Região Militar
do Centro, sendo assim- o objecto diferente.
E, como se relatou, o recorrente pede agora a anulação do acto
recorrido, com reconhecimento do direito a ser promovido por diutur
nidade a capitão, a partir de 10 de Agosto de 1983, alegando que o
acto está ferido de inconstitucionalidade, por desconformidade com os
princípios da unidade nacional das forças Armadas (Constituição,
277.°, n.° 1) e da igualdade (idem, 13.°); e de ilegalidade, por violador
dos artigos 70.° alínea b), e 7l.° do EOFA.
2.2.2. Quanto ao alegado vício da inconstitucionalidade.
O despacho recorrido, constante de folhas 7, indeferiu uma
reclamação hierárquica apresentada pelo ora recorrente, e confirmou o
despacho então reclamado, que determinara o arquivamento do
pedido de promoção por diuturnidade.
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Fundamentando o indeferimento da reclamação, e consequente
arquivamento, o despacho recorrido invocou que a Administração está
vinculada ao disposto no artigo 94.° do Estatuto do Oficial do Exér
cito (EOE), segundo o qual a promoção ao posto de capitão se pro
cessa por antiguidade, não havendo aqui lugar a promoção por diu
turnidade.
O recorrente invoca que sendo diferente, e mais favorável, o
regime imposto pelo Estatuto do Oficial das Forças Armidas (FOFA)

e já estabelecido para oficiais dos outros ramos, que não o Exército,
daqui resulta que são afrontados os referidos princípios da unidade
e da igualdade, que a Constituição estabelece, e ainda que este último
princípio é também violado na prática pelo regime dos tenentes
oriundos da Academia Militar.
Importa, por ísso, definir o âmbito destes princípios, começando
pelo da unidade das Forças Armadas:
Este princípio encontra-se definido no artigo 275°, n.° 2, da
Constituição da República, segundo o qual as Forças Armadas se
compõem exclusivamente de cidadãos portugueses, e a sua organização
se baseia no serviço militar obrigatário e é única para todo o território

nacional.
Na parte que interessa, este dispositivo corresponde ao arti
go 274.°, n.° 1, da Constituição de 1976, e não sofreu alteração rele

vante na revisão de 1982.
O princípio constitucional da unidade das Forças Armadas não
tem o alcance que o recorrente lhe deu, nem o que lhe é dado no
preâmbulo do Decreto-Lei n.° 46 672, de 29 de Novembro de 1965,
que promulgou o EOfA.
Como claramente se intui do texto da Constituição: As Forças
Armadas Portuguesçis constituem unnct instituição necional e a sua
organização... é única para todo o território nacional, o qtie este
princípio significa, para a Constituição, é que as Forças Armadas
não podem ser afectadas pela regionalização; devem ser as mesmas
para todo o território nacional, e não podem ser diferentes de
província para província ou de região autónoma para região autónoma.
Ë precisamente este o sentido e o alcance que a doutrina dá ao
aludido princípio, como pode ler-se a pág. 473 da Constituição da

Vital Moreira.
República Anotada, por Gomes Canotilho
O princípio da unidade não impõe portanto, nem dele de qual
quer modo decorre, no plano constitucional, que todos os ramos das
Forças Armadas devam ter o mesmo regime de promoção.
Questão diferente, e que neste momento não importa indagar,
é se no plano da lei ordinária subsiste e tem cabimento no caso em
apreciação, aqueloutro princípio da unidade de Organização Militar da
Nação, que a Constituição de 1933 perfilhou e que o aludido Decreto-Lei n.° 46 672 seguiu. Subsista ou não, esse princípio não pode agora
—
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ser arvorado em constitucionaL pois que a Constituição de 1933 foi
revogada, e só terá portanto viabilidade no plano da lei ordinária.
O acto recorrido, visto à luz que dimana do princípio da
unidade das Forças Armadas e enquanto denega para o recorrente a
sua promoção por diuturnidade ao posto de capitão, à sombra do
artigo 94.° do EOE, não pode ser assacado de inconstitucional, porque
este dispositivo do EOE nada tem hoje a ver com o referido princípio.
Apreciando agora o alegado vício da inconstitucionalidade, por
violação do princípio da igualdade:
Este princípio encontra-se estabelecido no artigo 13.° da Consti
tuição, onde se estabelece que todos os cidadãos têm a mesma digni
dade social e são iguais perante a lei; e ainda que ninguém pode ser
beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de
qualquer dever em razão de ascendência, sexo, raça, língua, território
de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situa
ção económica ou condição social.
Este princípio contém em si duas directivas fundamentais: a
primeira obriga o legislador a regular por forma igual aquilo que é
essencialmente igual; a segunda obriga todos aqueles que aplicam a
lei a proceder do mesmo modo. Assim, em cada caso concreto de apli
cação da lei haverá que indagar duas questões: se a lei que se vai
aplicar obedece ao princípio da igualdade e se a autoridade que a
aplica observa esse mesmo princípio.
Como se pondera na Constituição da República Portuguesa Ano
tada, por Gomes Canotilho
Vital Moreira, a pág. 63, a qualificação
das várias situações como iguais ou desiguais depende do carácter
idêntico dos seus elementos essenciais. «Do que se trata, desde logo, é
de uma proibição do arbítrio legislativo, ou seja, de uma inequívoca
falta objectiva de apoio material-constitucional para a diferenciação
ou não diferenciação efectuada pela medida pedida. E como também
aí se pondera, a vinculação do legislador ao princípio da igualdade
não elimina a liberdade de conformação do legislador, pois este é
livre na determinação dos elementos de comparação que considera
decisivos para operar a diferenciação, exigindo-se apenas que esses
elementos possam servir de base a critérios de diferenciação objecti
vamente adequados à prossecução da finalidade proposta.
O legislador não está impedido pelo princípio da igualdade de
fazer emanar leis especiais para determinados domínios, quando
existirem razões que exijam tratamento particular nesses domínios.
1, porém, ponto muito delicado o apuramento de saber até onde se
pode ir na delimitação dessas razões suficientemente fortes a requerer
especial tratamento. A Constituição desde logo nos diz, no n.° 2 do
aitigo 13, que a ascendência, sexo, raça, etc. nunca podem servir de
fundamento a tais razões mas a enumeração feita na lei fundamental
—

1234

ORDEM DO EXËRCITO N.°

2. Série

18

não é taxativa. E isto corresponde a uma já longa tradição, universalmente respeitada pelos sistemas democráticos mais evoluídos, desde a
Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem que, depois
de se referir à raça, ao sexo, à língua e à religião, aludia, salientando
o seu carácter exemplificativo, a quaisquer outros motivos.
A este respeito, salienta-se no Parecer n.° 28/8 1 da Comissão
Constitucional, in Pareceres da Comissão Constitucional, 17.° volume,
pág. 32. «A distinção não discriminatória de tratamento exige antes de
mais que o motivo sobre o qual se apoia tenha carácter objectivo e
seja razoável. Em máltiplos textos internacionais se enumeram causas
de não discriminação.... Na Declaração Universal dos Direitos do
Homem, a raça, o sexo, a língua, a religião, a cor, a origem nacional,
o nascimento, a origem social, a fortuna, qualquer outra situação, a
opinião pública e qualquer outra opinião; na Convenção Europeia dos
Direitos do Homem, a raça, o sexo, a língua, a religião, a cor, a origem
nacional, o nascimento, a origem social, a fortuna, qualquer outra situa
ção, a opinião política, qualquer outra opinião e a pertença a uma mi
noria nacional».
De todo o exposto resulta que, em sede de constitucionalidade,
para além daqueles motivos de discriminação que a lei menciona e
que em absoluto proíbe, só há que averiguar se os restantes motivos
de discriminação são ou não justificativos, perante critérios de razoa
bilidade. Para isto, haverá, antes do mais, que atentar nos critérios
gerais fornecidos pela Constituição e pela lei ordinária.
Como já foi relatado, a lei ordinária, no caso o Estatuto do Oficial
das Forças Armadas aprovado pelo Decreto-Lei n.° 46 672, de 29 de
Novembro de 1965, visou submeter a uma disciplina comum os prin
cípios fundamentais que devem reger a carreira dos oficiais dos três
ramos das forças armadas. Por esse diploma, como expressamente se
refere no seu relatório, anularam-se, ou pelo menos reduziram-se ao
mínimo, as diferenciações que até então existiam.
Este diploma, corno se acentua no seu artigo 1.0, destinou-se a
estabelecer as normas fundamentais que regem a carreira dos oficiais
Exército, Ar
das forças armadas, na parte comum aos três rmos
mada e Força Aérea—, devendo as disposições peculiares de cada
ramo ser objecto do respectivo Estatuto, a promulgar por decreto.
No aspecto específico da promoção a capitão, estabelece o arti
go 70.°, alínea b), do EOFA, na redacção que lhe foi dada pelo Decre
to-Lei n.° 246-A/75, que ela se processa por diuturnidade. Este decre
to-lei é de 21 de Maio de 1975, e visou uniformizar, para todas as
armas, serviços, classes e especialidades, sem discriminação, o sis
tema de diuturnidades, determinando mesmo, no seu artigo 2.°, que
o Chefes dos Estados-Maiores de cada ramo publicassem portarias
introduzindo nos respectivos Estatutos dos Oficiais as alterações
decorrentes do EOFA.
—
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Contrariando esta directiva geral, o Decreto-Lei n.° 385-B/77, de
13 de Setembro, veio a introduzir no artigo 94.° do Estatuto do
Oficial do Exército urna redacção segundo a qual a promoção ao posto
de capitão é por antiguidade, estabelecendo assim urna discriminação
em relação aos outros ramos das Forças Armadas, onde a promoção
se processa por diuturnidade.
Desconhecem-se, em pormenor, todas as razões e os motivos desta
discriminação na promoção a capitão entre os oficiais do Exército
e os dos outros ramos, razões e motivos que, atento o critério atrás
exposto, são decisivos para aquilatar da constitucionalidade ou não da
discriminação. No entanto, sabe-se que, no essencial, e como consta
do Parecer do General Ajudante-General do Exército e do Chefe do
Estado-Maior do Exército, em seu despacho de concordância de 5 de
Maio de 1983, a manutenção do sistema de promoção por antiguidade,
constante do artigo 94.° do EOE, se baseia num desequilíbrio estrutural
do Serviço Geral do Exército, em si e na globalidade dos quadros do
Exército, já que, para um quadro aprovado por lei de 110 capitães
(Decreto-Lei n.° 495/72, de 7 de Dezembro) existem cerca de 600 na
situação de activo, constituindo cerca de 41% do total dos capitães
dos Quadros Permanentes das Armas e dos Serviços, e que outro
sistema não é de momento oportuno, visto estar-se em fase de estudo
da Reestruturação do Exército.
No entanto, estas razões e estes motivos invocados no Parecer do
General Ajudante-General do Exército e no Despacho do Chefe do
Estado-Maior do Exército são contrariados pela lei, mais precisamente
pelo Decreto-Lei n.° 46 672, que aprovou o EOfA e pelo Decreto-Lei n.° 246-A/75, que não viram razão para, no aspecto referido,
fazer qualquer distinção ou discriminação, antes visando uniformizar
o sistema nos três ramos. E para além disto, não parece que qualquer
desequilíbrio estrutural ou empolamento de quadros seja motivo ra
zoável ou suficientemente justificativo para fundamentar a discrimina
ção que o actual artigo 94.° do EOE estabelece, quando posto em
confronto com o sistema de promoção por diuturnidade, em vigor
nos outros ramos das Forças Armadas.
Para além destes apontamentos constantes dos textos referidos,
que rejeitam qualquer discriminação entre os três ramos das Forças
Armadas na promoção por diuturnidade ao posto de capitão, não se
descortina qualquer razão suficientemente forte ou justificativa, pe
rante as directivas que emanam da lei fundamental, para que deva
sei feita discriminação, de modo a que não haja promoção por diu
turnidade no Exército e haja nos dois outros ramos.
Pelo exposto, e sem necessidade de abordar outras questões, que
se consideram prejudicadas, concede-se provimento ao recurso e, con
sequentemente, anula-se o acto recorrido.
Esta decisão foi tomada por unanimidade.
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Lisboa, 26 de Julho de 1984.
Henrique de Oliveira Rodrigues, general;
António de Oliveira Costa Maia, general da Força Aérea;
Mário Esteves Brinca, vice-almirante;
Ernesto António Luís Ferreira de Macedo, general;
Alfredo Teixeira Telio, general;
Mário Eduardo de Meio Wiiton Pereira, general da Força Aérea;
Alfredo Ramos Rocha, vice-almirante;
António da Silva Osório Soares Carneiro, general.
Manuel Lopes Maia Gonçalves, juiz;
Manuel Lopes, juiz.

Acordam no Supremo Tribunal Militar:
Manuel João Belchiorinho Baptista, major do Quadro Especial de
Oficiais com o n.° 46209762, prestando serviço no Regimento de
Infantaria de Elvas, interpôs recurso contencioso para este Supremo
Tribunal da portaria de 6 de Dezembro de 1983, do Chefe do Estado-Maior do Exército, que o promoveu ao posto de major com a anti
guidade reportada a 12 de Setembro de 1983.
O recorrente expôs e pediu, em síntese, o seguinte:
Foi promovido a capitão do Quadro Especial de Oficiais em 1
de Dezembro de 1973;
Nos termos das disposições conjugadas constantes do n.° 5 do
artigo 11.0 do Decreto-Lei n.° 49324, de 27 de Outubro de l95, ‘vi
redacção dada pelo Decreto-Lei n.° 302/78, de 11 de Outubro, e da par
te final do n.° 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 685/73, de 21 de
Dezembro, o recorrente devia ter sido promovido a major Jogo que
o fosse o primeiro capitão das armas com a mesma antiguidade neste
posto;
E tal promoção ocorreu em 1 de Outubro de 1982, na pessoa
do major de infantaria n.° 07055865, Alfredo Manuel da Costa
Horta;
Ao abrigo da lei vgente, a antiguidade do recorrente no posto
de major deve reportar-se a 1 de Outubro de 1982, e não a 12 de
Setembro de 1983, como a portaria recorrida revela;
Esta diferente atribuição da antiguidade deve-se exclusiva
mente ao facto de ter operado a norma constante do Despacho n.° 18/
/A/83, de 17 de Fevereiro, do Ex.m0 Chefe do Estado-Maior do
Exército;
—

—

—

—

—
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Tal despacho determina que as vagas existentes no QEO
s poderão ser preenchidas após a normal promoção dos oficiais das
armas com a mesma antiguidade no posto;
Este despacho é um regulamento contra tegem, por afrontar
as disposições contidas no decreto-lei citado, e está ferido de inconsti
tucionatidade orgânica, porque o Chefe do Estado-Maior do Exército,
não dispondo de competëncia regulamentar (artigos 44.°, 570, e 59.°
da Lei n.° 29/82, de 11 de Dezembro), invade a esfera de produção
normativa reservada ao Governo. Está ainda fulminado de ineficácia
jurídica por vício de forma, por não ter respeitado as regras do arti
go 122.° da Constituição quanto à sua indispensável publicação no
Diário da República;
A portaria impugnada, como acto administrativo, definitivo
e executório, está ferida de ilegalidade, por absorção dos vícios do
regulamento à sombra do qual foi exarada;
Deve ser dado provimento ao recurso, declarando-se nula ou
anulando-se a portaria recorrida, com todas as consequências legais.
A entidade recorrida ofereceu o merecimento dos autos.
O major José Augusto Nogueira Ribeiro n.° 38312261, notificado
para responder à pretensão do recorrente, nos termos do artigo 3.°,
do Decreto n.° 35 953, de 18 de Novembro de 1946, deduziu a
oposição constante de folhas 6.
Neste Supremo Tribunal, o recorrente ofereceu as alegações
constantes de folhas 23 e seguintes, onde reafirmou a exposição e a
pretensão constantes da petição.
O Ex.mc Defensor oficioso e o digno Promotor de Justiça apu
seram o seu visto no processo.
Correram os vistos dos juízes vogais.
Cumpre decidir:
O ‘Tribunal é competente em razão de matéria, por se tratar de
matéria de promoção e de colocação na escala de antiguidades, pre
vista no artigo 107.° do Estatuto do Oficial das forças Armadas, dispo
sição que não é inconstitucional, como desenvolvidarnente se tem
explanado em diversos acórdãos deste Supremo Tribunal, onde a
questão foi expressamente afrontada.
O recurso foi interposto tempestivamente, o recorrente está dota
do da necessária legitimidade, e não existem questões prévias que
obstem ao conhecimento de mérito.
a questão de mérito
Esta questão
é idêntica a outras já ver
sadas e decididas neste Supremo Tribunal, designadamente pelos
acórdãos de 9 de fevereiro e de 15 de I\Iarço de 1984, Processos
a.°5 160/P/80/E/83 e 165/P/85/E/83, respectivamente, cujas consi
derações, por isso, se vão seguir de perto.
O acto recorrido não enferma do vício de incompetência, visto
que se enquadra nos poderes que competem ao Chefe do Estado-Maior
—

—

—

—

—

—
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do Exército em matéria de promoção de oficiais até ao posto de
coronel
artigo 57.°, n.° 2, alínea j), da Lei n.° 29/82.
A Administração, certamente para se não repetir e dada a multipli
cidade de situações idênticas, exarou e fez emitir o Despacho genérico
n.c 18/A/83, transcrito a folhas 19-21, e nele fundamentou todas as
suas decisões. Tratou-se de um acto genérico, de eficácia interna,
destinado à simplificação dos serviços.
Desta forma, o despacho só encontra a sua razão de ser na
aludida simplificação e, se porventura inovou, a ilegalidade praticada
integrará o vício da violação de lei.
Do exposto se deduz que o despacho em questão não invadiu
a esfera de produção normativa do Governo e, se desrespeitou os
direitos ou interesses que a lei confere e tutela aos oficiais do QEO,
não sofre de inconstitucionalidade por ofensa do artigo 266.°, n.° 1,
ou de qualquer outro dispositivo da lei fundamental.
Ë que só são inconstitucionais as normas que infringem o dis
posto na própria Constituição, ou os princípios nela consignados, con
forme o disposto nos seus artigos 207.° e 277.°, n.° 1. Se um acto
administrativo ofender o que se dispõe na lei ordinária, não estará
ele viciado de inconstitucionalidade, mas de violação de lei (ordinria).
Só haverá inconstitucionalidade se a ofensa à Constituição resultar
da lei ordinária, e não se a ofensa se basear em acto que, infringindo
a lei, acata uma solução que contraria o disposto na lei fundamental.
O vício de que o acto está inquinado será então o de violação de
lei, e não o de inconstitucionalidade.
O artigo 11.°, n.° 5, do Decreto-Lei n.° 49 324, de 27 de
Outubro de 1969, na redacção que lhe foi dada pelo artigo 4.° do
Decreto-Lei n.° 302/78, de 11 de Outubro, dispõe o seguinte:
—

As promoções no QEO são limitadas em cada posto pelas
promoções por antiguidade da arma (Infantaria, Artilharia ou
Cavalaria) mais avançada no posto correspondente, não podendo
efectuar-se promoções no Q.EO, salvo por distinção ou por
escolha, desde que os oficiais do QEO não tenham no posto
o tempo de permanência mínimo que na ocasião se verificar na
arma mais avançada no mesmo posto.
Daqui resulta linearmente que as promoções dos oficiais do
QEO sofrem dois limites:
Não podem ultrapassar a arma mais avançada no posto corres
pondente;
Devem esses oficiais ter o tempo de permanência mínimo que
na ocasião se verificar na arma mais avançada no mesmo posto.
—

—

2. Série

ORDEM DO EXËRCITO N.° 18

1239

Porém, o Despacho n.° l$/A/83 veio dispor:
«Temporariamente e dada a problemática emergente do
particularismo estrutural do QEO, as vagas existentes nesse
mesmo Quadro Especial de Oficiais, ou que nele venham a
ocorrer, apenas são preenchidas pela promoção dos respectivos
oficiais, por antiguidade, após terem sido normalmente promo
vidos os oficiais dos Quadros Permanentes de Infantaria. Artilha
ria e Cavalaria com a mesma antiguidade no posto.»
Fundamentando-se o acto recorrido neste despacho, que decidiu
contra-tegem, está ele inquinado do vício de violação de lei:
que esse despacho impôs aos oficiais do QEO uma demora
suplementar forçada e não autorizada por lei nas suas promoções, na
medida em que o artigo 11.°, n.° 5, do Decreto-Lei n.° 49 324, com a
redacção dada pelo artigo 40 do Decreto-Lei n.° 302/78, limita a
sua promoção à não ultrapassagem da arma mais avançada no posto
correspondente e ao tempo de permanência mínimo que na ocasião se
verificar na arma mais avançada no mesmo posto, enquanto que o
despacho apenas consente a promoção após terem sido normalmente
promovidos os oficais dos Quadros Permanentes de Infantaria, Artilha
ria e Cavalaria com a mesma antiguidade no posto.
Nem será lícito à entidade recorrida invocar em abono do seu
despho os graves inconvenientes funcionais que a normal promoção
dos oficiais do QEO ao posto imediato e uma mesma antiguidade que
os oficiais do QP iria provocar, na medida em que possibilitaria uma
inversão da sua antiguidade relativamente aos oficiais do QP na
sua arma de origem.
Como se tem ponderado em anteriores acórdãos deste Supremo
Tribunal, esse risco foi assumido pelo legislador, quando no arti
go 7.° do Decreto-Lei n.° 49 324 preceituou que os oficiais do QEO são
considerados oficiais do QP, e no seu artigo 11.°, n.° 2, estabeleceu
um sistema de promoções igual ao que depois, com ligeiras alterações,
aditou sob o n.° 5 ao referido preceito pelo Decreto-Lei n.° 302/78 e
quando, depois de revogar aquele artigo 7.° pelo artigo 5.° deste
diploma, continua a afirmar no artigo 3.° do último texto legal que os
oficiais do QEO são atribuídos à sua arma de origem (Infantaria,
Artilharia ou Cavalaria).
Ora se a promoção se faz com o limite das promoções por antigui
dade da arma mais avançada no posto correspondente, desde que os
oficiais tenham no posto o tempo de permanência mínimo que na
ocasião se verificar na arma mais avançada no mesmo posto, é evidente
que esses oficiais podem ultrapassar na antiguidde os oficiais do O?
na sua arma de origem.
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Também já se ponderou em anteriores arestos que, se porventura
esta não for a solução mais ajustada, não pode este Supremo Tribunal
alterá-]a, nem deve mesmo emitir sobre o ponto qualquer juízo, pois
que julga da legalidade e não da oportunidade. Assim, a solução só
pela via legislativa poderá ser corrigida, no caso de se entender que o
desajustamento se erifica.
que, ponderou-se também em anteriores arestos deste Supremo
Tribunal, embora seja da competência do Chefe do Estado-Maior
do Exército dirigir e administrar o respectivo ramo e decidir e assinar
as promoções até ao posto de coronel (artigo 57.°, n.° 2, alíneas a) e
J)
da Lei n.° 29/82), não o pode fazer com desrespeito à lei, ainda que
seja para solucionar desajustamentos pontuais do dimensionamento de
alguns quadros, nem para tanto invocar o disposto no artigo 3.° do
Decreto-Lei n.° 147-C/75, de 21 de Março, segundo o qual as vagas
que se abram nos quadros não são obrigatoriamente preenchidas e
darão lugar a promoção apenas quando tal for decidido pelo Conselho
da Revolução, porque esta foi uma lei temporária, cuja vigência já se
esgotou, e até porque a legislação posterior tem vindo a preceituar cm
sentido diferente.
Conclui-se, pelo exposto, que o acto recorrido está inquinado do
vício de violação da lei, pelo que se acorda em conceder provimento
ao recurso, anulando-se o acto recorrido.
Esta decisão foi tomada por unanimidade,
Lisboa, 27 de Julho de 1984.
Henrique de Oliveira Rodrigues, general;
António de Oliveira Costa Maia, general da força Aérea;
Mário Esteves Brinca, vice-almirante;
Ernesto António Luis Ferreira de Macedo, general;
Alfredo Teixeira Tello, general;
Mário Eduardo de Meio Wilton Pereira, general da força Aérea;
Alfredo Ramos Rocha, vice-almirante;
António da Silva Osório Soares Carneiro, general;
Manuel Lopes Maia Gonçaives, juiz;
Manuel Lopes, juiz.

Acordam no Supremo Tribunal Militar:
Américo Mateus Lourenço, tenente do serviço geral do Exército
n° 51533411, residente na Estrada Nacional n.° 25, rés-do-chão, direito,
Trafaria, e prestando serviço no Estado-Maior-General das Forças
Armadas, interpôs recurso contencioso do despacho do General
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Ajudante-General do Exército, o qual se contém na mensagem n.° 1627/
/PG, P.° 11.00.46, de 27 de Setembro de 1983.
O recorrente expôs os fundamentos da sua petição, dizendo que,
do artigo 70.° do EOfA e do disposto nos artigos 13.° e
termos
itos
275.°, n.° 2, da Constituição da República, adquiriu o direito a ser pro
movido ao posto de capitão a partir de 10 de Agosto de 1983 (promo
ção por diuturnidade), estando o acto recorrido ferido dos vícios de
inconstitucionalidade e de ilegalidade, e conclui pedindo a anulação do
acto recorrido, com o consequente reconhecimento do direito do recor
rente a ser promovido, por diuturnidade, ao posto de capitão, a partir
daquela data de 10 de Agosto de 1983.
A entidade recorrida respondeu, dizendo que a petição é inepta e
devia ser liminarmente rejeitada, proque o despacho recorrido é um
acto interno, sem reflexo na esfera jurídica do recorrente; que este
carece de legitimidade para recorrer; que a petição não devia ter sido
recebida nem pode ter seguimento, por falta de selagem e de cumpri
mento dos preceitos fiscais, e que também de fundo a pretensão do
recorrente improcederia.
Neste Supremo Tribunal, o recorrente ofereceu alegações, que
concluiu pela forma seguinte:
O despacho recorrido, do Ex.m0 General Ajuclante-Gcne:el,
proferido no exercício de poderes delegados pelo Ex.° General Chefe
do Estado-Maior do Exército, negou o direito do recorrente à sua piomoção ao posto de capitão, por diuturnidade, em 10 de Agosto
de 1983;
Esse acto é definitivo e executório, e produz efeitos exter
II
nos, na esfera jurídica do recorrente, que tem um interesse pessoal,
directo e legítimo na anulação do mesmo;
Em processo militar administrativo, tal como em processo
III
militar criminal ou disciplinar, a gratuitidade da justiça implica a
isenção do imposto de selo (C]M, 327.° e Parecer da PGR, de 9 de
Abril de 1981, homologado pelo Ex.m0 General Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas em 4 de Maio de 1982, ia D.R., II, 229,
de 2 de Outubro de 1982, a págs. 7672 e seguintes);
Pelo menos na parte em que se reporta ao artigo 1.0 do
IV
Decreto n.° 13 458 e ao artigo 98.°, n.° 2, b), do RGSE, e na medida
em que se limita a referir a falta de base legal do requerimento do
ora recorrente para o indeferir, sem fundamentação legal para tanto,
o acto impugnado viola o disposto no artigo l.°, n.° 1, alíneas a) e
dii Decreto-Lei n.° 256-A/77, de 17 de Junho, aplicável às Forças Ar
madas por via do Decreto-Lei n.° 27/81, de 6 de Fevereiro do Con
selho da Revolução;
V
O invocado artigo 98.°, n.° 2, do RGSE é inconstitucional,
por restringir o direito conferido a todos os cidadãos, incluindo os
militares, pelo artigo 52.°, 11.0 1, da CRP;
—

—

—

—

—
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VI
Ao invocar, por outro lado, o Despacho de 5 de Maio
de 1983, do Ex.mo General Chefe do Estado-Maior do Exército, o acto
recorrido faz aplicação do artigo 94.° do EOE, na redacção que lhe
deram o Decreto-Lei n.° 838/76, de 3 de Dezembro, e o Decreto-Lei n.° 385-B/77, de 13 de Setembro;
VII
O artigo 94.° do EOE é uma disposição ilegal, por violadora
do disposto no artigo 70°, alínea b), e 71.°, ambos do EOFA, e
inconstitucional, por desconformidade com os princípios constitucionais
da unidade nacional das Forças Armadas (CRP, artigo 227.°, n.° 1, e
275.°, n.° 2) e da igualdade (idem, artigo 13.°);
VIII —Donde a ilegalidade e a inconstitucionalidade do acto
recorrido, por violação dos preceitos legais indicados nestas conclusões.
O Ex.”° Defensor oficioso apôs o seu visto no procesco, e o
digno Promotor de Justiça emitiu parecer no sentido de que se não
deve tomar conhecimento do recurso, porque o acto recorrido não o
admite, tal como vem sendo entendido por este Supremo Tribunal em
casos paralelos.
Correram os vistos dos juízes vogais.
Cumpre decidir:
O Tribunal é competente.
Corno se especifica na petição e na alegação, o recorrente interpôs
recurso do Despacho do General Ajudante-General do Exército, trans
crito no Doe. n.° 1, a folhas 7, e do seguinte teor, na parte que inte
ressa: «os requerimentos dos tenentes relativos a promoções por diu
turnidade deverão ser arquivados pela entidade que os recebeu».
Como se documenta a folhas 35, em documento junto por requi
sição do Tribunal, foi com base e em execução daquele despacho
do General Ajudante-General que o requerimento do ora recorrente,
pedindo a sua promoção por diuturnidacte, foi arquivado na Chefia
do Serviço Geral do Exército.
O Despacho recorrido não é, porém, o que foi proferido na
Chefia do Serviço Geral do Exército, mas aqueloutro, primeiramente
referido, do General Ajudante-General do Exército.
Como se intui, e como tem sido decidido em vários outros pro
cessos que correram termos neste Supremo Tribunal versando casos
paralelos, o Despacho recorrido, da autoria do General Ajudante-General do Exército é um acto normativo genérico, destinado aos
Serviços e às unidades, o qual nada decidiu em concreto quanto ao
recorrente ou quanto a qualquer outro oficial. Por isso, o recorrente só
em futuros actos administrativos, praticados por força e em execução
de tal despacho, poderia eventualmente vir a ser lesado e interpor recur
so hierárquico ou contencioso de tal acto que, concretamente, o promo
vesse ou não promovesse por diuturnidade.
Em conformidade com o disposto no artigo 15.°, n.° 1, da Lei
Orgânica do Supremo Tribunal Administrativo, aplicável ao Supremo
—

—
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Tribunal Militar por força do disposto no artigo 10° do Decreto
n.° 35 953, de 18 de Novembro de 1946, só cabe recurso contencioso
das decisões e deliberações defintivas e executórias. E nos termos do
artigo 16.°, n.° 1, da referida LOSTA, não são susceptíveis de recurso
os decretos-leis nem os regulamentares.
Assim, o recurso contencioso terá sempre que ser interposto
do acto administrativo praticado à sombra de um regulamento ou
de um despacho interpretativo que violaram a lei, e não do próprio
regulamento ou despacho interpretativo (genérico).
A propósito da não impugnabilidade contenciosa dos regulamentos
e dos despachos regulamentares centrais, e nesta linha de orientação,
expendeu o prof. Marcelio Caetano, in Manual de Direito Adminis
trativo, 8. ed., tomo II, pág. 1239: «Como actos genéricos que são,
é claro que não podem ser impugnados directamente, na medida em
que não ofendam desde logo os interesses particulares, isto é na
medida em que não contenham em si autênticos actos administrativos.
Mas se houver aplicação imediata a certa pessoa, mesmo que não

tenha lugar por acto administrativo, serão tais regulamentos impugnú
veis pelos interessados? O Supremo Tribunal Administrativo tem en
tendido que não, sustentando que lhes deve ser aplicado o regime pre
visto no artigo 16.°, § único, da Lei Orgânica».
Dentro desta orientação, de que não são passíveis de recurso
contencioso os regulamentos emanados da Administração Central,
e de que só o são os actos definitivos e executórios, considerando-se
como tais as resoluções finais que definam a situação jurídica da pessoa
sobre a qual o órgão administrativo se pronunciou, se tem mantido a
jurisprudência, tanto deste Supremo Tribunal como do Supremo Tribu
nal Administrativo, podendo ver-se, cm tal sentido, os acórdãos men
cionados no acórdão deste Supremo Tribunal de 16 dc Fevereiro de
1984, Proc. 140/P/7l/E/83, na Colecção de Acórdãos relativa ao
mês de Fevereiro de 1984, 2.° volume, págs. 33 e segs.
Em suma, o despacho recorrido, que nada decidiu em concreto
relativamente ao recorrente, é um regulamento destinado à execução
dos Serviços; tem natureza genérica e não é, portanto, passível de
recurso contencioso.
Pelo exposto, decide-se não tomar conhecimento do recurso,
por o acto recorrido não ser dele passível ficando prejudicado o
conhecimento das demais questões.
Confrontando os documentos de folhas 35 e 8 (que são fotocópias
do mesmo documento), nota-se que no de folhas 8 não constam
passagens de interesse, tendo-lhe ainda sido apostos, posteriormente
à sua leitura, os dizeres» (que foi arquivado na Chefia do Serviço
Geral do Exército)», o que pode implicar na possibilidade criminal
ou disciplinar por parte do recorrente e/ou de outrem. Por isso,
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extraiam-se e envien-y-se ao Chefe do Estado-Maior do Exército, fotocó
pias de:
Este acórdão;
Petição de folhas 4 a 6;
Documentos de folhas 7, 8, 34 e 35.
—

—

—

Esta decisão foi tomada por unanimidade.
Lisboa, 27 de Julho de 1984.
Henrique de Oliveira Rodrigues, general;
António de Oliveira Costa Maia, general da força Aérea;
Mário Esteves Brinca, vice-almirante;
Ernesto António Luís Ferreira de Maccdo, general;
Alfredo Teixeira Teilo, general;
Mário Eduardo de Meio \Vilton Pereira, general da Força Aérea;
Alfredo Ramos Rocha, vice-almirante;
António da Silva Osório Soares Carneiro, general;
Manuel Lopes Maia Gonçalves, juiz;
Manuel Lopes, juiz.

VI— DECLARAÇÕES
Colocações e desempenho de funções:
1) Por despacho de li de Julho de 1984 do general Chefe do
Estado-Maior do Exército o brigadeiro Fausto Pereira Marques, foi
nomeado para o cargo de comandante da Brigada de Forças Especiais.
O brigadeiro Pereira Marques acumula com as funções de
Subchefe do Estado-Maior do Exército que actualmente desempenha
e iniciou as novas funções em 1 de Agosto de 1984.
2) Por despacho de 11 de Julho de 1984 do general Chefe do
Estado-Maior do Exército o brigadeiro João Gomes do Amoral foi
nomeado para o cargo de director do Serviço de Justiça e Disciplina,
em substituição do brigadeiro Francisco Cabral Couto que é exonerado
pela presente declaração.
O brigadeiro Gomes do Amaral iniciou funções em 1 de Agosto
de 1984.
3) O tenente de infantaria Rui dos Santos Palhares Falcão
ingressou no OP, desde 8 de Maio de 1984, por portaria de 3 de
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Julho de 1984, contando a antiguidade de tenente desde 1 de Dezem
bro de 1971. fica colocado na escala de antiguidade da sua arma, ime
diatamente à esquerda do então tenente de infantaria António Joa
quim Lavouras Lopes.
4) Desde 27 de Fevereiro de 1984 passou a prestar serviço na
ramo
EPT, na situacão de diligência, o capitão de transmissões (ST
exploração) Renato José Vidigal da Conceição, do OG/ZMM.
—

5) Desde 29 de Junho de 1984 passou a prestar serviço na DSJ,
em regime de acumulação, o tenente-coronel do Serviço de Adminis
tração Militar Manuel António Palininha Sacramento, da CCAR.
6) Desde 14 de Abril de 1984 presta serviço no l.° BlMoto/

/l. BMI (RIT), na situacão de diligência, o capitão do seiviça dc
material (STM) José Lindo Homem, do Rife.
Cursos, estágios e tirocínios:

7) Deve ser averbado ao capitão miliciano graduado do serviço
de pessoal (11925467) Casimiro Nunes Mendes o CPC que frequentou
no Instituto Superior Militar, no período de 8 de Março a 20 de julho
de 1984, com a classificação de 16,313 valores.
8) Deve ser averbado aos tenentes do serviço geral do Exército
abaixo indicados o CPC que frequentaram no Instituto Superior
Militar, no período de 8 de Março a 20 de Julho de 1984, com a
classificação que a cada um se indica:
(50836811)
(51311811)
(52679311)
(51361711)
(50360311)
(51305711)
(51982311)
(52020011)
(45204060)
(51005911)
(51772711)
(50150711)
(42363761)
(09496863)
(50694111)
(46221361)

José Benedito Pires, 16,848 valores;
Mário Serrão Arenga, 15,927 valores;
Cristino Evangelista Guerreiro, 15,857 valores;
Vítor Manuel Proença, 16,544 valores;
Leandro António Glórias Leitão, 15,015 valores;
José Marques Constantino Amaro, 15,6 19 valores;
Manuel José Gonçalves, 14,488 valores;
Joaquim Francisco Pacheco Ricardo, 16,564 valores;
Manuel Rolão Martinho, 16,672 valores;
José Leitão Sombreiro, 15,298 valores;
António Tomás Lopes, 16,524 valores;
António Neto Oliveira Pedrosa, 14,462 valores;
Valdemar de Moura Brito, 15,182 valores;
Aníbal Fernandes de Carvalho, 14,819 valores;
Mercínio da Conceição Santos Rodrigues, 15,274 valores;
Joaquim Henriques Cardoso, 16,000 valores;
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(05144464) Fernando António Pereira Gonçalves, 14,885 valores;
(50382811) Francisco Gregório Mendes, 15,544 valores;
(51717411) Manuel Forcado Pai•ra Carapinha, 15,249 valores;
(50788211) Francisco Henrique Soares, 16,068 valores;
(38542661) João Alves dos Santos, 15,755 valores;
(51348311) António Pinheiro Seborro, 15,020 valores;
(51176211) Adelino da Conceição Vinagre Galindro, 15,098 vetores;
(50883811) José Francisco Martinho, 14,519 valores;
(45264062) Manuel Domingues Gomes, 15,054 valcrcs;
(50218711) João Ferreira Pereira, 13,837 valores;
(50654111) Viriato Amado Pires, 14,112 valores;
(50453911) José Maria Rebelo, 15,370 valores;
(42125961) Adelino de Sousa Costa, 14,919 valores;
(51357511) Joaquim Augusto Ferreira Marques, 14,839 valores;
(42008961) Armando de Almeida Agostinho, 14,045 valores;
(50455811) Joaquim António Miradar Batalha, 13,866 valores;
(52675611) José dos Reis Ferreira, 16,283 valores;
(38051760) José Pires da Eira, 14,131 valores;
(51127311) José António Eufémio, 14,415 valores;
(50148011) Eduardo José Machado de Brito, 15,737 valores;
(50256511) Joaquim José Corista, 14,862 valores;
(50980311) Maximino Pereira Lopes, 14,886 valores;
(39316957) Fernando da Silva Capela, 15,885 valores;
(30896311) Avelino Oliveira, 14,889 valores;
(80292560) Salazar Joaquim Lopes da Silva, 15,175 valores;
(50684311) Gentil Baptista Porfírio, 14,837 valores;
(50970111) Manuel Soares de Oliveira Gaspar, 13,753 valores;
(52064211) José Maria Gomes, 15,260 valores;
(51548011) Armindo Guerra da Silva, 14,999 valores;
(43071762) António Pinto ferreira Queirás, 15,460 valores;
(51091911) Joaquim Ferreira Parracho, 14,213 valores;
(51085711) João Maria Gonçalves, 14,662 valores;
(32244860) João Sousa Presumido, 15,029 valores,
(51095811) Francisco Rafael Grave, 16,811 valores;
(50979911) José Dias da Conceição Marques, 14,676 valores;
(88026761) Francisco da Costa, 14,880 valores;
(50453211) Roberto Joaquim Candeias, 14,918 valores;
(51770711) Joaquim António Faustino, 14,477 valores;
(50089311) Francisco Pires Mateus, 14,104 valores;
(32170959) Guilhermino Rafael Saramago, 14,697 valores;
(506581 li) Joaquim AnLánio Travanca Carvalho, 14,305 valores;
(52684811) António Cardana Canário, 13,083 valores;
(51516311) Francisco da Silva Mateus. 13,964 valores;
(51512211) Albino Martins Cordeiro, 14,264 valores;
(52025411) António José Murcho Bernardo, 15,532 valores.
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9) Declara-se que o tenente do serviço de material (STM)
(37134062) António Pontes Domingues obteve a classificação de
grau 4, no CPC que frequentou na Escola Prática do Serviço de Mate
rial, no período de 4 de Janeiro a 25 de Maio de 1984, e não o grau 3,
conforme foi publicado na Ordem do Exército, 2.’ Série, n.° 14, de 15
dc Julho de 1984, pág 1059.

Pensões de invalidez:
10) Por despacho da Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previ
2.a
dncia, de 9 de Agosto de 1984, publicado no Diário cio República,
de
de
pensão
Série, n.° 195, de 25 de Agosto de 1984, passa a ser pago
de
miliciano
tenente
o
1984,
de
invalidez, a partir de 1 de Setembro
Infan
dc
Regimento
do
Rodrigues,
Rosa
José
(10144067)
infantaria
taria de Queluz.
11) O general (51056811) Carlos Elmano Rocha foi nomeado
comandante-chefe das Forças Armadas dos Açores, e não como vem
publicado na O.E. 2. Série, n.° 4, de 15 de Fevereiro de 1984.
pág. 305.
12) Nula e de nenhum efeito a declaração n.° 6 publicada na
O. E., 2. Série, n.° 10, de 15 de Maio de 1984, pág. 804, respei
tante ao capitão de artilharia (17498968) Horácio Martins Gornes de
Sousa.

13) O major do Quadro Especial de Oficiais (03819964) José
Carlos Duarte Ferreira, da 1.a BMI, conta a antiguidade, no actual
posto, para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde 29 de
2. Série,
Fevereiro de 1984, e não como foi publicado na O. E..
776/777.
pág
de
1984,
Maio
de
1
de
9,
n.°
14) Por despacho do brigadeiro director do Serviço de Pessoal,
de 17 de Julho de 1984, foi reclassificado no serviço de pessoal, por ter
concluído a licenciatura em Direito, o capitão miliciano de infantaria
José Augusto Goepp, da Repartição de Praças da Direcção do Serviço
de Pessoal.

VII— OBITUÃRIO
1980:
Alferes miliciano de infantaria (09492366) Vicente
Março, 30
Osvaldo Martins Duarte.
—
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19$3:
Outubro, 23— Alferes miliciano do serviço de material (095
18065)
Osvaldo Manuel flores Guimarães Matos.
1984:
Julho, 31 —Capitão, reformado, (51678811) Américo Durão, do
Quar
tel-General da Zona Militar da Madeira.
Agosto, 11
Tenente-coronel do serviço de administração militar
(50356611) Vítor Manuel da Silva Brogueira;
—

Agosto, 20—Tenente, reformado, (51743411) José de
Paiva
Rodrigues, do Quartel-General da Região Militar do Norte;
Agosto, 21
Tenente, reformado, (51744611) Carlos Fernandes Soares,
do Quartel-General da Região Militar do Norte.
—

O Chefe do Estado-Maior do Exército
lorga da Costa Salazar Braga, general.
Está conforme:
O Ajudante-General

José Fernando Lopes Gornes Marques, general.
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2. SÉRIE
N.° 19/1 DE OUTUBRO DE 1984

Publica-se ao Exército o seguinte:
1— MUDANÇAS DE SITUAÇÃO

:1

/

Oficiais do quadro permanente
Armas e serviços:
Ingresso nos quadros:
Quadro da Arma de Artilharia
Major de artilharia, supranumerário, (04957065) Eduardo Dinis
Leitão dos Santos Almeida, do Estado-Maior do Exército, onde
continua colocado, devendo ser considerado nesta situação desde
20 de Maio de 1984, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 20 de Maio de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 13 de Setcmbro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Passagem à situação de supranumerário permanente:
Desde 5 de Junho de 1984 deixa de ser considerado na situação de
dido, nos termos da alínea a) do artigo 3.° do Decreto-Lei
n.° 42 073, de 31 de Dezembro de 1958, por ter deixado de
prestar serviço no Corpo de Tropas Pára-Quedistas, continuando,
porém, desde a mesma data, na situação de supranumerário
permanente, nos termos do artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 51/77, de
13 de Abril, por ter regressado ao Exército, o capitão de infan
tal-ia (00003880) Manuel Durval Fernandes Afonso Lage.
(Por portaria de 5 de Junho de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 19 de Setembro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

,‘.

.

/
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Passagem à situação de supranumerário:
Tenente-coronel de infantaria, adido, (50172311) Armando José Tei
xcira Jacinto que, por ter deixado de prestar serviço no Minis
tétio das finanças e do Plano, na Guarda fiscal, se apresentou
no Exército em 1 de Julho de 1984, desde quando deve ser con
siderado nesta situação.
(Por portaria de 1 dc Julho de 1984, visada pelo Tribunal dc
Contas em 19 de Seteti5ro de 1984. Não são devidos emolu

mentos.)

Tenente-coronel farmacêutico, adido, (51471811) Ernesto Augusto
Lage David Enes que, por tet- deixado de prestar serviço no
Estado-Maior-General das Forças Armadas, se apresentou no
Exército em 19 de Junho de 1984, desde quando deve ser con
siderado nesta situação.
(Por portaria de 19 de Junho de 1984, visada pelo Tribunal de

Contas em 19 de Setembro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Passagem à situação de adido:
Nos termos do n.’ 9 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:

Capitão do serviço de administração militar, no quadro, (07079167)
Arnaldo Diogo Saldanha do Vale, por ter sido nomeado para
as funções de adjunto dos Serviços Comerciais das Oficinas
Gerais de Fardamento e Equipamento, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Maio de 1984, anotada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Setembro de 1984.)

Nos termos do n.° 16 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei 11.0 176/71, de 30 de Abril:

Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (50659211)
José Maria de Araújo, do Distrito de Recrutamento e Mobilização
de Braga, onde continua colocado, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 5 de Julho de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 19 de Setembro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

(
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Capitão do serviço geral do Exército, supranurnerário, (51265711)
Carlos Fernando de Oliveira, da Direcção do Serviço de Saúde,
onde continua colocado, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 6 de Julho de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 19 de Setembro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (51095411)
Joaquim Maria Martinho, da Escola de Sargentos do Exército,
onde continua colocado, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 11 de Julho de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 19 de Setembro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Nos termos do n.° 17 da alínea b) do artigo
-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:

440

do Decreto-

Coronel do serviço de administração militar, no quadro, (51022611)
Agostinho Fernando Mesquita Pinto, do Centro de Gestão finan
ceira da Região Militar do Norte, onde continua colocado, por
se encontrar em diligência na Cruz Vermelha Portuguesa, de
vendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 29 de Junho de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas cm 19 de Setembro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Nos termos do n.’ 1$ da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Tenente-coronel de infantaria, no quadro, (51084611) Jorge Alberto
Madeira de Velasco Martins, do Estado-Maior do Exército, onde
continua colocado, por se encontrar em diligência no Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 28 de Junho de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas cm 19 de Setembro de 1984. Não são devidos emolu

mentos.)

Coronel de artilharia, no quadro, (50277711) António Manuel Zuzarte
Bastos, da Direcção da Arma de Artilharia, onde continua colo-
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cado, por se encontrar em diligência no Estado-Maior-General
das Forças Armadas, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 5 de Junho de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 19 de Setembro dc 1984. Não são devidos emolu

mentos.)
Tenente-coronel de artilharia, no quadro, (51462$11) Alexandre Afonso
Rebelo da Silva Aragão, do Quartel-General da Região Militar do
Norte, onde continua colocado, por se encontrar em diligência
no Serviço de Polícia Judiciária Militar (Delegação do Porto),
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 27 de Junho de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 19 de Setembro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Deixa de estar na situação de adido na Escola do Serviço de
Saúde Militar, nos termos do n.° 10 da alínea b) do artigo 44.°
do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, continuando, porém,
na mesma situação de adido, em diligência, no Estado-Maior-General das forças Armadas, nos termos do n.° 18 da citada
alínea, o tenente-coronel farmacêutico (51471811) Ernesto Au
gusto Lage David Enes, da Direcção do Serviço de Saúde, deven
do ser considerado nesta situação desde 7 de Abril de 1983.
(Por portaria de 7 dc Abril de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 19 de Setembro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Capitão do serviço postal militar, no quadro, (47065061) Manuel
Fernando Mendonça, da Secção de Apoio Administrativo e
Logístico (Direcção do Serviço de Pessoal), onde continua colo
cado, por se encontrar em diligência na Comissão de Extinção
da PIDE/DGS, devendo ser considerado nesta situação desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 19 de junho de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 19 de Setembro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Nos termos do n.° 20 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Coronel de infantaria, no quadro, (50842711) Fernando Manuel Costa
Estorninho, do Distrito de Recrutamento e Mobilização de Braga,
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onde continua colocado, por aguardar preenchimento de vacatura,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 13 de Junho de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 19 de Setembro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Coronel de infantaria, no quadro, (31274011) António Correia Ven
tura Lopes, da Direcção da Arma de Infantaria, onde continua
colocado, por aguardar preenchimento de vacatura, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 30 de Junho de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 19 de Setembro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Nos termos da Portaria n.° 94/76, de 24 de Fevereiro:
Reingressa no serviço activo da arma de artilharia desde 1 de Setem
bro de 1975, ao abrigo do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 210/73,
de 9 de Maio, o tenente-coronel de artilharia (51199411) Rui
Ferreira dos Santos, do Quartel-General da Região Militar de
Lisboa, passando à situação de adido nos termos do n.° 1 da
Portaria n.° 94/76, de 24 de Fevereiro, desde a mesma data cm
regime que dispense plena validez, sendo-lhe atribuída uma
desvalorização de 54,5%.
Tem direitos administrativos, desde 1 de Setembro de 1975, nos
termos do artigo 2l.° do Decreto-Lei n.° 43/76, de 20 de Janeiro.
(Por portaria de 10 de Julho de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 19 de Setembro de 1984. Não são devidos emolu

mentos.)

II— PROMOÇÕES
Oficiais do quadro permanente
Armas e serviços:
Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução
e unidades:
Escola Prática de Engenharia
Tenente de engenharia, o tenente aluno, da Academia Militar,
(02369779) António Augusto Baptista Antunes, contando a anti
guidade desde 1 de Setembro de 1982.
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Tenente de engenharia, o tenente aluno, da Academia Militar,
(00385480) Francisco José Mourão Vieira Domingues, contando
a antiguidade desde 1 de Setembro de 1982.
Tenente dc engenharia, o tenente aluno, da Academia Militar,
(16611581) Nuno Francisco Vaz das Neves Estevcs. contando a
antiguidade desde 1 de Setembro de 1982.
Tenente de engenharia, o tenente aluno, da Academia Militar,
(03726880) Francisco Miguel da Rocha Grave Pereira, contando
a antiguidade desde 1 de Setembro de 1982.
Tenente de engenharia, o tenente aluno, da Academia Militar,
(16880981) Manuel Augusto Pires, contando a antiguidade desde
1 de Setembro de 1982.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

III

—

COLOCAÇÕES, EXONERAÇÕES E TRANSFERËNCIAS
Oficiais do quadro permanente
Armas e serviços:
Estado-Maior do Exército

Tenente-coronel de infantaria, do Batalhuío de Infantaria Mecanizado
da 1 •a Brigada Mista Independente (Agrupamento Base de Santa
Margarida), (51397811) Óscar António Gomes da Silva.
(Por portaria dc 2 de Julho

dc

1984.)

Tenente-coronel de infantaria, da Direcção da Arma de Infantaria,
(51402511) Carlos Alberto Pereira Tavares Correia.
(Por portaria de 31

de Julho

de

1984.)

Coronel de artilharia, da Direcção da Arma de Artilharia, (51462411)
Henrique Manuel Viegas da Silva.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1984.)

Tenente-coronel de artilharia, do Quartel-General da Região Militar
do Centro, (50834611) José Eduardo Leitão Alves Monteiro.
(Por portaria de 31 de Julho de

1984.)
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Tenente-coronel de artilharia, do Quartel-General da Zona Militar
da Madeira, (50833911) José Paulo Abreu Nogueira Pestana.
(Por portaria de 17 de Agosto de 1984.)

Direcção do Serviço de Pessoal
Secção de Apoio Administrativo e Logístico
Capitão do serviço postal militar, do Quartel-General da Região
Militar de Lisboa, (47065061) IVIanuel Fernando Mendonça.
(Por portaria de 19 de Junho de 1984.)
Direcção da Arma de Infantaria
Coronel de infantaria, do Regimento de Infantaria de Angta do
Heroísmo, (51392911) Eurico Queiroz de Sousa Azevedo.
(Por portaria de 4 de Maio de

1984.)

Coronel de infantaria, da Escola Prática de Infantaria, (51276411)
António Ferreira Rodrigues de Areia.
Tenente-coronel de infantaria, do Quartel-General da Zona Militar
da Madeira, (51400411) Francisco Fernandes da Mota.
(Por portaria de 6 de

Julho de

1984.)

Capitão de infantaria, supranumerário permanente, (00003880) Manuel
Durval Fern andes Afonso Lage.
(Por portaria de 5 de Junho de 1984.)
Direcção da Arma de Artilharia
Coronel de artilharia, do Estado-Maior do Exército, (51182311) Ângelo
Rafael Leiria Pires.
(Por portaria de 1 de Agosto de

1984.)

Tenente-coronel de artilharia, do Quartel-General da Região Militar
de Lisboa, (51199411) Rui Ferreira dos Santos.
(Por portaria de 6 de Agosto de 1984.)

Major de artilharia, da Escola Prática de Artilharia, (09063164) João
Baptista Nabeiro Canelas.
(Por portaria de 1

de Agosto de 1984.)
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Direcção da Arma de Cavalaria
Coronel de cavalaria, do Regimento de Lanceiros de Lisboa, (50279011)
Marcelo Vítor Lopes César Monteiro.
(Por portaria de 5

de

Julho de

1984.)

Coronel de cavalaria, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa,
(51411911) Ramiro José Marcelino Mourato.
(Por portaria de 1

de Agosto de

1984.)

Major de cavalaria, da Chefia do Serviço de Preboste, (07054264)
Mário Delfim Guimarães Tavares de Almeida.
(Por portaria

de

3t

de Julho

de 1984.)

Direcção da Arma de Transmissões
Capitão de transmissões (serviços técnicos
ramo manutenção), da
Companhia de Manutenção do Batalhão de Apoio de Serviços
da 1.a Brigada Mista Independente (Agrupamento Base de Santa
Margarida), (51176611) Armindo Godinho Pedro.
—

(Por portaria de

16

de

Abril de

1984.)

Direcção de Transportes
Coronel de artilharia, supranumerário, (51126011) António Augusto
Brandão de Penha Monteiro, da Direcção da Arma de Artilharia.
(Por

portaria

de

2

de Julho de

1984.)

Direcção do Serviço de Saúde
Tenente-coronel farmacêutico, da Escola do Serviço de Saúde Militar,
(51471811) Ernesto Augusto Lage David Enes, devendo ser consi
derado nesta situação desde 7 de Abril de 1983.
(Por portaria

de

18

de Julho de

1984.)

Direcção do Serviço de Material
Coronel do serviço de material (material), do Depósito Geral de
Material de Guerra. (50772111) José Rui Lubrano Rodrigues de
Almeida.
(Por portaria de 27 de Julho de 1984.)
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Major do serviço de material (material), da Escola Prática do Serviço
de Material, (01859264) José de Jesus Camelo.
(Por portaria de 6 de Agosto de 1984.)

Quartéis-generais:
Região Militar do Centro
Tenente-coronel de artilharia, da Escola de Sargentos do Exército,
(50834511) José Alberto Cerca Ferreira da Silva.
(Por portaria de 20 de Agosto de 1984.)

Região Militar de Lisboa
Chefe do estado-maior, o coronel de cavalaria, da Direcção da Arma
de Cavalaria, (51411911) Ramiro José Marcelino Mourato, de
vendo ser considerado nesta situação desde 2 de Agosto de 1983.
(Por portaria de 31 de Julho de 1984.)

Chefe do Estado-Maior, o coronel de infantaria, da Direcção da Arma
de Infantaria, (51390711) Alípio Emílio Tomé Falcão.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1984.)

Região Militar do Norte
Tenente-coronel de infantaria, supranumerário, (50172311) Armando
José Teixeira Jacinto.
(Por portaria de

1

de Julho de

1984.)

Zona Militar dos Açores
Tenente-coronel de infantaria, do Quartel-General da Região Militar
do Norte, (50172311) Armando Teixeira Jacinto.
(Por portaria de 22 de Julho de 1984.)
Major de artilharia, da Direcção da Arma de Artilharia, (42477962)
Luís filipe Candeias da Silva Barata.
(Por portaria de 14 de Agosto de 1984.)
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Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução
e unidades:
Infantaria:
Regimento de Infantaria do Porto
Comandante, o coronel de infantia, do Quartel-General da Região
Militar do Norte, (501719)4) António Fernando Pinto de Oli
veira.
(Por

portaria

de 13 de Julho de 19$4.)

Regimento de Infantaria de Tomar
1 .‘ Brigada Mista Independente
1.0

Batalhão de Infantaria Motorizado

Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), do
Regimento de Infantaria do Funchal, (50977211) José Lindo
Homem.
(Por portaria de 13 de Julho de 1924.)
Artilharia:
Escola Prática de Artilharia
Comandante, o coronel de artilharia, da Direcção da Arma de Artilha

ria, (51241111) António Albuquerque.
(Por portaria de 18 de Julho de 1984.)
Regimento de Artilharia de Costa
Major de artilharia, da Escola Prática de Artilharia, (50041411) Mário
José Verschneider Pereira da Silva.
(Por portaria

de 14 de Agosto de 1984.)

Capitão de artilharia, no quadro, (17498968) Horácio Martins Gomes
de Sousa, devendo ser considerado nesta situação desde 4 de
Abril de 1984.
Esta portaria torna nula e dc nenhum efeito a portaria publicada
na Ordem do Exército, 2. Série, n.° 15, de 1 de Agosto de 1984.
(Por portaria de 4 de Agosto de 1984.)
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Regimento de Artilharia de Leiria
Tenente-coronel de artilharia, cto Estado-Maior do Exército, (50888011)
Manuel Jolio de Azevedo Paulo.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1984.)

Regimento de Artilharia de Leiria
1 •a Brigada Mista Independente
Grupo de Artilharia de Campanha
Comandante, o tenente-coronel de artilharia, do Regimento de Artilha
ria da Serra do Pilar, (50446811) Fernando Manuel Morais de
Almeida.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1984.)

Major de artilharia, da Escola Prática do Serviço de Transportes,
(51464711) Carlos Alberto Simões Manique.
(Por portaria de 15 de Abril de

1984.)

Cavalaria:
Escola Prática de Cavalaria
Tenente-coronel dc cavalaria, do Esiado-vlaior do Exército, (50128011)
António Vital Fernandes faia.
(Por portaria de 15 de Agosto de 1984.)
Major de cavalaria, da Dircccão da Arma de Cavalaria. (00352961)
Fernando José Salgueiro Maia.
(Por portaria de 2$ de Julho dc 1984.)
Major de cavalaria, da Academia Militar,
Ramos Cadete.

(50203611)

tPor portaria de 1

Ãvilo Joaquim

de Agosto de

1984.)

Regimento dc Cavalaria de Santa Margarida
1 Brigada Mista Independente
Esquadrõo de Reconhecimento
.

Major de cavalaria, da Escola Prática de Cavalaria, (07699163)
António Pinto Duarte Pereira.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1984.)
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Regimento de Cavalaria de Santa Margarida
•a Brigada Mista Independente
Grupo de Carros de Combate
Capitão de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de Santa Margarida,
(07708974) José António Cruz Martins.
(Por portaria de 4 de Julho de 1984.)

Regimento de Lanceiros de Lisboa
Coronel de cavalaria, do Colégio Militar, (51058311) Luís Alberto
do Paço Moura dos Santos.
(Por portaria de 25 de Julho de 1984.)

Engenharia:
Escola Prática de Engenharia
Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
do Batalhão de Infantaria Mecanizado da 1. Brigada Mista Inde
pendente (Agrupamento Base de Santa Margarida), (50979411)
Manuel Luís Pimenta.
(Por portaria de 20 de Jctnho de 1984.)

Transmissões:
Escola Prática de Transmissões
Capitão de transmissões (serviços técnicos
ramo exploração), do
Quartel-General da Zona Multar da Madeira, (51689411) Renato
José Vidigal da Conceição.
—

(Por

portaria

de 27 de Maio .1e 1984.)

Tenente de transmissões (serviços técnicos
ramo exploração), da
Companhia de Transmissões da 1.a Brigada Mista Independente
(Agrupamento Base de Santa Margarida), (50249311) Rodrigo
Pereira Alves Martins.
—

(Por portaria de 13 de Abril de 1984.)

(
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Regimento de Transmissões
ramo manutenção), do
Capitão de transmissões (serviços técnicos
Mista Indepen
J
Brigada
da
Batalhão de Apoio de Serviços
(51310211)
Alci
Margarida),
Santa
de
dente (Agrupamento Base
des Arsénio ferreira.
—

.

(Pcr portaria de

16 de Abril dc

1984.)

ramo manutenção), do
Capitão de transmissões (serviços técnicos
Depósito Geral de Material de Transmissões, (51088111) José
Augusto Mendes, devendo ser considerado nesta situação desde
23 de Novembro de 1981.
—

ramo exploração), da
Tenente de transmissões (serviços técnicos
1.a
Mista Independente
Brigada
da
Companhia de Transmissões
António
(51212911)
Margarida),
Santa
(Agrupamento Base de
situação
nesta
considerado
ser
Augusto Santos Simões, devendo
desde 15 de Dezembro de 1983.
—

ramo exploração), do
Tenente de transmissões (serviços técnicos
Quartel-General da Região Militar do Sul, (50138811) José Cor
reia Laja, devendo ser considerado nesta situação desde 20 de
Dezembro de 1983.
—

ramo exploração), do
Tenente de transmissões (serviços técnicos
Quartel-General da Região Militar do Centro, (41019960) José
Luís Fernandes, devendo ser considerado nesta situação desde
20 de Dezembro de 1983.
—

(Por portaria de 2$ de Agosto de 1984.)

Comandos:
Regimento de Comandos
Tenente-coronel de infantaria, do Quartel-General da Região Militar
de Lisboa, (50994711) Jorge Duarte de Almeida.
(Por portaria de 7 de Agosto de 1984.)
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Órgãos de execucão dos serviços e outros elementos:
Estabelecimentos militares
Estabelecimentos de instrução
Instituto de Altos Estudos Militares
Tenente-coronel de infantaria, da Direcção da Arma de Infantaria,
(50189311) José Alberto Cardeira Ríno.
(Por portaria de 28 de Julho de

1984.)

Major de infantaria, da Direcção da Arma de Infantaria, (31232962)
Fi rmino Luís ferrcira Augusto.
(Por portaria de 23 de Julho de

1984.)

Major de infantaria, da Reparticão de Oficiais da Direcção do Ser
viço de Pessoal, (50995711) Alberto Hugo Rocha Lisboa.
(Por portaria de 28 de Julho de 1984.)

Coronel de artilharia, da Direcção da Arma de Artilharia, (51369911)
Júlio Faria Ribeiro de Oliveira.
(Por portaria de 1 de Agosto

de

1984.)

Major de artilharia, do Grupo de Artilharia de Campanha da l. Bri
gada Mista Independente (Regimento de Artilharia de Leiria),
(09493365) Aníbal José Rocha Ferreira da Silva.
(Por portaria de 15

de

Agosto de 1984.)

Tenente-coronel dc cavalaria, do Estado-Maior do Exército, (51413711)
Manuel Maria de Barros Carcioso de Menezes.
(Por portaria de 17 de Agosto de 1984.)

Major de cavalaria, do Regimento dc Cavalaria de Estremoz,
(42479161) Hernâni dos Anjos Moás.
(Por portaria de 28 de

Julho de

1984.)

Major de cavalaria, da Escola Práticade Cavalaria, (01614165) Antó
nio Alberto da Palma.
(Por portaria de

1 de Agosto de 1984.)
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Diversos:
Agrupamento Base de Santa Margarida
1 a Brigada Mista Independente
Batalhão de Apoio de Serviços
ramo manutenção), do
Capitão de transmissões (serviços técnicos
Estado-Maior do Exército, (51065911) Francisco José Gil.
—

(Por portaria de 12 de

Abril de

1984.)

ramo manutenção), do
Capitão de transmissões (serviços técnicos
Regimento de Transmissões, (51335211) Manuel João dos Santos
Lopes.
—

(Por portaria de 15 de Abril de

1984.)

Agrupamento Base de Santa Margarida
•a Brigada Mista Independente
Companhia de Transmissões
Alferes de transmissões, da Escola Prática de Transmissões, (17779174)
José António Lobão Bernardo.
(Por portaria de

12 de Abril de

1984.)

Depósito Geral de Material de Guerra
Director, o tenente-coronel do serviço de material (material), da Di
recção do Serviço de Material, (06965163) Manuel José Monteiro
Guerra.
(Por

portaria de 30 de Julho de

1984.)

Adidos:
Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento
Nomeado adjunto dos Serviços Comerciais das Oficinas Gerais de
Fardamento e Equipamento o capitão do serviço de administração
militar (07079167) Arnaldo Diogo Saldanha do Vale, nos ter
mos do artigo 30.° do Decreto-Lei n.° 41 892, de 3 de Outubro
de 1958, e mapa anexo à Portaria n.° 545/75, de $ de Setembro,
para lugar não provido e completarnento do quadro orgânico.
(Por portaria de 1 de Maio de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 19 de Setembro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)
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Nomeado chefe dos Serviços Industriais das Oficinas Gerais de Far
damento e Equipamento o tenente-coronel do serviço de material
(serviços técnicos de manutenção) (50681711) José Luís Vilar
dos Santos, nos termos do quadro orgânico anexo à Portaria
n.° 372/82, de 15 de Abril, para lugar não provido e completa
mento do quadro orgânico
O referido oficial é exonerado das funções de chefe de divisão
dos mesmos serviços, desde a mesma data.
(Por portaria de 12 de Junho dc 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 19 dc Setembro de 1984. No são devidos emolu
mentos.)

(

Oficiais do quadro de complemento
Armas e serviços:
Estado-Maior do Exército
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Batalhão de
Serviço de Saúde, (14077678) José Carlos Monteiro dos Santos
Romeu.
(Por portartia de 25 dc Junho de 1984.)

Direcção do Serviço de finanças
Repartição de Apoio Geral
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, do
Centro de Gestão financeira da Zona Militar dos Açores,
(11514177) Amável José Duarte.
(Por portaria de 14 de Agosto de 1984.)

Quartéis-generais:
Região Militar do Centro
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infan
taria de Tomar, (13309381) Luís Gonzaga Coutinho Almeida.
(Por portaria de 16 de Agosto de 1984.)

Região Militar de Lisboa
Aspirante a oficial miliciano do serviço dc saúde, da Escola Prática
de Transmissões, (07445574) João Mantiel de Matos Delgadinho.
(Por portaria de 2 de

Julho de 1984.)
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Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Quartel-General
da Região Militar do Norte, (09797576) João Nuno Magalhães
Coimbra.
(Por portaria de 31 de Julho de 1984.)

1 .a Brigada Mista Independente
Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, do Regimento de Lanceiros
de Lisboa, (09170881) Francisco José Lamelas Ahrenes Novaes.
(Por portaria de 20 de Agosto de 1984.)

Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução
e unidades:
Infantaria:
Regimento de Infantaria de Abrantes
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Batalhão de Serviço de
Material, (18797981) José Luís Scqueira Gomes, em disponibili
dade.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1984.)

Regimento de Infantaria de Abrantes
Brigada Mista Independente
2. Batalhão de Infantaria Motorizado
1

.

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infan
taria de Viseu, (07126$83) António Daniel Pinto Cerqueira.
(Por portaria de 19 de Agosto de 1984.)

Regimento dc Infantaria de Angra do Heroísmo
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, da Escola Prática de Infan
taria, (00437282) António Joaquim Baía Sioga.
(Por portaria de 21 de Agosto de 1984.)

Regimento de Infantaria de Beja
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Quartel-General da
Região Militar do Sul, (00122077) Francisco Manuel Sabino, em
disponibilidade.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1984.)
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Regimento de Infantaria de Castelo Branco
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria
de Chaves, (07059980) Manuel Alberto Belo Dias Ribeiro.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1984.)
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria
do Funchal, (15712283) José Alberto Pereira fernandes Ribeiro.
(Por portaria de II de Agosto de 1984.)
Regimento dc Infantaria de Faro

(

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Quartel-General da
Região Militar do Sul, (14975879) João Alexandre Lobo Xabre
gas, em disponibilidade.
(Por portaria de 31 de Julho de 1984.)

Regimento de Infantaria do Porto
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria
de Chaves, (16816783) Rui Francisco Rosa Marques das Neves.
4’
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, da Escola Prática de Infan
taria, (04907982) Mário Rui Tedim Belchior Gouveia, em dis
ponibilidade.

/

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria
do Funchal, (08489978) António Alberto Fernandes Ribeiro, em
disponibilidade.
1

t

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, do Centro de Instrução
de Operações Especiais, (05393380) João Manuel Alves Paiva,
(08417979) Ernesto Pereira dos Santos Quelhas e (09175979)
Joaquim José de Oliveira Santos, todos em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Centro Militar de
Educação física, Equitação e Desportos, (01137979) José Manuel
Fernandes de Oliveira, em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliàiano de infantaria, da Escola Prática do Ser
viço de Transportes, (14623878) Albino Alves Duarte de Oliveira,
em disponibilidade.

(
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Aspirante a oficial miliciano de infantar
do Tribunal Militar Trri
tonal de Tomar, (04726283)
ge Orlando Soares da Silva
Queiroz, cm disponibilidade.
,

(Por

ria de 13 de Agosto de 1984.)

1

Aspirante a olicial miliciano
infantari do Centro de Instruçõo de
Operações Especiais, ?775082) Paulo anuel Marques Gomes.

7

(Por portaria

de Agosto de 1984.)

Regimento de Infantaria de Queluz
Tenente miliciano de infantaria, do Colégio Militar, (07175278) José
Manuel Dias Leitio, em disponibilidade.
(Por portaria

de

1 de Agosto de 1984.)

Tenente miliciano de infantaria, da Escola de Sargentos do Exército,
(06251079) Manuel Henrique da Silva, em disponibilidade.
(Por portaria

de

13 de Agosto

de

1984.)

Tenente miliciano de infantaria, da Escola Prática de Infantaria,
(10985979) João Carlos Guimares Rodnigues, em disponibili
dade.
(Por portaria de 14 de Agosto de 1984.)

Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de Angra
do Heroísmo, (14245781) António Joaquim Antunes Dias Nunes,
em disponibilidade.
(Por portaria de 24 de Maio de 1984.)

Alferes miliciano de infantaria, do Depósito Geral de Material dc
Guerra, (10723381) António Carlos Dias Jesus Pedro, em dispo.
bilidade.
(Por portaria

de

1

de

Julho de

1984.)

Alferes miliciano de infantaria, da Escola Prática de Infantaria,
(16215978) António Miguel Oliveira Rodrigues da Silva, em
disponibilidade.
(Por portaria dc 1 de Agosto de 1984.)

Alferes miliciano de infantaria, do Colégio Militar, (08607482) Luís
Filipe de figueiredo Morais da Silva Pinto, em disponibilidade.
(Por portaria de 2 de Agosto

de

1984.)
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Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Estado-Maior do Exér
cito, (05225180) Jorge Manuel Santos Costa, em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Quartel-General da
Zona Militar dos Açores, (01842082) Vasco Asdrúbal Ferreira
Cardoso, em disponibilidade.
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, da Escola Prática de
Infantaria, (07367479) Carlos Augusto Lourenço Carvalho,
(09780880) Luís Manuel Coelho da Silva e (06993181) Francisco
José Teixeira Matias, todos em disponibilidade.
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, do Regimento de Infan
tarja do Funchal, (06005981) António Filipe Amaral Jesus Cris
tóvão e (05596582) Miguel Neto Abrantes Alcobia, ambos em
disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Campo de Tiro de
Alcochete, (01970180) Joaquim João Rosa Capote.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, da Escola Militar de
Electromecânica, (06271280) João José Geraldes Santana Branco,
em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, da Escola de Sargentos
do Exército, (08395678) Alberto Manuel Tomás de Alarcão
Potier, em disponibilidade.
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, do Centro Militar de
Educação Física, Equitação e Desportos, (14860078) António
Mário Alves Pereira e (11553078) Manuel Maria Matoso Coimbra,
ambos em disponibilidade.
(Por

portaria

de

13 e Agosto de 1984.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria
de Castelo Branco, (09107483) João Afonso da Graça Santos.
(Por portaria de 16

de Agosto de

1984.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria
de Ponta Delgada, (14877578) António Jacinto Gago da Câmara.
(Por portaria

de 20

de Agosto de

1984.)

(
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Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Batalhão de Infantaria
de Aveiro, (14553080) José Manuel Meio da Silva.
(Por portaria de 24 de Agosto de 1984.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Quartel-General
da Região Militar do Norte, (07054577) Rui Eugénio Ferreira
Lourenço.
(Por portaria de 31

de Julho de

1984.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Centro Militar de
Educação Física, Equitação e Desportos, (01517477) Jorge Manuel
Soares Pronto, em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano de edticação física, da Escola Prática
de Infantaria, (07257579) João Luís dos Anjos Roque dos Santos,
em disponibilidade.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1984.)

Regimento de Infantaria de Tomar
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infan
taria de Ponta Delgada, (02622882) António Manuel da Silva
Madeira.
(Por portaria de 19 de Agosto de 1984.)

Regimento de Infantaria de Vila Real
Tenente miliciano de infantaria, do Batalhão do Serviço Geral do
Exército, (00698779) João de Bastos Pinto, em disponibilidade.
(Por portaria de 11

de

Agosto

de

1984.)

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, do Regimento de Infan
taria de Chaves, (16387582) José Casimiro dos Santos Ferreira
e (01241583) Afonso João Bandeira dos Anjos.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1984.)

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, do Centro de Instrução
de Operações Especiais, (08842979) Fernando Gonçalves e
(07742879) Vítor Manuel Soares Pereira, ambos em disponibili
dade.
(Por portaria

de

13

de

Agosto de 1984.)
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Batalhão de Infantaria de Aveiro
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, da Escola Prática do
Serviço de Transportes, (13124381) Manuel da Costa Gomes
Pereira, em disponibilidade.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1984.)

Batalhão de Caçadores n.° 5
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria
de Faro, (17279882) João Miguel de Sousa Machado Aires
Campos.
(Por poitaria de 27 de Agosto de 1984.)

Artilharia:
Regimento de Artilharia de Leiria
Alferes miliciano de artilharia, da Escola Prática de Artilharia,
(12750881) Fernando Ramiro Gonçalves de figueiredo, em
disponilidade.
(Por portaria de 17 de Agosto de 1984.)

Regimento de Artilharia de Lisboa
Aspirante a oficial miliciano de artilharia, do Estado-Maior do Exér
cito, (07129181) Luís Filipe Lopes Bento, em disponibilidade.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1984)

Regimento de Artilharia da Serra do Pilar
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Regimento
de Infantaria de Chaves, (05401475) Rui Manuel Gomes dos
Santos.
(Por portaria

de

3

de

Julho de

1984.)

Aspirante a oficial miliciano de artilharia, do Regimento de Artilharia
de Leiria, (14504483) Francisco António Santos Gonçalyes.
(Por portaria

de

15 de Agosto

de

1984.)

c
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Centro de Instrução de Artilharia Antiaérea de Cascais
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Quartel-General
da Região Militar do Norte, (09921177) Pedro Manuel Mendes
Caldeira da Silva.
(Por portaria de 31 de Julho de 1984.)

Cavalaria:
Escola Prática de Cavalaria
Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, do Regimento de Cavalaria
de Santa Margarida, (14428782) Paulo Jorge Pereira Gomes.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1984.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Batalhão de
Infantaria Mecanizado da J •a Brigada Mista Independente (Agru
pamento Base de Santa Margarida), (06183476) José Franco
Serra de Sousa Roque.
(Por portaria de 3 de Julho de 1984.)
Regimento de Lanceiros de Lisboa
Tenente miliciano de cavalaria, do Quartel-General da Região Militar
de Lisboa, (13396378) Alberto Pereira Rodrigues, em disponi
bilidade.
(Por portaria de 16 de Agosto de 1984.)
Regimento de Cavalaria de Santa Margarida
Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, do Quartel-General da
Região Militar do Centro, (01406679) Carlos Manuel da Cruz
Moreira, em disponibilidade.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1984.)

Centro de Instrução da Polícia do Exército
Aspirante a oficial miliciano do serviço dc saúde, do Quartel-General
da l.a Brigada Mista Independente, (09806377) Carlos Manuel
dos Santos Vinagre.
(Por portaria de 21 de

Julho de

1984.)
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Engenharia:
Regimento de Engenharia de Espinho
Aspirantes a oficial milicianos de engenharia, do Quartel-General da
Região Militar do Centro, (0060387$) MigLiel António Ferreira
Lemos Costa e (02078072) Carlos Fernando Ramos Lemos An
tunes, ambos em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano de engenharia, do Serviço Cartográfico
do Exército, (02685478) Manuel Jorge Afonso, em disponibilidade.
(Por portaria

de

13 de Agosto de 1984.)

(

Regimento de Engenharia n.° 1
Aspirante a oficial miliciano de engenharia, da Direcção da Arma de
Engenharia, (06871779) Ricardo Manuel Reguero Silva, em
disponibilidade.
Aspirantes a oficial milicianos de engenharia, do Serviço Cartográfico
do Exército, (0754567$) João Manuel Ramos Fernandes e
(01295180) Pedro Luís Ferreira da Silva, ambos em disponi
bilidade.
(Por portaria de 13

de

Agosto de 1984.)

Transmissões:
Regimento de Transmissões
Alferes miliciano de transmissões, do Depósito Geral de Material de
Transmissões, (10430982) Carlos Alberto Nobre da Silva, em
disponibilidade.
(Por portaria de 31 de

Julho de

1984.)

Serviço de saúde:
Batalhão do Serviço de Saúde
Alferes miliciano do serviço dc saúde, do Hospital Militar Regio
nal n.° 2, (01796576) Sérgio Augusto Sousa Gonçalves, em
disponibilidade.
(Por portaria de 1 de Agosto

de

1984.)

(
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Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Hospital Militar
Regional n.° 4, (13475976) João Manuel Roque Rodrigues.
(Por portaria de 3

de Julho de

1984.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Centro de
Selecção do Porto, (09588876) Fernando Martins de Almeida.
(Por

portaria de 31 de Julho de

1984.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Quartel-General
da Região Militar de Lisboa, (03121177) Miguel Marcelino
Ferreira de Moura Gonçalves, em disponibilidade.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1984.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Estado-Maior
do Exército, (01466375) Manuel António Carvalho Martins, em
disponibilidade.
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de saúde, do Quartel-General
da Região Militar do Centro, (01034075) Alexandre Manuel de
Jesus Oliveira Raposo e (05373180) Carlos José Dias Pereira,
ambos em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Quartel-General
da Região Militar do Sul, (03751278) Luís Gabriel Sequeira
Pereira, em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Quartel-General
da Zona Militar dos Açores, (15235278) Filipe José Carvalhão
Gil. em disponibilidade.
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de saúde, do Quartel-General
da Região Militar de Lisboa, (08228879) Mário José Veríssirno
Cunha Fonseca, (01262077) Joaquim António Toscano Ferreira
Monteiro, (01653175) Luís Fernando Conceição Santos e
(00640277 Fernando Iosé Guerra Guerreiro, todos em disponibi
lidade.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, da Escola Prática
de Infantaria, (03415776) Carlos Manuel de Freitas Barros, em
disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano do serviço dc saúde, do Batalhão do
Serviço de Material, (02802775) Jorge Manuel Gaudêncio Noguei
ra, em disponibilidade.
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Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, da Escola Prática
do Serviço de Transportes, (04237174) António Joaquim Ribeiro
Felisberto, em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, da Escola de Sar
gentos do Exército, (05183577) Luís Filipe de Oliveira Faustino,
em disponibilidade.
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de saúde, do Hospital
Militar Principal, (00638567) Rui Manuel Rodrigues Bouça,
(15906169) António Lourenço Cunha Monteiro, (05907970) João
dos Santos Lourenço e (03924374) Joaquim Reis de Jesus, todos
em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Hospital Militar
de DoeHças Infecto-Contagiosas, (03984877) José Alberto de
Barros Lopes Coelho Casquilho. em disponibilidade.
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de saúde, do Hospital
Militar Regional n.° 2, (14479368) Mário Alberto Domingues
Campos, (03872376) António Alberto ferieira de Lacerda e
(03910577) José Sidónio de Oliveira Mendes, todos em disponi
bilidade.
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de saúde, do Hospital Militar
Regional n.° 4, (19540577) Jorge Manuel Cardoso Lopes,
(01397175) Carlos Alberto Antunes Louro e (01088977) João
Ftancisco Martins de Carvalho, todos em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Instituto Militar
dos Pupilos do Exército, (00062576) Fernando Silvério Madeira
Bolina, em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Centro Militar
de Educação Física, Equitação e Desporws, (13205078) Luís
Augusto Silvério Roque Carvalho, em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, da Escola Militar
de Electromecânica, (04119177) Roberto José Palma Reis, em
disponibilidade.
Aspirinte a oficial miliciano do serviço de saúde, do Centro dc
Instrução de Artilharia Antiaérea de Cascais, (01311277) João
Miguel de Sousa falcão Estrada, em disponibilidade.
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Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Centro dë
Instrução da Polícia do Exército, (00667974) Raul dos Santos
Serra, em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, da Academia
Militar, (04077376) Nuno Gonçalo Madeira de Atayde Banazol.
em disponibilidade.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1984.)
Serviço de administração militar:
Batalhão de Administração Militar
Tenente miliciano do serviço de administração militar, do Centro de
Estudos Psicotécnicos do Exército, (08812775) Luís Manuei Ramos
Fonseca, em disponibilidade.

(Por portaria de

13

de Agosto de 1984.)

Alferes miliciano do serviço de administração militar, da Escola
Prática de Administração Militar, (05544482) Luís Filipe Mendes
Fernandes, em disponibilidade.

(Por portaria de

31

de

Julho

de

1984.)

Alferes miliciano do serviço de administração militar, da Escola
Prática de Administração Militar, (07865075) José Manuel Horta
de Matos Camacho, em disponibilidade.
Alferes miliciano do serviço de pessoal, do Estado-Maior do Exército,
(00353$77). José Manuel Martinho da Silva, em disponibilidade.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1984.)

Alferes miliciano do serviço de pessoal, do Quartel-General da
Região Militar do Centro, (04770578) António Ltiís Pereira
Figueiredo, em disponibilidade.
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de administração militar,
da Direcção do Serviço de Administração Militar, (08519277)
Luís Manuel Gingeira Bravo e (0098207$) Sérgio Francisco
Gonçalves Pacheco Espada Rito, ambos em disponibilidade.

Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, da
Direcção do Serviço de finanças, (04894778) Carlos Almeida
Lino Ramos Alves, em disponibilidade.
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Aspirantes a oficial milicianos do serviço de pessoal, do Estado-Maior
do Exército, (02121777) Jaime Van Zeiler Leitão e (01549279)
José Henrique da Silva Lima, ambos em disponibilidade.
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de pessoal, da Secção de
Apoio Administrativo e Logístico da Direcção do Serviço de
Pessoal, (00173679) Fernando José Borges Correia Araújo e
(05345180) José Carlos Vieira Maria Florindo, ambos em disponi
bilidacle.
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de pessoal, do Quartel-General da Região Militar do Centro, (06b7237i) Filipe Albano
Marques Moreira e (09959$78) Fernando Manuel Dinis de Gou
veia Pacheco. ambos em disponibilidade.

(

Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa, (18588277) João Filipe
Nascimento dos Santos fidalgo, em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, do Quartel-General da Região Militar do Sul, (0693717$) Rogério Filipe
Neves Gomes, em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, da Escola Militar
de Electromecânica, (06321281) António Jorge de Vilhena e
César Mesquita, em disponibilidade.
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de pessoal, do Centro de
Estudos Psicotécnicos do Exército, (16239978) José Eduardo
Marcelino Carvalho, (17058079) Herlânder Tomás Gomes Fer
reira, (16661079) Jorge Manuel da Silva Martins, (03000880)
António Manuel Frazão, (06189781) João António Carrilho Pe
reira e (03453481) Pedro Manuel Leiioa Reis, todos em disponibilidade.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1984.)

Serviço de reconhecimento das transmissões:
Batalhão de Informações e Reconhecimento das Transmissões
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Regimento de
Infantaria do Porto, (09656577) Jorge Paulo Moreira Vaz.
(Por portaria de 25 de Junho de 1984.)

(
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Serviço de material:
Escola Prática do Serviço de Material
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria
de Elvas, (15793583) Sérgio Manuel dos Santos Gigante.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, da Escola Prática de
Cavalaria, (03084780) Pedro Jorge de Oliveira Palma,
(Por portaria de 13 de Agosto de 1984.)

Aspirante a oficial miilciano do serviço de administração militar, da
Escola Prática de Administração Militar, (08871380) João Pedro
Gouveia do Rosário Pessoa de Arnorim.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de material, da Escola Militar
de Electromecânica, (01471581) Rui Januário da Silva Santos.
(Por portaria de 3 de

Agosto de 1984.)

Batalhão do Serviço de Material
Aspirante a oficial miliciano do serviço de material, do Depósito
Geral de Material de Guerra, (1299317$) José António folgado
Roseiro, em disponibilidade.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1984.)

Alferes miliciano do serviço de material, da Escola Prática do Serviço
de Material, (08132577) José Manuel Ferreira Figueiredo, em
disponibilidade.
(Por

portaria de

1 de Agosto de 1984.)

Alferes miliciano do serviço de material, da Direcção do Serviço de
Material, (12699077) António Leitão Sarnadas, em disponibili
dade.

Aspirante a oficial miliciano do serviço de material, do Centro Militar
de Educação Física, Equitação e Desportos, (03326678) João
Pedro Graça Rodrigues, em disponibilidade.
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de material, do Depósito
Geral de Material de Guerra, (10466879) Jorge Manuel Vareta
Gomes e (19619582) Fernando José Martins Vaz, ambos em dis
ponibilidade.
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Aspirante a oficial miliciano do serviço de material, da Escola Militar
de Electromecânica, (00333978) Manuel Dias Lima de Faria, em
disponibilidade.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1984.)

Serviço de transportes:
Escola Prática do Serviço de Transportes
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infan
taria de Castelo Branco, (06136979) José Carlos Machado Mar
tins Moreira.
(Por portaria de 20 de Agosto de 1984.)

Batalhão do Serviço de Transportes
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Batalhão do Serviço
de Material, (01725379) Diogo Mendes Maia.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de transportes, do Regimento
de Infantaria de Castelo Branco, (03056484) João Filipe Garcia
Correia Guedes.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1984.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de transportes, do Regimento
de Cavalaria de Estrernoz, (11033680) Rogério Manuel São
Pedro Duarte Leiria.
(Por portaria de 16 de Agosto de 1984.)

Comandos:
Regimento de Comandos
Alferes miliciano do serviço de material, do Batalhão do Serviço de
Material, (12981282) José Adelino Mougorrinha de Sonsa.
(Por portaria de 17 de Agosto de

984.)

Distritos de recrutamento e mobilização:
Distrito de Recrtitamento e Mobilização de Lisboa
Alferes miliciano de infantaria, da Região Militar de Moçambique,
(70979669) Jemot Pedro Sérgio Fernandes, licenciado.
(Por portaria de 17 de Agosto de 1984.)

(
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Distrito de Recrutamento e Mobilização do Porto
Tenente miliciano pára-quedista, do Corpo de Tropas Pára-Quedistas,
(07572769) José Peixoto Malheiro, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984.)

Alferes miliciano do serviço de saúde, do Batalhão do Serviço de
Saúde, (02060367) Raul Figueira Amaral Nogueira, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de

1982.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Setúbal
Alferes miliciano do serviço de saúde, da Região Militar de Angola,
(60441266) António Garcia de Almeida Cington Júnior, licen
ciado.
(Por portaria de 17 de Agosto de 1984.)

Õrgãos de execução dos serviços e outros elementos:
Estabelecimentos militares
Hospitais militares
Hospital Militar de Doenças Infecto-Contagiosas
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Quartel-General
da Região Militar do Norte, (05243777) Jorge Rydcr Torres
Pereira.
(Por portaria de 25

de

Junho

de

1984.)

Aspirantes a oficial milicianos do serviço de saúde, da Escola Prática
de Artilharia, (07254177) José Eduardo David de Paiva e
(02183476) João Manuel Bispo Pereira.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Quartel-General
da Zona Militar da Madeira, (08514477) António Manuel Mar
tins Moniz Botelho.
(Por

portaria de 3

de Julho de

1984.)

Hospital Militar Regional n.° 2
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, da Escola do Ser
viço de Saúde Militar, (02389374) Carlos Alberto Antunes.
(Por

portaria

dc 3

de

Julho de

1984.)
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Hospital Militar Regional n.” 3
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Regimento de
Infantaria de Vila Real, (13220775) César Vicente Almeida
Damásio.
(Po

portaria de 3

de

Julho de

1984.)

Hospital Militar Regional n.° 4
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Agrupamento
Base de Santa Margarida, (03530075) Jorge Maria da Silva Viana
de Sá.
(Por portaria de 2

de

Julho dc

1984.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Centro de ins
trução de Operações Especiais, (13042276) Fernando Alberto
Carvalheira fernandes.
(Por portaria de 8 de Julho de

1984.)

Estabelecimentos de instrução
Escola Militar de Electromecânica
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, da Escola Prática
de Infantaria, (08464877) João Manuel Sequeira Duarte.
(Por portaria de 2$ de Junho de 1984.)

Diversos:
Agrupamento Base de Santa Margarida
1 a Brigada Mista IndependenteBatalhão de Infantaria Mecanizado
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infan
taria de Beja, (02959382) Carlos António Cunha.
(Por portaria de 15 de Agosto de 1984.)

Centro de Selecção de Coimbra
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Regimento de
Artilharia da Serra do Pilar, (08632475) José Manuel Marques
Luzio.
(Por

portaria

de 28 de Junho de 1984.)
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Centro de Gestão Financeira da Região Militar do Centro
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, do
Regimento de Cavalaria de Santa Margarida, (12883478) Manuel
Jorge Ribeiro Mateus.
(Por portaria de 26 de Agosto de 1984.)
Centro de Gestão Financeira do Departamento de Logística
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, do
Centro de Gestão Financeira da Zona Militar da Madeira,
(02264782) Pattlo Sérgio Alves Marques Louro.
(Por portaria de

13

de Agosto de

1984.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, do
Centro de Gestão financeira da Região Militar do Sul,
(1 5133680) Duarte Rui Aniceto Dias Marques.
(Por

portaria

de

14

de Agosto de 1984.)

forte Militar de Caxias
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Batalhão do Serviço
Geral do Exército, (03403480) Rui Manuel Nunes Jorge.
(Por portaria de

IV

—

14

de Agosto de

1984,)

DECLARAÇÕES

Colocações e desempenho de funções:
1) O tenente-coronel de infantaria, na situação de reserva,
(51385211) Manuel Lopes de Carvalho Chaves presta serviço desde
28 de Agosto de 1984, no Lar de Veteranos Militares dos Serviços
Sociais das Forças Armadas.
2) Por despacho de 3 de Julho de 1984 do GAGE, foi nomeado
por «escolha», para o cargo de CEM/QGRMC, onde continua colo-
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cado, o tenente-coronel de infantaria José Casimiro Gomes Gonçalves
Aranha.
O referido oficial assumiu as funções em 6 de Setembro de 1984.
3) O major de infantaria, na situação de reserva, (52332611)
Albano José Ribeiro de Almeida presta serviço desde 3 de Julho dc
1984, na Agência de Coimbra da Liga dos Combatentes.
4) O coronel de artilharia, na situação de reserva, (51227711)
António Júlio Genelioux de Novais e Silva presta serviço desde 14
de Setembro de 1984, na Comissão para a Valorização do Património
Histórico-Militar da Região Militar do Norte.
5) Nula e sem nenhum efeito a continuação ao
a sua passagem à reserva (1 de fevereiro de 1984),
artilharia, na situação de reserva, (41476962) António
Pinheiro de Gusmão Nogueira, publicada na O. E., 2?
de 15 de Julho de 1984, pág. 1050.

serviço, após
do major de
Mário Leitão
Série, n.° 14,

6) O major de cavalaria, na situação de reserva, (51051211)
Miguel António de Carvalho Sampaio Meio e Castro presta serviço
desde 2% de Agosto de 1984, na Liga dos Combatentes.
7) O coronel do serviço de administração militar, na situação
de reserva, (51419911) Polínio António Saraiva presta serviço desde
30 de Agosto de 1984, no Colégio Militar, deixando de o prestar na
Cruz Vermelha Portuguesa, desde a mesma data.
6) O major do serviço de material, na situação de reserva,
(51427411) José Fernandes Bernardo Alves prestou serviço na Aca
demia Militar, de 16 de Março a 30 de Setembro de 1982.
9) O capitão do serviço de material (serviços técnicos de
manutenção), na situação de reserva, (50340211) Duílio Lopes da
fonseca Jorge deixou de prestar serviço desde 31 de Agosto de 1984,
no Batalhão do Serviço de Material.
10) O capitão do serviço geral do Exército, a situação de reserva,
(50329711) José Machado de Almeida presta serviço desde 13 de
Agosto de 1984, no Distrito de Recrutamento e Mobilização de
Lisboa, deixando de o prestar na Cruz Vermelha Portuguesa, desde a
mesma data.
11) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de reserva,
(51116611) Samuel Alves Gonçalves presta serviço desde 14 de Se-

(

2. Série

ORDEM DO EXËRCITO N.° 19

1283

tembro de 1984, na Comissão para Valorização do Património Histó
rico-Militar da Região Militar do Norte.
12) O major do serviço geral do Exército, na situação de reserva,
(50137711) Francisco Cândido Pereira Rodrigues de Sousa deixou
de prestar serviço desde 1 de Setembro de 1984, na Inspecção-Geral
do Exército.

Cursos, estágios e tirocínios:
13) Deve ser averbado ao brigadeiro (50273011) Mário Lemos
Pires o 56.° Curso do Colégio de Defesa NATO, que frequentou em
Itália, de 15 de Fevereiro a 25 de Julho de 1980.
14) Declara-se que o tenente-coronel de infantaria (51290511)
José António Silvestre Martins frequentou o 63.° Curso de Auditores
do Colégio Defesa OTAN, de 26 de Agosto de 1983 a 3 de Fevereiro
de 1984, e não de 26 de Outubro de 1983 a 3 de Fevereiro de 1984,
como consta na O. E., 2. Série, n.° 7, de 1 de Abril de 1984, pág. 653.
15) Deve ser averbado ao tenente-coronel de infantaria (51399111)
António Pedro Simões Vagos o Curso ACE Sei-dor Officers Orien
tation, que frequentott no Instituto de Defesa Nacional, de 5 a 8 de
Julho de 1983.
16) Deve ser averbado ao capitão de infantaria (05984173)
Artur Neves Pina Monteiro o Curso de Infantry Officer Advanced,
que frequentou nos Estados Unidos da América, de 7 de Janeiro a
27 de Julho de 1984.
17) Deve ser averbado ao capitão de transmissões (75159975)
Rui Manuel da Silva Rodrigues o Curso Introduction to Minicompu
ters, frequentado nos Estados Unidos da América.
18) De acordo com a declaração n.° 58 publicada na O. E.,
2? Série, n.° 3, de 1 de fevereiro de 1984, pág. 301, deve ser averbado
ao capitão médico (09358372) Jorge Duro Mateus Cardoso o grau 3
da carreira médico-militar.
19) Deve ser averbado ao capitão médico (02572075) Joaquim
Manuel Lopes Henriques o Internato Complementar da Especialidade
de Cirurgia Geral (grau 3 da carreira médico-militar) frequentado
nos Hospitais Civis de Lisboa, no período de Junho/Julho dc 1983.
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20) Deve ser averbado aos oficiais abaixo indicados o Curso
de Programador de Computador, que frequentaram na Direcção do
Serviço de Informática do Exército, de 2 de Abril a 24 de Julho de
1984, com aproveitamento:
Major de infantaria (01630663) António da Silva Coelho;
Alferes miliciano de infantaria (08554980) António José Xavicr
Bebiano Cepeda Afonso;
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (10074380) Alfredo José
dos Santos Mendes.
21) Deve ser averbado aos oficiais abaixo
de Instrutores de Equitação, que frequentaram
de Educação Física, Equitação e Desportos, de
1983 a 6 de Julho de 1984, com a classificação
indica:

indicados o Curso
no Centro Militar
10 de Outubro de
que a cada um se

Capitão de cavalaria (05943873) José Júlio Gomes da Silva, 10 va
lores;
Tenente de cavalaria (12609179) Emílio de Oliveira Duarte, 14 va
lores;
22) Deve ser averbado aos tenentes de transmissões (serviços
técnicos
ramo de exploração) o Curso de Material e Segurança
Cripto que frequentaram no Batalhão de Informações e Reconheci
mento das Transmissões no período de 26 dc Abril a 6 de Julho de
1964, com a classificação que a cada um se indica:
—

(51113411) Manuel Martins Vieira, 16,12 valores;
(34177060) António Joaquim Eufémio, 15,23 valores;
(52185111) Parcídio José Antuncs, 15,07 valores.

Escala de antiguidades:
23) O tenente-coronel de artilharia Rui Ferreira dos Santos que
reingressou no serviço activo em regime que dispensa plena validez,
por portaria de 10 de Julho de 1984, contando a antiguidade no
actual posto de 11 de Janeiro de 1972, vai ocupar a sua antiga
posição na escala de antiguidades da sua arma à esquerda do então
tenente-coronel de artilharia João António Leite Pacheco Rodrigues.

Reclassificação de especialidades:
24) Por despacho do brigadeiro Director do Serviço de Pessoal
foram reclassificados na especialidade crviço de pessoal, programador,

c

2.’

Série

ORDEM DO EXfRCITO N.° 19

1285

os capitães milicianos de infantaria, contratados nos termos do Decreto-Lei n.° 90/78, de 9 de Maio, abaixo mencionados:
Gabriel Pereira Resende;
Vasco Vieira dos Santos;
José Acácio da Veiga Marcelino;
Carlos Manuel Lopes Catalão.

Desligados do serviço:
25) São desligados do serviço a partir da data que lhes vai
indicada, até à confirmação da Caixa Geral de Aposentações da
passagem à situação de reforma, nos termos da última parte do arti
go 15.° do Decreto-Lei n.° 28 404, de 31 de Dezembro de 1939, os
oficiais na situação de reserva em seguida mencionados e que n’
datas referidas atingiram o limite de idade para transitarem para a
situação de reforma:
Brigadeiro (51476511) Gualdino Leite da Silva Matos, 19 de Setembro
de 1984;
Coronel de infantaria (50630711) Júlio Zagalo de Lima, 14 de Se
tembro de 1984;
Coronel do serviço de saúde militar (50933311) César Gadanha
Freire de Anctrade, 24 de Setembro de 1984;
Tenente-coronel do serviço geral do Exército (51480511) Duarte
Henrique Pinto da Rocha Cunha, 2 de Setembro de 1984;
Major do serviço geral do Exército (51434$11) José Esteves Martins,
10 de Setembro dc 1984;
Major do serviço geral do Exército (50279511) Artur Macieira
Cerveira, 18 de Setembro de 1984;
Capitão do serviço geral do Exército (51438711) Lourenço Augusto
Casaca, 2 de Setembro de 1984;
Capitão do serviço geral do Exército (50634611) António Paraíso
Tacanho, 8 de Setembro de 1984;
Capitão do serviço geral do Exército (51428611) José Augusto Rebelo,
22 de Setembro de 1984.

Rectificações:
26) O major de infantaria (50181811) Joaquim da Conceição
Faleiro Bramão foi colocado no R1f, por portaria dc 13 de Abril
de 1984, e não como foi publicado na O. E., 2. Série, n.° 12, de 15 de
Junho de 1984, pág. 927.

1286

ORDEM DO EXÉRCITO N.° 19

2. Série

27) O major de infantaria (38389262) Cipriano de Sousa Fer
nandes Alves foi colocado no 2.° BIMoto/1.a BMI/RIA, e não corno
foi publicado na O. E., 2. Série, n,° 13, de 1 de Julho de 1984,
pág. 988.
28) O capitão do serviço geral do Exército (51286411) Adriano
António Crespo foi colocado no Distrito de Recrutamento e Mobili
zação de Leiria, e não como foi publicado na O. E., 2. Série, n.° 12,
de 15 de Junho de 1984, pág. 930.
Diversos:

(

29) Por despacho do brigadeiro Director do Serviço de Pessoal,
foram deferidos os requerimentos em que os oficiais abaixo mencio
nados pediam para continuar ao serviço efectivo, como contratados,
por mais 3 anos, desde as datas abaixo indicadas:
Capitão miliciano de infantaria Manuel Raul da Silva Pequito, desde
17 de Julho de 1983;
Capitão miliciano de infantaria Mário Jorge Pinto Fazendeiro, desde
28 de Setembro de 1984;
Capitão miliciano de infantaria António Cândido ferreira dos Santos,
desde 23 de Maio de 1984;
Capitão miliciano de infantaria José Manuel Aleixo, desde 21 de
Abril de 1984;
Capitão miliciano de infantaria Carlos Alberto Correia Queimada,
desde 21 de Abril de 1984;
Capitão miliciano de infantaria José Brás Pereira Vasques, desde
23 de Abril de 1984;
Capitão miliciano de infantaria António José Carvalho Martins, desde
29 de Janeiro de 1984;
Capitão miliciano de infantaria Paulo florival faria Castro Fogaça,
desde 9 de Maio de 1984;
Capitão miliciano de infantaria Jorge Manuel Oliveira Martins, desde
2 de Julho de 1984;
Tenente miliciano de infantaria Nuno da Conceição ferreira da Costa,
desde 5 de Agosto de 1984;
Tenente miliciano de infantaria Jorge Manuel Moura Soares, desde
13 de Janeiro de 1984;
Tenente miliciano de infantaria António Manuel Paulo Rato, desde
13 de Janeiro de 1984;
Tenente miliciano de cavalaria António Miguel fernandes Ferreira,
desde 15 de Setembro de 1984;
Tenente miliciano de infantaria Pedro Manuel Dias Alves Barbosa,
desde 13 de Janeiro de 1984;

(
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OBITUÁRIO

t984:
Alferes miliciano mícIico (06646367) Constantino Alberto
Julho, 24
Santoalha Prego de Faria, do Distrito de Recrutamento e Mobili
zação de Braga.
Agosto, 18— Capitão, reformado, (52033111) António Lourenço
Martins, do Quartel-General da Região Militar do Centro;
Major, reformado, (51726511) José Xavier Vaz Osõrío,
Agosto, 26
do Quartel-General da Região Militar do Norte.
Tenente-coronel (50545711) Eurico Castilho Serra, do
Setembro, 9
Quartel-General da Região Militar do Norte.
—

—

—

O Chefe do Estado-Maior do Exército
Jorge dci Costa Salazar Braga, general

Está conforme:
O Ajudante-General

José Fernando Lopes Gomes Marques, general
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Publica-se ao Exército o seguinte:
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-

1— MUDANÇAS DE SITUAÇÃO

)

Oficiais do quadro permanente
Corpo de oficiais generais:
Passagem à situação de reserva:
General de 4 estrelas (51249711) Nuno Viriato Tavares de Meio
Egídio, nos termos da condição 1.a da alínea d) do n.° 1 do
artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 5 14/79, de 28 de Dezembro, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 118 600$00. Conta 47 anos de
serviço.
(Por portaria de 18 de fevereiro de 1984. Não carece de visto do
Tríbunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Armas e serviços:
Ingresso nos quadros:
Quadro do Serviço de Administração Militar
Coronel do serviço de administração militar, supranumerário,
(51210411) Manuel Alberto Simões Rios, do Estado-Maior do
Exército, onde continua colocado, devendo ser considerado
nesta situação desde 13 de Junho de 1984, para preenchimento
de vaga no quadro.
(Por portaria de 13 de Junho de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 9 de Outubro de 1984 Não são devidos emolu
mentos.)

D)

)3
)
) ‘5)
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Passagem à situação de adido:
Nos termos do n.° 9 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Coronel de infantaria, no quadro, (51269411) Fernando Hugo Franco
Bélico Velasco, por ter sido nomeado para prestar serviço no
Ministério da Administração Interna, na Polícia de Segurança
Pública, corno 2.° comandante-geral, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
Major de infantaria, supranumerário permanente, (08737065) José
Luís da Costa Sonsa, por ter sido nomeado para prestar serviço
no Ministério da Administração Interna, na Polícia de Segurança
Pública, como comandante daquela Polícia em Viseu, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Agosto
Contas em 4 de Outubro

de
de

1984, anotada
1984.)

pelo Tribunal de

Tenente-coronel de cavalaria, no quadro, (50433711) António Manuel
Garcia Correia, por ter sido nomeado para desempenhar uma
comissão de serviço no Ministério da Administração Interna, na
Guarda Nacional Republicana, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Agosto de 1984, anotada pelo Tribunal de
Contas em 4 de Outubro de 1984.)

Coronel farmacêutico, no quadro, (52156611) Rui Fernandes falcão,
por ter sido nomeado para o cargo de vogal do Conselho Fiscal
dos Estabelecimentos Fabris do Exército, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 17 de Julho de 1984, anotada pelo Tribunal
Contas em 4 de Outubro de 1984.)

de

Nos termos do n.° 16 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto
-Lei n.’ 176/71, de 30 de Abril:
Major de transmissões (serviços técnicos
(50668411) Álvaro dos Santos Rosa, adido,
finanças e do Plano, na Guarda Fiscal, onde
devendo ser considerado nesta situação desde
portaria.

—

ramo exploração)
no Ministério das
continua colocado,
a data da presente

(Por portaria de 6 de Setembro de 1984, anotada pelo Tribunal dc
Contas em 4 de Outubro de 1984.)
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Major do serviço de administração militar (36100558) Ernesto Manuel
Carvalho Allen, adido, no Instituto de Altos Estudos Militares,
onde continua colocado, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 27 de Junho de 1984, anotada pelo
Contas em 4 de Outubro de 1984.)

Tribunal de

Nos termos do n° 20 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Coronel de infantaria, no quadro, (51390411) José Olavo Correia
Ramos, do Estado-Maior do Exército, onde continua colocado,
por aguardar preenchimento de vacatura, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 29 de Julho de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em q de Outubro de 1984. Não são devidos emolu

mentos.)

Coronel de artilharia (50276811) António fialho Tereno, supranume
rório permanente, do Gabinete de Apoio da Direcção do Serviço
de Pessoal, onde continua colocado, por aguardar preenchimento
de vacatura, devendo ser considerado nesta situação desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 22 dc Julho de 1984, visada pelo Tribunal
de
Contas em q de Outubro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Coronel do serviço de administração militar, adido, (51474111) An
tónio Adolfo Rodrigues Leite Assunção, na Manutenção Militar,
onde continua colocado, por aguardar preenchimento de vacatura,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de li de junho de 1984, anotada pelo Tribunal
Contas em 4 de Outubro de 1984.)

de

Passagem à situação de reserva:
Major de infantaria (50992411) Agenor Ranhada Rolo, adido, na
Guarda Nacional Republicana, onde continua colocado, nos
termos da condição 1.a da alínea b) do n.° 1 do artigo 1.0 do
Decreto-Lei n.° 514/79, de 28 de Dezembro, devendo ser consi
derado nesta situação desde a data da presente portaria.

1292

ORDEM DO EXERCITO N. 20

2.’ Série

Fica com a pensão monsal de 57 616$00. Conta 31 anos e $
meses de serviço.
(Por portaria dc 25 de Julho de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
termos
Major de infantaria (50134911) António Casaca Pulguinhas, nos
1.0
Decretodo
4•0
artigo
da alínea e) do n.° 1 do
da condição
o ser considerado
-Lei n.° 514/79, de 28 de Dezembro, devend
a.
portari
te
nesta situação desde a data da presen
34 anos e 7
Conta
456$00.
68
de
fica com a pensão mensal
meses de serviço.
de visto do
(Por portaria de 10 de Setembro de 1984. Não carece 276-A/75.1
n.°
Decreto
do
termos
nos
Contas,
de
Tribunal
a dos Santos Mar
Major de infantaria (42046457) Renato José Ferreir
n.° 1 do artigo 1.0
do
alínea
b)
da
1?
ão
condiç
da
ques, nos termos
ser
do Decreto-Lei n.° 514/79, de 2$ de Dezembro, devendo
a.
portari
te
presen
da
data
a
considerado nesta situação desde
1
e
anos
33
Conta
60
193$00
l
de
mensa
Fica com a pensão
serviço.
de
mês
(Por portaria de 21 de Setembro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/iS.)
Pereira,
Coronel de artilharia (51756811) João Corte Real de Araújo
1.0
Decreto-Lei
do
artigo
do
nos termos da alínea d) do n.° 1
n.° 514/79, de 28 de Dezembro, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 88 920$00. Conta 40 anos de serviço.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)
Major de artilharia (51464411) António Frazão de Matos Modesto,
nos termos da condição L da alínea b) do n.° 1 do artigo 1.° do
Decreto-Lei n.° 514/79, de 2$ de Dezembro, devendo ser consi
derado nesta situação desde a data da presente portaria.
fica com a pensão mensal de 65 500$00. Conta 36 anos de serviço.
(Por portaria de 12 de Setembro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Major engenheiro de transmissões (02612264) José Salvador Mendes
Segundo, nos termos da condição 4. da alínea e) do n.° 1 do
artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 514/79, de 28 de Dezembro, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
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fica com a pensão mensal de 33 037$00. Conta 1$ anos e 7
meses de serviço.
(Por portaria de 4 de Abril de 1984. Ntío carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Major do serviço de material (50034511) António Norberto Gonçalves
Pestana, nos termos da condição 1 da alínea b) do n.° 1 do
artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 5 14/79, de 28 de Dezembro, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 65 500$00. Conta 39 anos de serviço.
.

(Por portaria de 6 de Junho de 1984. N6o carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção)
(50535711) José Tomaz Moreira de Oliveira Manarte, nos termos
da condição 4a da alínea b) do n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 5 14/79, de 28 de Dezembro, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 56 905$00. Conta 33 anos e 11
meses de serviço.
(Por portaria de 16 de Julho de 1984. No carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Major do serviço geral do Exército (50899311) João Martins Carlos,
nos termos da condição 1.a da alínea b) do n.° 1 do artigo 1.0 do
Decreto-Lei n.° 514/79, de 28 de Dezembro, devendo ser consi
derado nesta situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 71 260$00. Conta 42 anos de serviço.
(Por portaria de 21 de Agosto de 1984. N6o carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Capitão do serviço geral do Exército (51094011) José figueiredo de
Assis, nos termos da condição l. da alínea b) do n.° 1 do
artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 514/79, dc 28 de Dezembro, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
fica com a pensão mensal de 60 400$00. Conta 41 anos de serviço.
(Por portaria de 4 de Julho de 1984. N9o carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Capitão do serviço geral do Exército (50659211) José Maria de
Araújo, nos termos da alínea cl) do n.° 1 do artigo 1.0 do
Decreto-Lei n.° 5 14/79, de 28 de Dezembro, devendo ser consi
derado nesta situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 70 900$00. Conta 36 anos de serviço.
(Por portaria de 19 de Julho de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto ii.° 276-A/75.)
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Capitão do serviço geral do Exército (51542011) Acácio Carreira da
Luz, nos termos da alínea d) do n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 514/79, de 28 de Dezembro, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 65 650$00. Conta 38 anos de serviço.
(Por portaria dc 31 de Julho de 1984. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Capitão do serviço geral do Exército (50588311) Mário da Cruz
Martins do Carmo, nos termos da condíção 4o da alínea e) do
n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 514/79, de 28 de Dezembro,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
fica com a pensão mensal de 58 163$00. Conta 34 anos e 8
meses de serviço.
Capitão do serviço geral do Exército (50511611) Jaime Valério Leote
Mendes, nos termos da alínea cl) do n.° 1 do artigo 1.0 do
Decreto-Lei n.° 514/79, de 28 de Dezembro, devendo ser consi
derado nesta situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 65 650$00. Conta 37 anos de serviço.
(Por poratria de 1 de Agosto de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Capftão do serviço geral do Exército (52075211) Manuel Rodrigues,
nos termos da alínea d) do n.° 1 do artigo 1.° do Decreto-Lei
n.° 514/79, de 28 de Dezembro, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 65 650$00. Conta 37 anos de serviço.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos lermos do Decreto n.° 276-A/75.)

dapitão do serviço geral do Exército (50562511) Vasco das Neves
Martins Correia, nos termos da alínea d) do n.° 1 do artigo 1.0
do Decreto-Lei n.° 5 14/79, de 2$ de Dezembro, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 70 900$00. Conta 36 anos de serviço.
(Por portaria de 15 de Agosto de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Oficiais do quadro de complemento
Armas e serviços:
Oficiais milicianos na situação de reserva:
Os oficiais em seguida mencionados têm a situação que lhes vai
indicada em título, nos termos dos artigos 25.° e 26.° do Decreto-
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-Lei n.° 36 304, de 24 de Maio de 1947, por terem atingido o
limite de idade:
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Abrantes
Aspirante a oficial miliciano de infantaria Ernesto José Ferreira
Martins, devendo ser considerado nesta situação desde 30 de
de Setembro de 1983.
Tenente miliciano do serviço de saúde António Fernando da Silva
Marques, devendo ser considerado nesta situação desde 2 de
Janeiro de 1982.
Capitão miliciano do serviço de administração militar José de Matos
Torres, devendo ser considerado nesta situação desde 28 de
Janeiro de 1983.
Tenentes milicianos do serviço de administração militar Luís Fernando
de Almeida Velho Bairrão, José Henrique Pereira dos Santos,
Carlos Lopes Bento e Emílio Severino Rosado de Oliveira, de
vendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente,
14 de Março de 1973, 25 de Julho de 1976, 2 de Abril de 1978
e 18 de Abril de 1982.
Alferes miliciano do serviço de administração militar Eduardo da Silva
Mendes Cardoso, devendo ser considerado nesta situação desde
17 de Dezembro de 1975.
Alferes miliciano do serviço de material José Carlos Negrão Bal
tazar, devendo ser considerado nesta situação desde 23 de Novem
bro de 1982.

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Faro
Capitães milicianos de infantaria João José da Silva Ferreira Neto e
José Viegas Filipe, devendo ser considerados nesta situação desde,
respectivamente, 11 de Junho e 27 de Agosto de 1981.
Tenente miliciano de infantaria Redolfo Rafael Grilo Valentim,
devendo ser considerado nesta situação desde 19 de Abril de
1984.
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Alferes milicianos de infantaria Joaquim Inácio António e Fernando
José Costa da Graça, devendo ser considerados nesta situação
desde, respectivamente, 27 de Fevereiro e 29 de Março de 1984.
Tenente miliciano de artilharia António Inácio Teixeira Picanço,
devendo ser considerado nesta situação desde 4 de Maio de 1984.
Alferes milicianos de artilharia José Manuel da Palma Martins, José
Joaquim Madeira Rodrigues e José Gonçalves Grosso, devendo
ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 1 e 8 de
Janeiro e 1 de Março de 1984.
Capitão miliciano de engenharia Afonso Brito Caiado Sousa, devendo
ser considerado nesta situação desde 9 de Fevereiro de 1981.

(

Tenente miliciano de engenharia Mário César da Silva Ferreira, deven
do ser considerado nesta situação desde 22 de Agosto de 1984.
Alferes miliciano médico José André Avelino Babino Lopes, devendo
ser considerado nesta situação desde 10 de Fevereiro de 1984.
Capitão miliciano do serviço de administração militar David Arnaldo
Paulo Oliveira, devendo ser considerado nesta situação desde
28 de Fevereiro de 1981.
Tenente miliciano do serviço de administração militar António José
Montes Marcelo, devendo ser considerado nesta situação desde
27 de Março de 1984.
Alferes miliciano do serviço de material Rogério da Silva Brito Sequeira, devendo ser considerado nesta situação desde 27 de
Agosto de 1984.
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Lisboa
Tenertes milicianos de infantaria João Óscar Pinto Elias, António
Alberto Carvalho Serra, Simão Carlos Fernando Pó e Carlos Au
gusto Dias Furtado de Oliveira, devendo ser considerados nesta si
tuação desde, respectivamente, 7, 12, 28 e 31 de Outubro de 1984.
Alferes milicianos de infantaria José Manuel Amaral Rodrigues da
Silva e Henrique Manuel Rodrigues de Vasconcelos, devendo
ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 1 e 7
de Outubro de 1984.

(
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Tenente miliciano veterinário José Joaquim Oom do Vale Henriques,
devendo ser considerado nesta situação desde 8 de Junho de 1984.
Capitão miliciano, capelão eventual, Ernesto Delgado Jana, devendo
ser considerado nesta situação desde 28 de Abril de 1981.
Tenentes milicianos, capelães eventuais, Alfredo Augusto da Silva,
Manuel Gonçalves, José Maria Marçal, António Pereira Rodrigues,
Aníbal David Afonso, José dos Santos Capelo, Octávio Gil Mor
gadinho, Faustino Caldas Ferreira, Manuel Raimundo Correia
e Aprízio Barbosa da Silva, devendo ser considerados nesta situa
ção desde, respectivamente, 5 de Maio, 26 de Setembro, 7 de
Novembro de 1983, 25 de Janeiro, 25 de Março, 14 de Abril,
1 de Junho. e 28 de Julho e 2 de Agosto de 1984.
Alferes miliicanos, capelães eventuais, Manuel Marinho de Lemos
Couto e Adelino da Silva Costa, devendo ser considerados
nesta situação desde, respectivamene, 17 de Novembro de 1983
e 21 de Julho de 1984.
Tenentes milicianos da Força Aérea Jorge Manuel Ferreira Marques
de Carvalho e Ângelo José de Oliveira Lopes, devendo
ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 5 de
Julho e 17 de Setembro de 1983.
Distrito de Recru Lamento e Mobilização do Porto

Tenentes milicianos de infantaria José Maria Almeida Pereira, Manuel
Armando Pimenta Macedo, Reinaldo António Vieira da Cruz,
Carlos da Rocha Coelho, Alberto Cardoso Guerra, Fernando
Luís Rego Barbosa Bandeira, Augusto José Moura da Silva
Maia, Jorge António Miranda Cardoso Rocha e Ãngelo Carlos
Machado Vaz, devendo ser considerados nesta situação desde,
respectivamente, 2, 8, 14, 14, 15, 23, 25, 25 e 31 de Outubro
de 1974.
Alferes milicianos de infantaria Carlos Alberto Correia da Costa
Rodrigues, Avelino Pereira Nunes fernandes e António Jacinto
Rodrigues, devendo ser considerados nesta situação desde,
respectivamente, 14, 16 e 28 de Outubro de 1984.
Tenente miliciano de transmissões José Armando Rodrigues de Almei
da, devendo ser considerado nesta situação desde 27 de Outu
bro de 1984.
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Tenentes milicianos médicos Jorge Augusto Moreira da Silva e Rogério
Sarapião Martins de Aguiar Branco, devendo ser considerados
nesta situação desde, respectivamente, 13 e 30 de Outubro de
1984.
Alferes miliciano médico José António Ferreira da Silva Fernandes,
devendo ser considerado nesta situação desde 12 de Outubro
de 1984.
Tenentes milicianos do serviço de administração militar Delmar de
Sousa Vieira, António Pedro de Castro Gonçalves e José Gon
çalves dos Santos, devendo ser considerados nesta situação desde,
respectivamente, 2, 13 e 22 de Outubro de 1984.
Capitão miliciano do serviço de pessoal Augusto Fernando Chaves
de Almeida, devendo ser considerado nesta situação desde 21
de Outubro de 1984.
Alferes milicianos do serviço de material Manuel Augusto Cardoso
de Oliveira e Manuel Carlos Serra Cerdeira Guerra, devendo
ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 4 e 26
de Outubro de 1984.

Baixas de serviço:
Os oficiais do quadro de complemento em seguida mencionados
têm a situação que lhes vai indicada em título, por terem atingido
o limite de idade, nos termos do § 5.° do artigo 61.° do Decreto
n.° 12 017, de 2 de Agosto de 1926:
Infantaria:
Tenertes milicianos, na situação de reserva, João Luís Peixoto
Ferreira Basto, Diogo Castelbranco da Paiva Faria L. Brandão, Ma
nuel Martins Vassalo, Eduardo Guilherme AlIen de Vasconcelos,
Fernando Campos Nogueira, Carlos Manuel Jordão Pereira,
António da Luz Maia de Faria, João Delgado Guerreiro, Sérgio
Rui Pedrosa da Palma Madeira, Adelino de Assis Ferreira, José
de Brito Folques, Américo Henrique Luís, Orlando Valadão
Chagas, Claudino Van-Crichen Bellew, Fernando da Purificação
Costa, José Augusto de Almeida Nifo, Carlos Gozalo e Silva,
José de Sousa Esteves, René Jesus Pendi Nunes, João António
Camacho Lopes Cardoso e António Henrique Maximiliano, deven
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do ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 2, 8,
11, 20 e 23 de Julho, 2 2, 3, 7, 12, 16, 20, 23, 24 e 30 de
Agosto, 7, 19, 20, 23, 24 e 28 de Setembro de 1984.
,

Alferes milicianos, na situação de reserva, Luís Filipe Virgolino
Amaral Mimoso, Edgar José Ferreira Esteves, Francisco Pinto
Ramos, José dos Anjos Marques, Fernando Alegria da Cunha,
Albano Amorim Afonso, Álvaro Manuel Viegas Soares, Bryan de
Avelar, José Bernardino Maiins da Conceição e Amaury da
Silva Duarte Leite Nogueira, devendo ser considetados nesta
situação desde, respectivamente, 7, 12, 12, 22 e 28 de Julho, 1
e 1 de Agosto, 13, 22 e 26 de Setembro de 1984.
Artilharia:
Tenentes milicianos, na situação de reserva, José Lourenço, Mário
Maria, Júlio Bandeira Basto, Alfredo Vilar de Azevedo, Hcnriquc
Maria Fernandes Rebelo de Lima, João Ferreira Silva, Mário
Luís Lindo Pires, Augusto José Soares de Albergaria, Manuel
Pontes de Sousa, Artur Manuel Ribeiro Ferreira e Carlos Ferreira
Madeira Cacho, devendo ser considerados nesta situação desde,
respectivamente, 3 de Julho, 3, 14 e 25 de Agosto, 1, 2, 5, 9, 16,
22 e 24 de Setembro de 1984.
Alferes milicianos, na situação de reserva, Jerónimo Emílio de Miranda
M. do Amaral, José Juliano da Rosa Costa e Oscar de Oliveira
Vaz Osório, devendo ser considerados nesta situação desde,
respectivamente, 7 e 19 de Julho, 6 de Agosto de 1984.
Cavalaria:
Tenentes milicianos, na situação de reserva, tnácio Rebelo de An
drade, Henrique José Caldas de Oliveira e José Manuel Tavares
Cabral, devendo ser considerados nesta situação desde, respecti
vamente, 2 de Julho, 12 e 25 de Setembro de 1984.
Engenharia:
Alferes miliciano, na situação de reserva, Francisco de Almeida e
Castro, devendo ser considerado nesta situação desde 12 de
Setembro de 1984.
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Serviço de saúde:
Tenentes milicianos, na situação de reserva, Luís José Chaves Abe
cassis, Vítor Hugo Traveira Franco e Amílcar Alves da Silva,
devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente,
9 e 30 de Julho e 24 de Setembro de 1984.
Alferes milicianos, na situação de reserva, Armando de M. Deillot
Estrela e Américo da Silva Prates, devendo ser considerados
nesta situação desde, respectivamente, 1 de Julho e 5 de Setembro
de 1984.
Serviço de administração militar:

Tenentes milicianos, na situação de reserva, João Carlos Gomes P.
Paz, Artur Manuel fernandes de Carvalho e José Fernando
Trindade Martinez, deevndo ser considerados nesta situação
desde, respectivamente, $ e 29 de Agosto e 2 de Setembro de
1984.
Alferes milicianos, na situação de reserva, Alberto Manuel Dinis
Pontes e António Alves Pinto Baptista, devendo ser considerados
nesta situação desde, respectivamente, 7 de Agosto e 22 de Setem
bro de 1984.
Força Aérea:

Tenente miliciano, na situação de reserva, José João freitas Ribeiro
Penha Lopes, devendo ser considerado nesta situação desde
31 de Agosto de 1984.
(Por portaria de 12 de Outubro dc 1984.)

II— COLOCAÇÕES, EXONERAÇÕES E TRANSfERËNCIAS
Oficiais do quadro permanente
Adidos:

Reconduzido nas funções de promotor de justiça do 3.° Tribunal
Militar Territorial de Lisboa, para o biénio 1984/86, com início
em 18 de Agosto de 1984, nos termos do n.° 2 do artigo 237.u
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do Código de Justiça Militar, o coronel de artilharia (51084311)
Vítor Manuel de Almeida Antunes.
(Por portaria de 18 de Agosto de 1984, anotada pelo Tribunal de
Contas em 4 de Outubro de 1984.)

Nomeado vogal do Conselho Fiscal dos Estabelecimentos fabris do
Exército o coronel farmacêutico (52156611) Rui fernandes
Falcão, nos termos da alínea a) do artigo 156.° do Decreto-Lei
n.° 42 564, de 7 de Outubro de 1959, alterado pelo artigo único
do Decreto-Lei n.° 43 577, de 31 de Março de 1961, em substi
tuição do coronel farmacêutico Fernando da Cruz Garcia, que
é exonerado das referidas funções pela presente portaria.
(Por portaria de 17 de julho de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 13 de Setembro de 1984. N5o s8o devidos emolu
mentos.)

Oficiais do quadro de complemento
Armas e serviços:
Direcção do Serviço de Material
Aspirante a oficial miliciano do serviço de material, do Batalhão do
Serviço de Material, (13526281) Vítor Manuel de Azevedo e Silva
Pedroso.
(Por portaria de 28 de Agosto de 1984.)

Quartéis.generais:
Região Militar do Centro
Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, do Esquadrão de Lanceiros
da Zona Militar dos Açores, (12280478), Bártolo Miguel Reimão
Simões.
(Por portaria de 28 de Agosto de 1984.)
Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução
e unidades:
Infantaria:
Regimento de Intataria do Porto
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Centro de Instrução
de Operações Especiais, (17775082) Paulo Manuel Marques
Gomes.
(Por portaria de 27 de Agosto de 1984.)
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a oficial miIicianc de infantaria, do Regimento de Infantaria
/ Aspirante
de Beja, (00079982) LuFilipe Cadilhe Veiga Coelho.
“‘Wor portaria de 2

de

Setembro de 1984.)

Regimento de Infantaria de Queluz
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Centro de Instrução
da Polícia do Exército, (02560480) Luís Fernando Alves Borba,
em disponibilidade.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1984.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria
de Beja, (19025379) Raul António Libreiro Machado.
(Por portaria de 12 de Setembro de 1984.)

Regimento de Infantaria de Vila Real
Aspirantes a oficial milicianos dc infantaria, do Regimento de Infan
taria de Chaves, (16387582) José Casimiro Santos Ferreira e
Afonso João Bandeira Anjos.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1984.)

Regimento de Infantaria de Viseu
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infan
taria de Beja, (14155681) Celso Gomes Portugal Rosa.
(Por portaria de 3 de Setembro de 1984.)

Artilharia:
Regimento de Artilharia de Leiria
Aspirante a oficial miliciano de artilharia, da Escola Prática de
Artilharia. (09541979) Francisco Alberto Rodrigues Brás Castro.
(Por portaria de 3 de Setembro de 1984.)

Regimento de Artilharia da Serra do Pilar
Aspirante a oficial miliciano de artilharia, da Escola Prática de
Artilharia, (14324481) Graciano de Almeida Santos Loureiro.
(Por portaria de 3 de Setembro de 1984.)
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Aspirante a oficial miliciano de arjlharia, do Regimento de Artilharia
de Leiria, (00518482) José Fernando Mendes Teles de Figuei
redo.
(Por portaria de 4 de Setembro de 1984.)

Cavalaria:
Regimento de Cavalaria de Braga
Aspirantes a oficial milicianos de cavalaria, do Centro de Instrução
da Polícia do Exército, (10953778) Francisco José Ferreira Simões,
(06673580) Francisco Manuel Guetra Mendes Calão e (01113181)
César Augusto finisterra Pereira, todos em disponibilidade.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1984.)

Regimento de Cavalaria de Santa Margarida
Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, da Escola Prática de Cava
laria, (00226480) António Manuel Almeida dos Santos Rosa, em
disponibilidade.
(Por portaria dc 13 de Agosto de 1984.)

Regimento de Lanceiros de Lisboa
Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, do Centro de Instrução da
Polícia do Exército, (07162079) José Rui Machado Pinto da Silva,
em disponibilidade.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1984.)

Transmissões:
Regimento de Transmissões
Aspirantes a oficial milicianos de transmissões, da Escola Prática de
Transmissões, (02394282), Francisco Manuel Ghira Coimbra
Martins, (06661780) Eurico Manuel Pinheiro da Cruz e (05795182)
Nuno Manuel Carvalho de Matos. todos em disponibilidade.
(Por portaria

de

13 de Agosto de 1984.)

04

ORDEM DO EXERCITO N.° 20

2. Série

Serviço de administração militar:
Batalhão de Administração Militar
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar,
do Depósito Geral de Material de Aquartelamento, (10621679)
Gabriel dos Santos Tourais Pereira, em disponibilidade.
(Por portaria de 18 de Agosto de 1984.)

Serviço de material:
Escola Prática do Serviço de Material
Aspirante a oficial miliciano do serviço de material, da Escola Militar
de Electrornecuinica, (03198279) Hugo Cristiano Campos Lima
Gonçalves Damásio.
(Por portaria de 3 de Agosto de 1984.)
Distritos de recrutamento e mobilização:
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Aveiro
Alferes miliciano de engenharia, do Regimento de Engenharia n.° 1,
(03703467) Júlio José Loureiro de Oliveira, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1983.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Castelo Branco
Alferes miliciano de infantaria, da Região Militar de Angola,
(02075164) António Gaspar Pereira Monteiro, licenciado.
(Por portaria de 22 de Setembro de 1981.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Coimbra
Alferes miliciano de engenharia, do Regimento de Engenharia n.° 1,
(04800069) Alberto Esteves Remédio, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Évora
Tenente miliciano de infantaria, do Regimento de Lanceiros de
Lisboa, (11165969) Joaquim Gonçalves Prazeres Malanho, licen
ciado.

(
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Tenente miliciano de cavalaria, do Regimento de Lanceiros de Lisboa,
(14527669) Joaquim Mário Miranda Bandeiras, licenciado.
Alferes miliciano de cavalaria, do Regimento de Lanceiros de Lisboa,
(61520169) Jorge Manuel Jesus Pereira, licenciado.
Alferes miliciano de engenharia, do Regimento de Engenharia n.° 1,
(18850769) João José Mota Ramos, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984.)
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Lisboa
Tenente miliciano de infantaria, da Região Militar de Moçambique,
(71024860) Mário Pinto da Cunha Monteiro, licenciado.
(Por portaria de 25 de Julho de 1980.)

Alferes miliciano de infantaria, de Região Militar de Moçambique,
(71142967) José Firmino fernandes Gouveia, licenciado.
(Por portaria de 7 de Setembro de 1976.)
Alferes miliciano de infantaria, da Região Militar de Moçambique,
(71023865) Jorge Alexandre Barreto Ferreira, licenciado.
(Por portaria de 21 de Julho de 1980.)

Tenentes milicianos de cavalaria, do Regimento de Lanceiros de
Lisboa, (19712969) Teodoro Viriato Cruz, (10977469) João
Sousa Martins, (61866369) Gonçalo António Meio Vasconcelos
Cameira, (06352769) Pedro Manuel Paula Branco, (01942369)
Manuel Mendes Loff Barreto, (00609369) António Sancho Ama
ral, (19045469) João Manuel Gonçalves Abrantes Magalhães,
(08449969) Filipe António Bernardino Estanislau, (19301969)
Luís Filipe Trocato Gonzalez Briz, (01940969) Filinto Elmano
Clemente Girão Osório, (08617069) José Jorge Rodrigues Silva,

(15182469) Carlos Eduardo Colaço Correia Santos, (12202069)
João Manuel Lopes Sampaio, (16235169) Jorge Emanuel Soares
Pote, (60669669) Rui Manuel Alves Pereira, (61231869) Mário
Jorge Santos Pereira, (15583669) António Fernando Pessoa
Hipólito Oliveira e (70026069) Pedro José Múrias Oliveira
Braga, lodos licenciados.
Alferes milicianos de cavalaria, do Regimento de Lanceiros de Lisboa,
(07134069) António Luís Coelho Cruz, (17613469) Rodrigo Gou
veia Ferreira Cunha, (03791569) José Luís Lopes Mendo,
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(04416669) Fausto Domingos Vieira Martins, (17334269) Álvaro
Manuel Silva Loureiro, (00410969) João Manuel Lisboa,
(15507569) Feliciano Costa Gama, (18836169) Pedro bel Jesus
Fidalgo, (04707769) Joaquim Lopes Duarte Bispo, (02092669)
Fernando António Tavares Amorim, (70348169) Fernando Ma
nuel Vaz Guedes Bacelar, (17497369) Nélson Sousa Palma Santos,
(78024969) César Augusto Martins Portero, (01224769) Luís
Guilherme Rosário Pires, (18332269) Mariano António Neves
Pita Tavares, (05828469) Jorge Manuel Pereira e (03371469)
Pedro Manuel Vasques Nascimento, todos licenciados.
Aspirantes a oficial milicianos de cavalaria, do Regimento de Lan
ceiros de Lisboa, (02584769) António José Leal Santos Laran-

jeira e (05506969) Manuel Eduardo Ferreira Lança Cordeiro,
ambos licenciados.

(

Capitão miliciano de engenharia, do Regimento de Lanceiros de
Lisboa, (08055069) António Maria Cardoso Ferreira, licenciado.
Tenente miliciano de engenharia, do Regimento de Lanceiros de
Lisboa, (04552169), João Filipe Rodrigues Oliveira Ondas Fer
nandes, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 19$4.)

Alferes miliciano de engenharia, do Regimento de Engenharia n.° 1,
(31316761) Mário Jorge Bernardo dos Santos, licenciado.
(Por portaria de

de Janeiro de 1976.)

Tenentes milicianos do serviço de administração militar, do Regimento
de Lanceiros de Lisboa, (03338969) José Júlio Futscher Deus e
(12471469) Carlos Alberto Gonçalves Carinhas, ambos licen
ciados.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização do Porto
Tenente miliciano de cavalaria, do Regimento de Lanceiros de Lisboa,
(16769369) José Gomes de Sousa, licenciado.
Alferes miliicano de cavalaria, do Regimento de Lanceiros de Lisboa,
(11782569) José Manuel David Sousa Meireles, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984.)

(
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Alferes miliciano de engenharia, do Regimento de Engenharia n.° 1,
(06075965) Carlos Manuel Valverde Miranda, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1980.)
Diversos:
Centro de Gestão financeira da Região Militar de Lisboa
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, do
Quar’tel-General da Zona Militar da Madeira, (14782779) João
Pedro Machado Botelho.
(Por portaria de 3 de Setembro de 1984.)

III

—

PENSÕES DE RESERVA

Coronel de infantaria (50152511) António Gaspar de Melo, pensão
mensal de 76 000$00, desde 3 de Julho de 1984. Conta 36 anos de
serviço.
Major de infantaria (50681111) João Augusto dos Santos Dias de
Carvalho, pensão menasl de 72 385$00, desde 14 de Junho de
1984. Conta 33 anos e 10 meses de serviço.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Capitão de infantaria (41122248) Vasco Lino da Silva, pensão mensal
de 53 175$00, desde 9 de Agosto de 1984. Conta 27 anos de
serviço.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Coronel de engenharia (50974711) Álvaro António Duarte Dinis
Varanda, pensão mensal de 66 409$00, desde 30 de Junho de
1984. Conta 31 anos e 4 meses de serviço.
Major médico (50935811) José Henriques Marques, pensão mensal
de 63 681$00, desde 3 de Julho de 1984. Conta 35 anos de
serviço.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 276-A/75.)
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O valor da rectificação da pensão de reserva do capitão do serviço
de material (serviços técnicos de manutenção) (50005411) Aníbal
Henrique Pires, fixado na portaria publicada na Ordem do
Exército, 2. Série, n.° 15, de 1 de Agosto de 1984, foi alterado
para 61 225$00, desde 1 de Março de 1984.
(Por portaria de 17 de Setembro de 1984. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Capitão do serviço geral do Exército (52083811) Henrique fernandes
Moreira, pensão mensal de 67 000$00, desde 1 de Julho de
1984. Conta 36 anos de serviço.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

O valor da rectificação da pensão de reserva do capitão do serviço
geral do Exército (50570211) Álvaro Pereira, fixado na portaria
publicada na Ordem do Exército, 2. Série, n.° 15, de 1 de
Agosto de 1984, foi alterado para 66 419$00, desde 1 de Abril de
1984.
(Por portaria de 12 de Setembro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

IV

—

RECTIFICAÇÕES DE PENSÕES

Actualização das pensões de reserva do oficial a seguir mencionado
desde as datas que se lhe indicam:
Desde 1 de Janeiro de 1982:
Capitão (50458411) Rogério da Fonseca Santos, 45 727$00. Conta
34 anos e 7 meses de serviço (a).
(a) Rectifica a publicada na O.E. n.° 7/83.
Desde 1 de Janeiro de 1983:
Capitão (50458411) Rogério da Fonseca Santos, 54084$00. Conta
34 anos e 7 meses de serviço (b).
(b) Rectifica a publicada na O. E. n.° 10/83.

(
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DECLARAÇÕES

Colocações e desempenho de funções:
1) O brigadeiro, na situação de reserva, (51103311) Eugénio
Rodrigues Coelho presta serviço desde 27 de Setembro de 1984, no
Estado-Maior do Exército, deixando de o prestar no Instituto Militar
dos Pupilos do Exército, desde a mesma data.
2) O major de infantaria, na situação de reserva, (42046457)
Renato José Ferreira dos Santos Marques continuou a prestar serviço,
após a sua passagem à reserva (21 de Setembro de 1984), no Batalhão
do Serviço de Saúde.
3) O major de infantaria, na situação de reserva, (50992411)
Agenor Ranhada Rolo continuou a prestar serviço, após a sua pas
sagem à reserva (25 de Julho de 1984), na Guarda Nacional Republi
cana.
4) Desde 28 de Maio de 1984 presta serviço, na situação de
diligência, na Direcção da Arma de Artilharia, o capitão de artilharia
(15211868) Pedro Manuel Lopes de Saies Grade, do RALIS.
5) O coronel engenheiro do serviço de material, na situação de
reserva, (50324711) Rogério Fernando Sequeira Taborda e Silva
presta serviço desde 20 de Setembro de 1984, no Instituto Militar dos
Pupilos do Exército, deixando de o prestar no Colégio Militar, desde
a mesma data.
6) O major do serviço de material (serviços técnicos de manu
tenção), na situação de reserva, (50034511) António Norberto Gon
çaives Pestana continuou a prestar serviço, após a sua passagem à
reserva (6 de Junho de 1984), na Chefia do Serviço de Material de
Instrução.
7) O major do serviço geral do Exército, na situação de reserva,
(50899811) João Martins Carlos continuou a prestar serviço, após a
sua passagem à reserva (21 de Agosto de 1984), no Estado-Maior
-General das Forças Armadas.
8) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de reserva,
(50511611) Jaime Valério Leote Mendes continuou a prestar serviço,
após a sua passagem à reserva (1 de Agosto de 1984), na Escola
Prática de Infantaria.

1310

ORDEM DO EXERCITO N.° 20

2. Série

Cursos, estágios e tirocínios:

9) Deve ser averbado aos tenente-coronel de artilharia (51373311)
Rui Manuel da Fonseca Rodrigues, capitão de artilharia (51117311)
José Cândido Custódio Pereira e tenente de artilharia (00579178) José
Carlos Dias de Sousa Martins o Curso de Operadores de Radar
MPDR 45, que frequentaram na República federal da Alemanha,
de 10 de Abril a 25 de Maio de 1984.
10) Deve ser averbado aos oficiais abaixo indicados o Curso
de Técnica de Estado-Maior, que frequentaram no Instituto de Altos
Estudos Militares, no ano lectivo de 1983/84, com a classificação
que a cada um se indica:
Tenente-coronel dc infantaria (51402511) Carlos Alberto Pereira
Tavares Correia, regular;
Tenente-coronel de infantaria (50189311) José Alberto Cardeira Rino,
bom;
Tenente-coronel de infantaria (50181611) Dinis Joaquim Braz Sebas
tião, bom;
Tenente-coronel de infantaria (50993411) Armando Pernil de Maga
lhães Taborda, regular;
Tenente-coronel de infantaria (50993911) José de Almeida Nolasco
Pinto, regular;
Tenente-coronel de artilharia (50834611) José Eduardo Leitão Alves
Monteiro, regular;
Tenente-coronel de cavalaria (51413711) Manuel Maria de Barros
Cardoso de Menezes, bom;
Tenente-coronel do serviço de administração militar (50473711) Joa
quim Miranda ferreira, bom;
Major de infantaria (50995711) Alberto Hugo Rocha Lisboa, bom;
Major de artilharia (50448611) Gustavo Carmo Marques, regular;
Major de artilharia (50448911) Eduardo Barata das Neves, regular;
Major de artilharia (50041211) Orlando Santos Dias, regular;
Major de infantaria (43451561) Joaquim Ferreira de Barros, bom;
Major de infantaria (31628361) Carlos Alberto fernandes Pires, muito
bom;
Major dc infantaria (46380961) Silvestre António Salgueiro Porto,
bom;
Major de cavalaria (42479161) Hernâni dos Santos Moós, bom;
Major de infantaria (31232962) Firmino Luís Ferreira Augusto, bom.
11) Deve ser averbado aos majores abaixo indicados o Curso
Geral de Comando e Estado-Maior, que frequentaram no Instituto
de Altos Estudos Militares, no ano lectivo de 1983/84, com a classi
ficação que a cada um se indica:

(
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Infantaria:

—-

(50083511) Vasco Correia Lourenço, regular;
(35316562) Leonel Jorge Silva Carvalho, bom;
(07265963) António Alves Martins, regular;
(00578363) Joaquim Camacho Aguiã, regular;
(06954963) José Nuno da Câmara Santa Clara Gomes, bom;
(01745163) António Manuel Salavessa da Costa, bom;
(31684362) Rui Fernando Ribeiro de Lucena Coutinho, regular;
(42093862) José Nunes Celorico, regular;
(06999063) José Nunes Geraldes, regular;
(39521762) José Domingos Moura Carneiro, regular;
(03147863) Fernando José Lopes Finote, bom;
(38790962) Rui Rolando Xavier Castro Guimarães, reguIar;
(04204863) Victor Manuel Pinto Ferreira, bgm;
(35316262) João Rodrigo Silva Ramalho Rocha, suficiente;
(06919164) António Manuel C. Pessanha de Oliveira, regular;
(40008262) António Luís Freitas da Naia, suficiente;
(31684462) Abílio José Barbosa Monteiro de Macedo, regular;
(31686162) Carlos Manuel L. Costa Lopes Camilo, bom;
(09317963) Acácio Manuel Pimenta Bação, regular;
(00155863) Antero Aníbal Ribeiro da Silva, regular;
(03182763) Aprígio Ramalho, bom;
(05185566) Luís Nélson Ferreira dos Santos, bom;
(32106762) António Lopes Lourenço, regular;
(00395665) Luís Vicente Martins de MeIo Cabral, regular;
(03137365)Jp Antáuio Maçhado Matos, bom;
(06270967) Americo Jose O. Fernandes Henriques, muito bom.
Artilharia:

(42477962)
(62059663)
(03396063)
(01640463)
(01365763)
(04358064)
(09063164)
(11154567)

Luís Filipe Candeias da Silva Barata, regular;
Luís Lopes Francisco, bom;
Luís Manuel Ferraz Pinto de Oliveira, bom;
Vicior Manuel Amaro dos Santos, regular;
João Maria Clímaco de Sousa e Brito, suficiente;
José Domingos Canatário Serafim, bom;
João Baptista Nabeiro Canelas, bom;
João António Carvalho Almas Imperial, regular.

Cavalaria:

(31625661) José António Ribeiro de Almeida, regular;
(04281563) Jorge Félix Furtado Dias, regular;
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(00352965) Fernando José Salgueiro Maia, bom;
(03935864) José Carlos Cadavez, bom;
(50203611) Ávilo Joaquim Ramos Cadete, bom.

Engenharia:
(62278264) Sérgio Augusto Margarido Lima Bacelar, muito bom;
(06601864) Luís Ernesto A. Ferreira de Macedo, bom;
(02990965) Jorge António Bernardo, Regular.

Transmissões:
(07474663) Pedro Rocha Pena Madeira, bom;
(00158265) Carlos António Alves, bom;
(09662165) José Albano Veloso Coelho, regular.

Serviço de Administração militar:
(50738611)
(05718263)
(35026760)
(690763)
(36607062)
(05966764)
(04153966)

Abílio Manuel Dias Matos, regular;
António Fernando Mendes de Oliveira Torres, suficiente;
Rogério Cordeiro Soares, regular;
Octávio de Carvalho Marques, suficiente;
Eurico Rodrigues Longo, regular;
José Carlos Mendonça da Luz, bom;
António Manuel Galvão Gonçalves, regular.

Serviço de material:
(04233764) Rogério Marreiros da Silva, bom;
(01859264) José Jesus Camelo, regular.

Serviço de saúde:
Ramo veterinária:
(00195061) Armando António Pires Remondes, regular;
(06766668) Joaquim Francisco de Oliveira Salgado, regular.

(
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Quadro especial de oficiais:
—

(46205562)
(72027863)
(00495960)
(40049661)
(43405862)
(31007562)

Infantaria:
António João Cabaceira Raposo, regular;
Manuel dc Medina de Matos, suficiente;
Delfim dos Passos, suficiente;
Manuel ferreira de Carvalho, regular;
Celestino de Castro Fontes, suficiente;
Francisco da Ressureição Ajuda da Silva, regular.

Quadro especial de oficiais:
—

Artilharia:

(0531 6$64) Arsénio Antunes ferreira, suficiente.
12) Deve ser averbado aos capitães abaixo indicados o Curso
Geral de Comando e Estado-Maior, que frequentaram no Instituto de
Altos Estudos Militares, no ano lectivo de 1983/84, com a classifi
cação que a cada um se indica:
Infantaria:
(08181365)
(00066066)
(07856266)
(62721165)
(84006367)
(08285965)
(06401065)
(42170659)
(40102961)
(03323166)
(08184166)
(06141766)
(80101068)
(03339365)
(11310467)
(09072965)
(06544166)
(03858566)
(02541466)
(09510665)
(05316365)

Paulo José Pereira Guerreiro, bom;
Henrique Rosário C. de Lacerda Ramalho, regular;
Manuel José Carvalho, bom;
António Iosé Afonso Lourenço, regular;
Manuel António de MeIo e Silva, regular;
Rui Trindade Doutel Guerra Ribeiro, suficiente;
José Pina David Pereira, bom;
Rui Manuel Tavares Teixeira, suficiente;
Victor Manuel Cardoso Caldeira, regular;
José Azuil da Conceição Duarte Mouzinho, bom;
José Manuel Vaz Pombal, regular;
Miguel Fernando Guint Barbosa, regular;
Francisco José de Ascensão Lopes Martins, suficiente;
Carlos Alberto Rocha Neves, bom;
Luís Manuel Gomes dos Santos Lopes, regular;
Adelino de Matos Coelho, regular;
Joaquim António P. Moreira dos Santos, regular;
José António Barreto Nunes, regular;
Gabriel Gomes Mendes, regular;
Anónio da Costa Alves, regular;
João Raul Gomes Bettencourt Coelho, regular.

ORDEM DO EXFRCITO N.° 20

1314

2. Série

Artilharia:
(00946766)
(03860266)
(05410465)
(04334365)
(07935566)

Jose Francisco de Jesus Duarte, regular;
José Martins Cabaça Ruaz, bom;
José Manuel Pinto Marques Nave, regular;
José Manuel freire Nogueira, muito bom;
Manuel JoEo Ferreir Sousa, bom.

Cavalaria:
(06519567)
(02534265)
(03540465)
(04246665)
(09762266)
(34067362)

Alfredo Correia Assunç5o, bom;
Joaquim dos Reis, bom;
Armando Manuel da Silva Aparício, bom;
José António Saturnino Balula Cid, regular;
Rui Borges Santos Silva, regular;
Henrique José B. Guerreiro Quinta No”a, bom.

Engenharia:
(01181366) Porfírio Aires Marques dos Santos, regular;
(10883367) José Luís cio Rocha Dores, bom;
(08189665) Isaías de Figueiredo Ribeiro, bom.
Serviço de adrninistraço militar:
(01515665)
(31058260)
(50361911)
(03999065)
(01587567)
(02889566)

José António Brito e Osório de Valdoleiros, bom;
Francisco Xavier dos Santos Silva, regular
Álvaro Brazinha Mochacho, suficiente;
Fernando Manuel Silva Ascensão. bom;
Rui Fernando Mirando Vieira, regular;
João Roque Rodrigues, regular.

Serviço de material:
(00039276) Carlos Alberto Gonçalves Oliveira, regular;
(16902974) Orlando Santos Domingos André, suficiente;
(13499972) Darcílio Jorge da Coa Lamelas, regular.
Serviço de saúde:
—

Ramo medicina:

(05021768) Pedro Manuel Caimoto Jácome, bom;
(00946165) António Manuel Costa Vieira Lisboa, suficiente.

2’ Série
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Pensões de invalidez:
13) Por despacho da Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previciência, de 10 de Stembro de 1984, publicado no Diário da República,
2. Série, ,0 224, de 26 de Setembro de 1984, passam a ser pagos
das suas pensões mensais, vor aquela Caixa, a partir de 1 de Outubro
d 1984, os seguintes oficiais:
Tenente miliciano do serviço de administração militar (08990368)
Eugénio Gomes, 9430$00;
Tenente miliciano dc cavalaria (07574065) Manuel Costa Sobral,
9430$00
Alferes miliciano de infantaria (01959867) Amadeu Duborjal Alves
Cabral, 9430$00;
Alferes miliicano de infantaria (00603$79) Joaquim Maria Oliveira
Rocha, 11 709$00.
11 eforma extraordinária:
14) Por desoacho da Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previ
dência, de 10 de Setembro dc 1984, publicado no Diário da República,
2 Série, n.° 224, de 26 de Setembro de 1984, passam a ser pagos
das suas pensões mensais, por aquela Caixa, a partir de 1 de Outubro
de 1984, os seguintes oficiais:
Capitão de cavalaria (36346$58) Cipriano António Parada Leitão
fontes, 52 500$00;
Capitão de infantraia (01818267) Joaquim Mano Póvoas, 55 000$00;
Capitão do serviço geral do Exército (82009960) Marcelino da Mata,
58 600$00.

Rectificações:
15) O coronel de engenharia (50686111) Carlos Jorge da Cunha
Fernandes Beirão passou à situacão de adido, nos termos do n.° 20
da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril,
e não como foi publicado na Ordem do Exército, 2.a Série, n.° 12,
de 15 de Junho de 1984, pág. 912.
16) Na O. E., 2.a Série, n.° 14, de 15 de Julho de 1984, página
1046, onde se lê: «Jaime Fernando Borrego de Oliveira Leite», deve
ler-se «Jaime Fernando Borrego Linhã de Oliveira Leite».
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17) Na O. E., 2. Série, n.° 15, de 1 de Agosto de 1984, página
1109, onde se lê: «Vítor Agostinho de Mendonça Frazão>, deve ler-se
«Vítor Agostinho de Mendoça frazão».
18) Alberto Augusto Pinto Henriques é major do serviço de admi
nistração militar (51022711), e não como vem publicado na O. E.,
2.’ Série, n.° 13, de 1 de Julho de 1984, página 979.
19) O capitão de infantaria (60598967) Carlos Alberto Cohen
de Brito Teixeira conta a antiguidade no actual posto, para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde 1 de Dezembro de 1975, e não
como foi publicado na O. E., 2. Série, n.° 12, de 15 de Junho de
1984, pág. 916.

20) Na O. E., 2. Série, n.’ 14, de 15 de Julho de 1984, página
1022, respeitante ao capitão de cavalaria (08073563), na situação de
reserva, Vítor Hugo da Mota, onde se lê: «43 067$00», deve ler-se
«43 063$00».
21) O tenente do serviço geral do Exército António Aostinhu
Mestre foi colocado na RR/DSP, desde 10 de Agosto de 1983, e não
como foi publicado na O. E., 2. Série, n.° 23, de 1 de Dezembro
de 1983, página 1773.
22) Pertence ao serviço de administração militar, e não ao serviço
de saúde, como consta na O. E., 2.’ Série, n.° 14, de 15 de Julho de
1984, o alferes miliciano (37002155) José Gonçalves de Sousa Maga
lhães, do Batalhão do Serviço de Saúde, e colocado na situação
de reserva desde 3 de Junho de 1979.

VI— OBITUÁRIO
1968:
Fevereiro, 1
Pereira.

—

Alferes miliciano pilito aviador João Manuel Coutinho

(
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1970:

Agosto, 30—Tenente miliciano médico, na situação de reserva,
Heitor Alves Durão, do Quartel-General da Região Militar do Sul.

1982:
Tenente miliciano do serviço de administração militar
Maio, 8
José Carlos dos Anjos Antunes Martins, do Distrito de Recruta
mento e Mobilização de Castelo Branco.
—

1983:
Agosto, 19— Tenente miliciano de artilharia, na situação de reserva,
Manuel Macedo franco, do Quartel-General da Região Militar
de Lisboa.

1984:
Julho, 19—Capitão do serviço de material (50006011) António
Gardel Pereira Coxíxo;
Agosto, 10—-Capitão, reformado, (50283911) António Curto, do
Quaiiel-Gcneral da Região Militar do Centro;
Capitão, reformado, (01453711) Januário Rodrigues
Agosto, 15
Pereira, do Quartel-General da Região Militar do Norte;
Capitão, reformado, (50404911) Joaquim da Silva Mar
Agosto, 17
ques, do Quartel-General da Região Militar do Centro;
Agosto, 19— Coronel de infantaria, na situação de reserva, (51227811)
João Afonso Teixeira Henriques, do Quartel-General da Região
Militar de Lisboa;
Tenente, reformado, (50992011) Domingos Fernando
Agosto, 21
Canhão, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa;
Coronel reformado, (50260711) Carlos Alberto da
Agosto, 26
Costa Botelho, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa;
Capitão do serviço geral do Exército, na situação de
Agosto, 28
reserva, (51182411) António Rosa, do Quartel-General da Região
Militar de Lisboa;
Coronel, reformado, (50328311) Manuel Ribeiro da
Setembro, 4
Rocha, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
—

—

—

—

—

—
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Setembro, 4
Alferes miliciano (08670965) Alberto Jorge Novak
Júdice da Costa, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa;
Setembro, 17— Coronel, reformado, António Augusto Castanheira
Sarnue), do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
—

O Chefe do Estado-Maior do Exército
Jorge da Costa Satazar Braga, general

Está conforme:

O Ajudante-General

José Fernando Lopes Comes Marques, general

-—
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MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

ORDEM

DO

3

EXERCITO

2. SÉRIE

N.° 21/1 DE NOVEMBRO DE 1984
2 t—

Publica-se ao Exército o seguinte:
1—DECRETOS, PORTARIAS E DESPACHOS
MINISTËRIO DA DEFESA NACIONAL
Estado-Maior-General das Forças Armadas
Portaria
Mandam o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e
os Chefes do Estado-Maior da Armada e do Estado-Maior do
Exército exonerar, a contar de 17 de Abril de 1964, nos termos
do artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 377/75, de 1$ de Julho, o
01788972 capitão engenheiro Tm José da Conceição Teodósio,
do cargo de «C-923 Applications Programmer», no Comando em
em Chefe da Área Ibero-Atlântica da Organização do Tratado do
Atlântico Norte, e nomear o 12399675 capitão Tm Eduardo
Rodrigues Dias para o referido cargo.
Estado-Maior-General das Forças Armadas, 10 de Agosto de
1984.
O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas,
José Lemos ferreira, general.
O Chefe do Estado-Maior da Armada,
António Egídio de Sousa Leitão, almirante.
O Chefe do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Satazar Braga, general.
—

—

—

(Anotada pelo TC em 7 de Setembro de 1984.)
Série, n.° 220, de 21 de Setembro de 1984.)

(D. R., 2.

Gabinete do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas
Por ter sido publicado com inexactidão no Diário da República,
2. série, n.° 167, de 20 de Julho de 1984, a pp. 6451 e 6452,
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o despacho respeitante à nomeação do brigadeiro António Xavier
Areu y Campos Pereira Coutinho para director do Serviço de
Polícia Judiciária Militar, rectifica-se o seguinte:
Onde se lê:
Brigadeiro António Xavier Abreu y Campos Pereira Coutinho.
deve ler-se:
Brigadeiro António Xavier Areu y Campos Pereira Coutinho.
Estado-Maior-General das Forças Armadas, 28 de Agosto de
1984.
Pelo Chefe de Gabinete, João C. P. A guiar e Silva, coronel
piloto aviador.
—

(

(D. R., 2.’ Série, n.’ 208, de 7 de Setembro de 1984.)

Estado-Maior do Exército
Despacho n.° 131/84
Nos termos do artigo 24.° do Decreto-Lei n.° 949/76, de 31 de
Dezembro, com a redacção que lhe foi dada pelo artigo 1.0 do
Decreto-Lei n.° 457/77, de 4 de Novembro, e na sequência dos
meus Despachos n.°5 111/A/$3 e 52/84, respectivamente dc
30 de Dezembro de 1933 e 3 de Abril de 1984, nomeio membros
do Conselho Superior do Exército:
1. General António Avelino Pereira Pinto, em substituição do
general Gonçalo Nuno de Albuquerque Sanches da Gama,
que, por ter sido nomeado Inspector-Geral do Exército, passou
a membro permanente, por inerência de funções.
2. General Raul Jorge Gonçalves Passos, em substituição do
general Luís Fernando Dias Correia da Cruz, que, por ter sido
nomeado Quartel-Mestre-General, passou a membro permanente, por inerência de funções.
Estado-Maior do Exército, 16 de Outubro de 1984.
O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Salazar Braga, general.
—

Serviço de Polícia Judiciária Militar
Despacho
Nos termos do disposto no artigo 8.0, n.°5 1 e 2, do Decreto-Lei
n.° 520/75, de 23 de Setembro, exonero das funções que vinha

(
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desempenhando no Serviço de Polícia Judiciária Militar o
capitão do serviço geral do Exército (52260711) Augusto Figuei
redo, exoneração referida a 15 de Agosto de 1984, para efeitos
administrativos.
[Não carece de visto do TC (artigo 8.°, n.°
-Lei n.° 520/75, de 23 de Setembro).]

1.0,

do Decreto

O
Serviço de Polícia Judiciária Militar, 22 de Agosto de 1984.
Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, José Lemos
Ferreira, general.
—

(D. R., 2.’ Série, n.° 206, de 5 de Setembro de 1984.)

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Gabinete do Ministro
Despacho n.° 41/84
1

—

Nos termos do disposto no artigo 2.° do Decreto-Lei n.° 288/83,

de 22 de Junho, nomeio vogal da comissão instaladora da
Escola Superior de Polícia o tenente-coronel de cavalaria Rui
Eduardo Anselmo Oliveira Soares.

2

—

—

De harmonia com o preceituado no n.° 3 do artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 164-C/80, de 22 de Maio, e para os efeitos do disposto
no n.° 2 do mesmo artigo, declara-se de urgente conveniência
de serviço a nomeação feita no n.° 1 deste despacho, que produz
efeitos, designadamente quanto ao exercício de funções e pro
cessamento de abonos, a partir da data deste despacho.

Ministério da Administração Interna, 4 de Setembro de 1984.
O Ministro da Administração Interna, Eduardo Ribeiro Pereira.
(D. R., 2.’ Série, n.° 219, de 20 de Setembro de 1984.)
Comando.Geral da Polícia de Segurança Pública
Por portarias de 1 do corrente mês, visadas pelo TC em 17:

Fernando Hugo Franco Bélico de Velasco, coronel de infantaria
nomeado, em comissão de serviço, para o cargo de 2.° coman
dante-geral da Polícia de Segurança Pública, com efeitos desde 1
de Agosto de 1984, inclusive, nos termos da legislação prevista
para aquele cargo e com a aplicação do disposto no n.° 2 do
artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 146-C/80, de 22 de Maio, por urgente

—

conveniência de serviço.
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Josá Luís da Costa Sousa, major de infantaria
nomeado, em
comissão de serviço, para o cargo de comandante distrital da
Polícia de Segurança Pública de Viseu, com efeitos desde 1 de
Agosto de 1984, inclusive, nos termos da legislação prevista
para aquele cargo e com a aplicação do disposto no n.° 2 do
artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 146-C/$0, de 22 de Maio, por
urgente conveniência de serviço.
—

(Registos n.os 69 112 e 69 113, respectivamente. Por estas
nomeações são devidos emolumentos, nos termos do
artigo 5.° da tabela anexa ao Decreto-Lei n.° 356/73
e do n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 131/82: para
o Estado, 900$, e para o Cofre do TC, 600$.)
Comando-Geral da Polícia de Segurança Pública, 27 de Aogsto
O Chefe do Estado-Maior, António dos Santos Martiizs.
de 1984.
coronel de artilharia.
—

(D. R., 2. Série, a.° 206, de 5 de Setembro de 1984,)

Por portaria de 1 de Setembro findo, visada pelo TC em 25:
nomeado,
José António Jorge Vaz Antunes, capitão de infantaria
cm comissão, para o cargo dc comandante da Polícia de Segu
rança Pública de Angra do Heroísmo, da Região Autónoma dos
Açores, com efeitos desde 1 de Setembro de 1984, inclusive,
nos termos da legislação prevista para aquele cargo e com
a aplicação do disposto no n.° 2 do artigo 3.° do Decreto-Lei
n.° 146-C/80, de 22 de Maio, por urgente conveniência de
serviço. (Registo n.° 78 136.)
—

Por portarias de 14 de Setembro findo, visadas pelo TC
em 25:
exonerado
Mário Manuel dos Santos Piteira, major de infantaria
do cargo de 2.° comandante distrital da Polícia de Segurança
Pública de Setúbal e nomeado, em comissão, para o cargo de
chefe de repartição de instrução do Comando-Geral da Polícia
de Segurança Pública. (Registo n.° 78 135.)
—

exonerado
António Manuel Duarte Rebelo, major de infantaria
do cargo de comandante da divisão de Almada da Polícia de
Segurança Pública do distrito de Setúbal e nomeado, em comis
—

(
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são, para o cargo de 2.° comandante distrital da mesma Polícia.
(Registo n.° 78 134.)
(São devidos emolumentos, nos temos do artigo 5.° da tabela
anexa ao Decreto-Lei n.° 356/73 e do n.° 1 do artigo 1.0
do Decreto-Lei n.° 131/82: para o Estado, 900$, e para
o Cofre do TC, 600.)

Comando-Geral da Polícia de Segurança Pública, 3 de Outubro
O Chefe do Estado-Maior Interino, José António Pertir’i
dc 1984.
Bruz, tenente-coronel de infantaria.
(D. R., 2.” Série, n.° 239, de 15 de Outubro de 1984.)
—

II— MUDANÇAS DE SITUAÇÃO
Oficiais do quadro permanente
Corpo de oficiais generais:
Passagem à situação de reserva:
General (51384911) Artur Baptista Beirão, nos termos da condição
1. da alínea b) do n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 514/79,
de 28 de Dezembro, devendo ser considerado nesta situação
desde a data a presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 91 810$00. Conta 48 anos de serviço.
(Por portaria de 2 de Setembro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Brigadeiro (50936011) Álvaro Rui Machado dos Santos Crespo, nos
termos da condição 2. da alínea b) do n.° 1 do artigo 1.0 do
Decreto-Lei n.° 5 14/79, de 22 de Dezembro, devendo ser consi
derado nesta situação desde a data da presentë portaria.
Fica com a pensão mensal de 79 700$00. Conta 38 anos de serviço.
(Por portaria de 3 de Agosto de 1984. Não carece de visto do
Ttibunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Armas e serviços:
Ingresso nos quadros:
Quadro do Serviço Geral do Exército
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (51057611)
Henrique Emídio dos Santos, do Distrito de Recrutamento e
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Mobilização do Funchal, onde continua colocado, devendo ser
considerado nesta situação desde 1 de Agosto de 1984, para
preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Outubro de 1984 Não são devidos emolu
mentos.)
Capitão do serviço geral do Exército, supranurnerário, (52119511)
António Ramos, do Regimento de Artilharia de Costa, onde
continua colocado, devendo ser considerado nesta situação desde
10 de Agosto de 1984, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por

portaria de 10 de Agosto de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Outubro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (52166211)
Dinis de Jesus Ferreira, do Distrito de Recrutamento e Mobili
zação de Ponta Delgada, onde continua colocado, devendo ser
considerado nesta situação desde 15 de Agosto de 1984, para
preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 15 de Agosto de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Outubro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)
Capitão do serviço geral do Exército, supranurnerário, (51697711)
José Mariquito Constantino, do Regimento de Infantaria de
Elvas, onde continua colocado, devendo ser considerado nesta
situação desde 1 de Setembro de 1984, para preenchimento de
vaga no quadro.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Outubro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Capitão do serviço geral do Exército, supranurnerário, (50882411)
Joaquim Garraio Pires, do Centro de Instrução de Polícia do
Exército, onde continua colocado, devendo ser considerado nesta
situação desde 4 de Setembro de 1984, para preenchimento de
vaga no quadro.
(Por portaria de 4 de Setembro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Outubro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

2
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Passagem à situação de adido:
Nos termos da alínea a) do artigo 44.° do Decreto-Lei
n.° 176/71, de 30 de Abril:
Capitão de engenharia, no quadro, (01181366) Porfírio Aires Marques
dos Santos, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa,
por ter entrado de licença ilimitada, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 3 de Setembro de 1984, anotada pelo Tribunal de
Contas em 4 de Outubro de 1984.)

Nos termos do n.° 9 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Major do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), no
quadro, (50129411) Manuel Nogueira Pinto, por ter sido nome
ado para desempenhar as funções de chefe da 4. Divisão das
Oficinas Gerais de Material de Engenharia, devendo ser consi
derado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1984, anotada pelo Tribunal de
Contas em 15 de Outubro de 1984.)
Nos termos do n.° 10 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Tenente-coronel de infantaria, no quadro, (51406311) Amílcar Cristina
da Silva, por ter sido nomeado para desempenhar funções de
professor efectivo do Instituto de Altos Estudos Militares, de
vendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Tenente-coronel de infantaria, no quadro, (51401111) Luís Carlos
Berbereia Costa, do Instituto de Altos Estudos Militares, por
ter sido nomeado para desempenhar funções de professor efec
tivo, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 5 de Junho de 1984, anotada pelo Tribunal de
Contas em 4 de Outubro de 1984.)

Tenente-coronel de infantaria, no quadro, (51405611) Herculano
Soares Martins, do Instituto de Altos Estudos Militares, por
ter sido nomeado para desempenhar funções de professor efec
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tivo, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 2 de Agosto de 1984, anotada pelo Tribunal de
Contas em 4 de Outubro de 1984.)
Tenente-coronel de artilharia, no quadro,
Tavares Antunes Rei, por ter sido
funções de professor efectivo do
Militares, devendo ser considerado
da presente portaria.
(Por

(50582111) Ricardo António
nomeado para desempenhar
Instituto de Altos Estudos
nesta situação desde a data

portaria de 24 de Julho de 1984, anotada pelo Tribunal de
de Outubro de 1984.)

Contas em 4

Coronel de cavalaria, no quadro, (51196711) Orlando José Sequeira
da Silva, por ter sido nomeado para desempenhar as funções
de subdirector do Colégio Militar, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1984, anotada pelo Tribunal de
Contas em 4 de Outubro de 1984.)
Tenente-coronel o serviço de administração militar, no quadro,
(51251511) Manuel António Palminha Sacramento, por ter sido
nomeado para desempenhar as funções de chefe de secção da
Repartição de Contas da Comissão de Contas e Apuramento de
Responsabilidades, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 29 de Junho de 1984, anotada pelo Tribunal de
Contas em 4 de Outubro de 1984.)
Nos termos do n.° 11 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Coronel de artilharia, no quadro, (50446411) António Gomes Mon
teiro, por ter sido nomeado para desempenhar as funções de
Promotor de Justiça do 2.° Tribunal Militar Territorial do Porto,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1984, anotada pelo Tribunal de
Contas em 4 de Outubro de 1984.)

Passagem à situação de reserva:
Coronel de infantaria (50163711) Rui Fernando Apolónio Reis,
nos termos da condição 1.’ da alínea b) do n.° 1 do artigo 1.0

(
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do Decreto-Lei n.° 514/79, de 28 de Dezembro, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 88 920$00. Conta 44 anos de serviço.
(Por portaria de 13 de Setembro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Major de infantaria (50992511) Carlos Augusto da Silva Ribeiro,
nos termos da condição l. da alínea b) do n.° 1 do artigo 1.0
do Decreto-Lei n.° 514/79, de 28 de Dezembro, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 59 435$00. Conta 32 anos e 8
meses de serviço.
(Por portaria de 2 de Julho de 1984. Não carece de visto do
Tribtinal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Coronel de cavalaria (51211211) António Augusto Chiado Caçote,
nos termos da alínea cl) do n.° 1 do artigo L0 do Decreto-Lei
n.° 5 14/79, de 28 de Dezembro, devendo sei’ considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 84 540$00. Conta 36 anos de serviço.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276’A/75,)

Major do serviço de material (serviços técnicos de manutenção)
(51054211) Joaquim Ascensão Barata, nos termos da alínea d)
do n.° 1, do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 514/79, de 2$ de
Dezembro, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 72 160$00. Conta 39 anos de serviço.
(Por portaria de 7 de Junho de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Major do serviço geral do Exército (50845$11) António Tavares
de Almeida, nos termos da condição 1.a da alínea b) do n» 1
do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 514/79, de 2$ de Dezembro,
devendo ser considerado nesta situação desde a data a presente
portaria.
Fica com a pensão mensal de 71 260$00. Conta 42 anos de serviço.
(Por portaria de 11 de Julho de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276’A/75.)

Capitão do serviço geral do Exército (50440811) José Duarte Esteves,
nos termos da alínea d) do n.° 1 do artigo 1 .° do Decreto-Lei
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n.° 514/79, de 28 de Dezembro, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 65 650$00. Conta 36 anos de serviço.
(Por portaria de 1 de Julho de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Capitão do serviço geral do Exército (51082511) Agostinho Francisco
de Macedo, nos termos da condição 1 •a da alínea b) do n.° 1 do
artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 514/79, de 2$ de Dezembro, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 60 400$00 Conta 45 anos de serviço.
(Por portaria de 9 de Julho de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

(

Capitão do serviço geral do Exército (50482711) Ilídio Lourenço
Vitória, nos termos da condição 4. da alínea b) do n.° 1 do
artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 514/79, de 28 de Dezembro, de
vendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Fica com a pensão mensal de 65 650$00. Conta 40 anos de serviço.
(Por portaria de 6 de Setembro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Oficiais do quadro de complemento
Passagem à situação de reserva
Capitão miliciano de infantaria (03333370) Manuel Mendes São Pedro,
nos termos da condição 4a da alínea e) do n.° 1 do artigo 1.0
do Decreto-Lei n.° 514/79, de 28 de Dezembro, e Decreto-Lei
n.° 90/78, de 9 de Maio, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 26 165$00. Conta 16 anos e 7
meses de serviço.
(Por portaria de 30 de Junho de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Oficiais milicianos de reserva
Os oficiais em seguida mencionados têm a situação que lhes vai
indicada em título, por terem atingido o limite de idade, nos
termos dos artigos 25.° e 26.° do Decreto-Lei n.° 36 304, de 24
de Maio de 1947:

C
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Distrito de Recrutamento e Mobilização de Lisboa
Tenentes milicianos de infantaria Vítor César da Silva Gomes,
António Rato Pereira da Cunha, Jorge Henriques de lencastre,
José Luís de Oliveira Sousa Santos, José Augusto Pereira
Miguel, José Crisógomo de Oliveira Nunes Gonçalves, Francisco
Manuel Freire Rebocho Soares, Armando António Rodrigues
Tavares, Carlos Manuel Branco Nobre, Joaquim Santinho Espe
rancinha, José Luís Antunes Feio Champalimon, José Manuel
Nunes Moreira e António Amaro Lança, devendo ser considerados
nesta situação desde, respectivamente, 4, 4, 8, 10, 10, 11 e 14 de
Agosto, 4, 4, 6, 15, 18 e 19 de Setembro de 1984.
Alferes milicianos de infantaria Artur ferreira da Costa Novais,
Ricardo Moisés Delgado de Faria e Spínola e António da
Conceição Tavares, devendo ser considerados, nesta situação
desde, respectivamente, 10 de Agosto, 4 e 5 de Setembro de
1984.

Distrito de Recrutamento e Mobilização do Porto
Tenentes milicianos de infantaria Jacinto António Faria Branco,
Luís Maria Peres Pereira, Abílio Rodrigues de Sousa, Armando
de Freitas Mendes, Abílio Cardoso Rosas Moreira, António
Alberto Rodrigues Magalhães, João Reis Lima Barreto, Fernando
António Pereira Pinto, José Maria dos Reis Sotisa, Manuel
Fernando da Costa Almeida, Fernando Manuel Azevedo Seabra
e António Carlos Coutinho Rodrigues de Sousa, devendo ser
considerados nesta situação desde, respectivamente, 7, 20, 22, 24
e 28 de Agosto, 1, 13, 18, 18, 25, 25 e 28 de Setembro de 1984.
Tenente miliciano de cavalaria António Herculano Ramalho Nunes
de Almeida, devendo ser considerado nesta situação desde
19 de Setembro de 1984.
Alferes miliciano de cavalaria Carlos Manuel Vasconcelos Moreira
Pais, devendo ser considerado nesta situação desde 25 de
Agosto de 1984.
Tênente miliciano de engenharia José Domingos Dias Moreira,
devendo ser considerado nesta situação desde 17 de Setembro
de 1984.
Alferes miliciano de engenharia António da Cunha Carvalho, devendo
ser considerado nesta situação desde 27 de Setembro de 1984.

13O
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Tenente miliciano do serviço de saúde José Evans de Carvalho, deven
do ser considerado nesta situação desde 2 de Agosto de 1984.
Alferes milicianos do serviço de saúde Artur José Pereira Ferreira
e Jaime dos Reis Duarte, devendo ser considerados nesta situação
desde. respectivamente, 8 de Agosto e 1 de Setembro de 1984.
Tenente miliciano do serviço de administração militar Mário José
Alves Matos dos Santos, devendo ser considerado nesta situação
desde 22 de Agosto de 1984.
Capitão miliciano do serviço de pessoal Armando Artur Pinto,
devendo ser considerado nesta situação desde 14 de Setembro
de ]984.

(

Tenentes milicianos do serviço de pessoal Augusto Oliveira da
Silva e Domingos Brandão de Pinho, devendo ser considerados
nesta situação desde, respectivamente, 1 e 11 de Agosto de
1984.
Tenentes milicianos do serviço de material Cassiano Pena de Abreu
e Lima, Vasco Narciso de Oliveira Mendes, Manuel Martins
da Silva Duarte, José Luís Pinto Bessa Melo, David João Avelar
de Paiva, Hamilton Joaquim Gonçalves de Sousa, Belmiro dos
Santos Patrício e Carlos Augusto Pereira, devendo ser consi
derados nesta situação desde, respectivamente, 1, 7 e 19 de
Agosto, 3. 19, 26, 29 e 30 de Setembro de 1984.
-dferes mílicianos do serviço de material Fernando Manuel Campos
Mendes, José de Azevedo Moteira Maia, Armando da Silva
Ribeiro, Alfredo António Moreira Ribeiro dos Santos e José
Macedo de Sousa Paupério, devendo ser considerados nesta
situação desde, respectivainente, 8, 24 e 28 de Agosto, 4 e 29
de Setembro de 1984.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de transportes Rui Manuel
Ascensão Santos, devendo ser considerado nesta situação desde
3 de Setembro de 1984.
Alferes miliciano capelão eventual Abílio Ferreira Marques de Queirós,
devendo ser considerado nesta situação desde 3 de Agosto de
1984,
(Por portaria de 26 de Setembro de 1984.)

(

ORDEM DO

2” Série

ExËRCiro

N. 21

1331

Baixa de serviço:
Os oficiais em seguida mencionados têm a situação que lhes vai
indicada em título, por terem atingido o limite dc idade nos
termos do § 5 do artigo 61.° do Decreto-Lei n.° 12 017 de
2 de Agosto de 1926:
Infantaria:
Tenentes milicianos, na situação de reserva, António de Almeida
Simões, Fausto Ferreira Baptista do Vale, Luís da Silva Reis,
devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente,
20 e 17 de Setembro e 5 de Outubro de 1984.
Alferes miliciano, na situação de reserva, António Serafim da Costa,
devendo ser considerado nesta situação desde 29 de Setembro
de 1924.
Artilharia:
Tenente miliciano, na situação de reserva, José Luís Pereira Soares,
devendo ser considerado nesta situação desde 10 de Outubro
de 1984.
Cavalaria:

na situação de reserva, António freire Pegado,
devendo ser considerado nesta situação desde 22 de Setembro
de 1984.

Tenente miliciano,

Engenharia:
Alferes miliciano, na situação de reserva, João Peneira de Araújo,
devendo ser considerado nesta situação desde 14 de Outubro
de 1984.
Serviço de saúde:
Tenente miliciano, na situação de reserva, Olinto dos Santos Cardoso
Teixeira, devendo ser considerado nesta situação desde 30 dc
Setembro de 1984.
Alferes milicianos, na situação de reserva, Manuel Joacluim Gouveia
e Arnândio Nunes, devendo ser considerados nesta situação
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desde, respectivamente, 28 de Setembro e 10 de Outubro de
1984.
(Por portaria de 26 de Setembro de 1984.)

III

—

PROMOÇÕES

Oficiais do quadro permanente
Armas e serviços:
Estado-Maior do Exército
Major de artilharia, supranumerário, o capitão de artilharia, no
quadro, (04957065) Eduardo Dinis Leitão dos Santos Almeida,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo venci
mentos, desde 23 de Junho de 1982.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 17
de Maio de 1984, publicada na Ordem do Exército, 2.’ Série,
n.° 15, de 1 de Agosto de 1984.
(Por portaria de 17 de Agosto de 1984. No carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Direcção da Arma de Artilharia
Coronel de artilharia, adido, o tenente-coronel de artilharia, adido,
(51199411) Rui ferreira dos Santos, contando a antiguidade
desde 16 de Setembro de 1974 e com direitos administrativos
desde 1 de Setembro de 1975.
O referido oficial encontra-se na situação de adido, nos termos
do Decreto-Lei n.° 43/76, de 20 de Janeiro.
(Por portaria de 20 de Agosto de 1984. NIo carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução
e unidades:

Infantaria:
Regimento de Infantaria de Faro
Major de infantaria, o capitão de infantaria (08181365) Paulo José
Pereira Guerreiro, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 16 de Abril de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Regimento de Infantaria de Viseu
Major de infantaria, o capitão de infantaria (06401065) José Pina
David Pereira, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 19 de Junho de 1984. Não carece de vis do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276--i’’5.)

Batalhão de Caçadores n.° 5
Major de infantaria, o capitão de infantaria (00066066) Henrique
Rosário Correia de Lacerda Ramalho, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 7 de Maio de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Artilharia:
Escola Prática de Artilharia
Major de artilharia, o capitão de artilharia (00946766) José Francisco
de Jesus Duarte, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 5 de Junho de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Artilharia de Costa
Major do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), o
capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção)
(51116911) Aniceto Venâncio Afonso, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Artilharia de Leiria
1 •a Brigada Mista Independente

Grupo de Artilharia de Campanha
Capitão de artilharia, o tenente de artilharia (00124679) João Carlos
Abrantes Vaz Simões, contando a antiguidade para todos os
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efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente por
taria.
(Por portaria de 1 dc Agosto de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Regimento de Artilharia de Lisboa
Capitão dc artilharia, o tenente de artilharia (08350076) António
Pedro Aleno da Costa Santos, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

(

Cavalaria:
Escola Prática de Cavalaria
Tenente-coronel de cavalaria, adido, o major de cavalaria, adido,
(50434411) Joaquim Manuel Correia Bernardo, contando a anti
guidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a
data da presente portaria.
O referido oficial encontra-se na situação de adido, nos ternios
do Decreto-Lei n.° 43/76, de 20 de Janeiro.
Major de cavalaria, o capitão de cavalaria (02534265) Joaquim dos
Reis, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 29 de Junho de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Cavalaria de Braga
Major de cavalaria, o capitão de cavalaria (06519567) Alfredo Correia Assunção, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 7 de Maio de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.’ 276-A/75.)

Regimento de Cavalaria de Santa Margarida
1 •a Brigada Mista Independente
Grupo de Carros de Combate
Tenente-coronel de cavalaria, o major de cavalaria (50434111) Josd
Maria de Campos Mendes Scntieiro, contando a antiguidade para

(
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todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 7 de Maio de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Engenharia
Escola Prática de Engenharia
Capitão de engenharia, o tenente de engenharia (02150078) Henrique
Alberto Cabral do Amaral Xavier, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente

portaria.
Capitão de engenharia, o tenente de engenharia (02420177) José
Manuel Silva da Graça Monteiro, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
Capitão de engenharia, o tenente de engenharia (17036676) António
José dos Santos Matias, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Transmissões:
Regimento de Transmissões
ramo exploração), o capi
Major de transmissões (serviços técnicos
ramo exploração)
tão de transmissões (serviços técnicos
(52262711) Fernando da Costa Soares, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da
presente portaria.
—

—

(Por portaria de 16 de Julho de 1984. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Serviço de administração militar:
Batalhão de Administração Militar
Tenente-coronel do serviço de administração militar, o maior do
serviço de administração militar (51022811) António da Silva
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Rocha, contando a antiguidade para todos osefeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 5 de Junho de 1984. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Serviço de transportes:
Escola Prática do Serviço de Transportes
Major de infantaria, o capitão de infantaria (42170659) Rui Manuel
Tavares Teixeira, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.

(Por portaria de 29 de Junho de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/is.)

Comandos:
Regimento de Comandos
Major de infantaria, o capitão de infantaria (62721965) António
José Afonso Lourenço, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 21 de Maio de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Major de infantaria, adido, o capitão de infantaria, adido, (08285965)
Rui da Trindade Doutel Guerra Ribeiro, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da
presente portaria.

O referido oficial encontra-se na situação de adido, nos termos
do Decreto-Lei n.° 43/76, de 20 de Janeiro.
(Por portaria de 19 de Junho de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/iS.)
Major de infantaria o capitão de infantaria (84006367) Manuel
António de Meio e Silva, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 7 de Junho de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

(
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Órgãos de execução dos serviços e outros elementos:
Estabelecimentos militares
Centro Militar de Educação Física, Equitação e Desportos
Major de infantaria, o capitão de infantaria (07856266) Manuel
José Carvalho, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 14 de Maio de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n° 276-A/75.)

Casa de Reclusão da Região Militar do Sul
Tenente-coronel de cavalaria, adido, o major de cavalaria, adido,
(51155411) João Soares de Sá e Almeida, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da
presente portaria.
O referido oficial encontra-se na situação de adido, nos termos
do Decreto-Lei n.° 43/76, de 20 de Janeiro.
(Por portaria de 7 de Junho de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Academia Militar
Graduados nos diversos postos, desde 1 de Outubro de 1984, os
alunos da Academia Militar abaixo designados:

Tenente aluno:
Curso de Engenharia:
Nos termos do disposto no no n.° 6 do artigo 5.° da Portaria
n.° 261/77:
Alferes aluno n.° 59/4.a (03838180) Mário Vítor Simões;
Alferes aluno n.° 271/4.’ (09170481) António José Fernandes Mar
ques Tavares.

Alferes aluno:
Curso de Engenharia:
Nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 5.° da Portaria n.° 281/77:
Aspirante a oficial aluno n.° 1/4.a (13030683) Jorge Filipe Marques
Moniz Corte Real Andrade;
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Aspirante a oficial aluno n.° 39/4.a (16645383) Luís Fernando Montes
Palma Ferro;
Aspirante a oficial aluno n.° 10l/4.a (13753582) José Nunes da
fonseca;
Aspirante a oficial aluno n.° 185/4. (09664181) Mário Augusto Lebre
da Silva Grilo;
Aspirante a oficial aluno n.° 261/4.a (03215979) Vítor Manuel Simões
Henriques Troeira (é 2.° sargento de engenharia);
Aspirante a oficial aluno n.° 265/4.a (16599781) Gil Abel de Andrade
Ramos.
Aspirante a oficial aluno:
Curso de Engenharia:
Nos termos do disposto no n.° 2 do artigo 5.° da Portaria n.° 281/77:
Cadete aluno n.° 25/4.a (04118883) António Manuel dos Santos Silva;
Cadete aluno n.° 270/4.a (01998383) Mário António Alves de Castro;
Cadete aluno n.° 286/4.a (18679084) Afonso Jorge Alves Pereira
Marqucs;
Cadete aluno n.° 346/4. (02742883) Hermínio Teodoro Maio.
Curso de Infantaria:
Cadete aluno n.° 2/4.a (01462684) José Edurado de Sousa Ferradeira
Abraços;
Cadete aluno n.° 266/4.a (NIPO 38701-A) Fernando Manuel Rodri
gues Fernandes (é FurMil pára-quedista);
Cadete aluno n.° 20/4.’ (02674583) Paulo Alexandre Rocha dos Reis
Varandas;
Cadete aluno n.° 105/4.a (16741682) José Carlos de Almeida Marques;
Cadete aluno n.° 356/4. (03094283) João Manuel de Sousa Menezes
Ormonde Mendes;
Cadete aluno n.° 99/4.a (18922483) Eduardo Manuel Braga da Cruz
Mendes Ferrão;
Cadete aluno n.° 297/4.a (06682882) Rui Manuel Serras Valente;
Cadete aluno n? 292/4.a (08413982) Carlos José Soares de Figueiredo
Pereira;
Cadete aluno n.° 57/4 a (17727381) António Pedro da Silva Tomé
Romero;
Cadete aluno n.° 124/4.a (13706383) Jorge Paulo do Serro Mendes
dos Prazeres;
Cadete aluno n.° 302/4.a (00140284) Frederico Manuel Assoreira
Almendra;
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Cadete aluno n.° 376/4. (15362683) Luís Filipe Cabrita Adrij
Monteiro;
Cadete aluno n.° 100/4.a (19801582) Diogo Maria da Sílva Pinto de
Sepúlveda Veloso;
Cadete aluno n.° 212/4? (01268983) Jorge Ferreira de Brito;
Cadete aluno n.° 1 18/4.a (14776481) António Manuel Arnaro Ventura;
Cadete aluno n.° 133/4? (02941163) Fernando António Pereira de
Figueiredo;
Cadete aluno n.° 255/4? (03978084) António Fernando Gonçalves
de Assunção Jotge;
Cadete aluno n.° 331/4. (12282483) José António Coelho Rebelo;
Cadete aluno n.° 250/4.a (01449384) João Paulo Noronha da Silveira
Alves Caetano;
Cadete aluno n.° 306/4? (04875683) Carlos José de Carvalho Moreira
Ferraz;
Cadete aluno n.° 203/4.’ (12284883) César Nunes da fonseca;
Cadete aluno n.° 226/4? (19599583) João Vasco Sousa de Castro e
Quadros;
Cadete aluno n.° 349/4.’ (10541582) João Alexandre Gomes Teixeira;
Cadete aluno n.° 293/4. (06979783) Carlos Manuel Alves Batalha
da Silva;
Cadete aluno n.° 377/4? (15767882) José António da Costa Granja
Marques Alexandre;
Cadete aluno n.° 301/4.a (10995883) José António Teixeira Leite;
Cadete aluno n.° 119/4? (03345182) Álvaro Coelho ferreirinho
Diogo;
Cadete aluno n.° 135/4? (11124182) João Manuel de Carvalho O1ivei
da Cunha Porto;
Cadete aluno n.° 4/4? (16546683) Francisco Henrique Silveira da
Costa de Abreu Melim;
Cadete aluno nY 305/4. (18856683) Nuno Miguel Pascoal l)ias
Pereira da Silva;
Cadete aluno n.° 107/4.a (12355281) António José Almeida Rebelo
Marques;
Cadete aluno n.° 207/4? (11073382) Adriano António Veigas Firm!no:
Cadete aluno n.° 288/4.a (16874482) João José Canilhas Correia;
Cadete aluno n.° 339/4? (03864983) Bruno da Silva Brito;
Cadete aluno n.° 382/4.a (13242781) Jorge Alexandre Rodrigues
Pinto de Almeida;
Cadete aluno n.° 295/4. (17629881) César Augusto Rodrigues da
Silva Nunes;
Cadete aluno n.° 193/4? (08923580) Óscar Humberto Almeida Megre
Barbosa;
Cadete aluno n.° 23l/4.’ (19110783) Luís Paulo Correia Sodré de
Albuquerque;
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aluno n.° 333/4.a (02965384) António Martins Gomes Leitão;
aluno n.° 345/4.a (06270882) Joaquim de Sousa Pereira Leitio;
aluno n.° 238/4.a (04180880) Jorge Manuel fernandes Alves
Oliveira.
Curso de Artilharia:

Cadete aluno n.° 330/4. (07026083) José António Guerreiro Martins:
Cadete aluno n.° 256/4.a (14023682) José Luís de Sousa Dias
Gonçalves;
Cadete aluno n.° 317/4.2 (16800382) Luís Filipe Costa Figueiredo;
Cadete aluno n.° 308/4. (08756682) José da Silva Rodrigues;
Cadete aluno n.° 217/4.2 (19051684) Carlos Manuel Coutinho Ro
drigues;
Cadete aluno ri.0 378/4.’ (02815883) Luís António Morgado Baptista;
Cadete aluno n.° 364/4. (12616474) Ernesto Bandeira Rebelo (é
2.° sargento de engenharia);
Cadete aluno n.° 319/4.2 (06398183) Rui Manuel Ferreira Venâncio
Baleizão;
Cadete aluno ri.° 310/4.a (13199482) Álvaro José Estrela Soares;
Cadete aluno n.° 363/4.2 (12599579) Carlos da Silva Pereira (é soldado
de engenharia);
Cadete aluno n.° 320/4.a (12348981) António Silva Lopes;
Cadete aluno n.° 383/4.a (08873182) Mário Alberto Teixeira de
Sousa;
Cadete aluno n.° 316/4. (14222282) José Júlio Barros Henriques;
Cadete aluno n.° 307/4.a (04749683) Hélio Arsénio Pinto dos Santos
Silva;
Cadete aluno n.° 28/4.a (18801584) Pedro Miguel Calado Gornes da
Silva;
Cadete aluno n.° 268/4.a (19720484) Vítor Fernando dos Santos
Borlinhas;
Cadete aluno n.° 309/4.a (10741582) António Joaquim Rarnalhoa
Cavaleiro;
Cadete aluno n.° 3$4/4.a (08771682) António Fernando Paulo ‘Tei
xeira;
Cadete aluno n.° 370/4? (NIPO 33573) Augusto José da Silva Neto
(é 1.0 cabo da Força Aérea).

Curso de Cavalaria:
Cadete aluno n.° 245/4. (14359083) Francisco Xavier ferreira de
Sousa;
Cadete aluno nY 161/4.a (15185684) Rui Jorge do Carmo Cruz Silva;
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Cadete aluno a.° 243/4.a (17589382) Pedro Miguel Andrade da
Fonseca Lopes;
Cadete aluno n.° 21/4.a (06543382) José Manuel Ferreira fanzeres;
Cadete aluno n.° 152/4.a (18748681) Paulo Renato Faro Geada;
Cadetsluno n.° 328/4.’ (13951683) Jorge Manuel Antunes Carneira;
Cadete aluno n.° 224/4.a (04651282) João Manuel Vera Gonçalves
Fernandes;
Cadete aluno n.° 380/4.a (07669277) Luís Eduardo Marquês Saraiva
(é 2.° sargento de cavalaria).

Curso de Transmissões:
Cadete aluno n.° 15l/4.’ (16711881) Alexandre Manuel Macareno
Laço Jeca;
Cadete aluno n.° 134/4? (07519581) Rui Manuel Nunes Pinto;
Cadete aluno n.° 51/4.a (13296183) Carlos Manuel I)ias Chambel;
Cadete aluno n.° 369/4.’ (12289178) Ricardo Jorge Ferreirinho de
Araújo Costa (é 1.° cabo do BRT).
Curso de Administração Militar:
Cadete aluno n.° 334/4.a (12149383) José Luís Alcobia Ferreira;
Cadete aluno n.° 354/4.a (19807280) Manuel Joaquim dos Santos
Ramos Vaz;
Cadete aluno n.° 176/4.a (00670483) Rtii Manuel Rodrigues Lopes;
Cadete aluno n.° 351/4.a (17109282) Mário Jorge Salgado de Almeida.
Curso do Serviço de Material:
Cadete aluno n.° 315/4? (08055783) João Carlos dos Santos Lopes.

Diversos:
Serviço de Informática do Exército
Major de artilharia, o capitão de artilharia (08691966) Vasco Manuel
Charters Ribeiro Godinho, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 2$ de Junho de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Centro de Gestão financeira da Região Militar do Norte
Major do serviço de administração militar, o capitão do serviço de
administração militar (01515665) José António tirito e Osório
\‘aldoleiros, contando a antiguidade para todos os efeitos, inclu
indo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 5 de Junho de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas. nos termos do Decreto n.° 276-A/75.

Depósito Geral de Material de Guerra
Major do serviço de administração militar, o capitão do serviço de
administração militar (31058260) Francisco Xavier dos Santos
Silva, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 27 de Junho de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Adidos:
forças de Segtirança de Macau
Tenente-coronel de cavalaria, adido, nas Forças de Segurança de
Macau, o major de cavalaria, adido, nas mesmas forças dc
Segurança, (50189711) Henrique de Carvalho Morais, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
a data da presente portaria.
(Por portatria de 2$ de Junho de 1984. Não carece dc visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 276-A/75.)

Academia Mi]itar
Tenente-coronel de cavalaria, adido, na Academia Militar, o major
de cavalaria, adido, na mesma Academia, (50434211) Henrique
António Costa de Sousa, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 30 de Junho de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)

Na situação de reforma extraordinária:
Graduado no posto de coronel de infantaria, na situação de reforma
extraordinária, nos termos dos artigos l.° e 4. do Decreto-Lei
n.° 295/73, de 9 de Junho, o major de infantaria (50274011)
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Rui Eduardo Soares Miguel, contando a antiguidade desde 1
de Dezembro de 1976.
A graduação deste oficial não lhe confere direito a qua]quer
alteração na pensão de reforma, calculada e estabelecida na
data da mudança de situação (artigo 4.° dõ Decreto-Lei a.° 295/73,
de 9 de Junho).
(Por portaria de 15 de Outubro de 1984.)

Oficiais do quadro de complemento
Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução
e unidades:
Infantaria:
Regimento de Infantaria do Funchal
Capitão miliciano de infantaria, o tenente miliciano de infantaria
(03537573) Pedi-o Manuel I)ias Alves Barbosa, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Julho de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos

termos

do Decreto n.° 276-A/75.)

Artilharia:
Regimento de Artilharia da Serra do Pilar
Alferes miliciano de artilharia, o aspirante a oficial miliciano de
artilharia (19276968) Baltazar Gomes da Silva, em disponibi
lidade, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1970,
devendo ser considerado nesta situação desde 14 de Janeiro de
1971.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Serviço de administração militar:
Batalhão de Administração Militar
Desgraduado do posto de capitão miliciano, desde 22 dc Abril de
1976, o alferes miliciano do serviço de administração militar
(03243870) Abílio Ramos Marques, na situação de disponibilidade
desde a mesma data.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1984.)
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Alferes miliciano do serviço de pessoal, o aspirante a oficial miliciana
do serviço de pessoal, graduado em alferes, (13099868) Eurico
Manuel de Pina Cabral, em disponibilidade, contando a anti
guidade desde 1 de Novembro de 1974, devendo ser considerado
nesta situação desde 30 de Janeiro de 1975.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1984. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, o soldado cadete
graduado em alferes, (13099868) Eurico Manuel de Pina Cabral
em disponibilidade, contando a antiguidade desde 12 de Janeiro
de 1974, desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1984.)

Comandos:
Regimento de Comandos
Capitão niiliciano de infantaria, o tenente miliciano de infantatia,
graduado em capitão, (73666572) Luís Manuel Louro Vilela,
contando a antiguidade desde 26 de Junho de 1982.
Capitão miliciano de infantaria, o tenente miliciano de infantaria, gra
duado em capitão, (01763372) Vítor Manuel da Costa Rosa Za
canas, contando a antiguidade desde 26 de Junho de 1982.
(Por portaria de 26 de Junho de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)
Capitão miliciano de infantaria, o tenente miliciano de infantaria
(06504575) Nuno da Conceição Ferreira da Costa, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a
data da presente portaria.
Capitão miliciano de infantaria, o tenente miliciano de infantaria
(11173274) António Manuel Paulo Rato, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da
presente portaria.
Capitão miliciano de infantaria, o tenente miliciano de infantaria
(03030275) Jorge Manuel Moura Soares, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 13 de Julho de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Capitão miliciano de infantaria, o tenente miliciano dc infantaria,
graduado em capitão, (11470974) Jorge Manuel Oliveira Martins,
contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1983.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)

Distritos de recrutamento e mobilização:

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Lisboa
Desgraduado do posto de alferes miliciano de infantaria, desde 1 de
Janeiro de 1975, o 1.0 cabo (02066$67) Bailó Djau, na situação
de disponibilidade desde a mesma data.
(Por portaria de 2 de Outubro de 1984.)

Ôrgãos de execução dos serviços e outros elementos:
Academia Militar
Alferes miliciano do serviço de material, o aspirante a oficial miliciano
do mesmo serviço (00253282) José Manuel Valente Castelhano,
contando a antiguidade desde 17 de Dezembro de 1983.
(Por portaria de 30 de Junho de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

IV

—

COLOCAÇÕES, EXONERAÇÕES E TRANSFERËNCIAS

Oficiais do quadro permanente
Corpo de oficiais generais:
Estado-Maior do Exército
Brigadeiro, da Direcção do Serviço de Justiça e Disciplina, (51184811)
Francisco Alberto Cabral Couto.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1984.)

Armas e serviços:
Estado-Maior do Exército
Tenente-coronel de infantaria, do Batalhão de Infantaria de Aveiro,
(50993911) José de Almeida Nolasco Pinto.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1984.)
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Tenente-coronel de infantaria, supranumerário permanente, (51397111)
António Moreira Almeida Correia.
(Por portaria de 3 de Setembro de 1984.)

Major de infantaria, do Regimento de Infantaria de faro, (08181365)
Paulo José ferreira Guerreiro.
(Por portaria de 18

de Setembro de 1984.)

Coronel de artilharia, da Chefia do Serviço de Reconhecimento das
Transmissões, (51460011) António José da Conceição Baptista.
(Por portaria de 14

de Setembro de 1984.)

Tenente-coronel do serviço de administração mlitar, do Instituto de
Altos Estudos Militares, (50473711) Joaquim Miranda ferreira.
(Por portaria de 5 de Setembro de 1984.)
Capitão do serviço geral do Exército, do Quartel-General da Região
Militar do Centro, (50570411) António José Diogo.
(Por portaria de 24 de Julho de 1984.)

Inspecção-Geral do Exército
Capitão do serviço geral do Exército, do Quartel-General da Zona
Militar dos Açores, (50572211) Rodrigo ferreira Gomes.
(Por portaria de 21 de Agosto de 1984.)

Direcção do Serviço de Pessoal
Repartição de Recrutamento
Tenente-coronel de infantaria, do 2.° Batalhão de Infantaria Motori
zado da 1.a Brigada Mista Independente (Regimento de Infantaria
de Abrantes), (51798811) José Medina Ramos.
(Por portaria de 15 de Agosto de 1984.)

Direcção da Arma de Infantaria
Coronel de infantaria, do Estado-Maior do Exército, (52154711)
José Herculano ferrão Henriques de Oliveira.
(Por portaria de 27

de Julho de 1984.
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Coronel de infantaria, do Quartel-General da Região Militar do
Norte, (51105811) António Joaquim Abrunhosa.
(Por portaria

de

31

de

Julho de 1984.)

Coronel de infantaria, do Regimento dc Infantaria de Queluz,
(50092011) Manuel Lima Pinho de Oliveira.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1984.)

Coronel de infantaria, do Regimento de Infantaria de Faro, (50508811)
Fernando de Amaral Campos Sarmento.
(Por portaria de 20 de Agosto de 1984.)

Coronel de infantaria, da Direcção do Serviço de Pessoal (Repartição
de Sargentos), (51260611) Rui Mano Soares.
(Por portaria de 4 de Setembro de 1984.)
Coronel de infantaria, supranumerúrio permanente, (50275011) José
dos Santos Carreto Curto.
Coronel de infantaria, do Quartel-General da Região Militar do
Centro, (50704211) Hélder Chaves Gomes.
Coronel de infataria, do Quartel-General da Zona Militar dos Açores,
(51393711) Américo Mário Mareco Espada de Sousa.
(Por portaria de 7 de Setembro de 1984.)

Major de infantaria, da Escola Prática de Infantaria, (36269060)
António Jorge dos Reis Teixeira Sampaio.
(Por portaria de 22 de Agosto de 1984.)
Major de infantaria, do Batalhão de Caçodorcs n.° 5, (03066066)
Henrique Rosário Correia de Lacerda Ramalho.
(Por portaria de 3 de Setembro de 1984.)
Capitão de infantaria, da Escola Prática de Infantaria, (02319567)
António Alves Marques Júnior.
(Por portaria de 15 de Agosto de 1984.)
Direcção da Arma de Artilharia
Coronel de artilharia, do Quartel-General da Região Militar do Norte,
(50549411) Ernesto Martins Engrácia Antunes.
(Por portaria de 5 de

Setembro de 1984.)
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Coronel de artilharia, do Estado-Maior do Exército, (50277211) Eurico
António de Carvalho e Meio Saies Grade.
(Por portaria de 19 de Setembro de 1984.)

Coronel de artilharia, do Grupo de Artilharia de Guarnição n.° 2,
(51462511) Hélder Reis de Oliveira.
(Por portaria de 27 de Setembro de 1984.)

Tenente-coronel de artilharia, do Regimento de Artilharia de Lisboa,
(51277211) Francisco Matias Barão da Cunha.
(Por portaria de 20 de Setembro de 1984.)
Direcção da Arma de Cavalaria
Coronel de cavalaria, do Centro de Instrução da Polícia do Exército,
(50194611) Rui Manuel Bruno Machado Pessoa de Amorim.
(Por portaria de 4 de Setembro de 1984.)

Capitão de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de Estremoz,
(40004755) António Tavares Martins.
(Por portaria de 15 de Agosto de 1984.)

Capitão do serviço postal militar, da Chefia do Serviço de Prebostc,
(39124055) Orlando Moreno Oliveira.
(Por portaria de 31 de Julho de 1984.)

Direcção da Arma de Engenharia
Coronel de engenharia, do Regimento de Engenharia de Espinho,
(51176711) Fernando Teixeira Coelho.
(Por portaria de 31 de Agosto de 1984.)

Direcção do Serviço de Saúde
Tenente-coronel médico, do Batalhão do Serviço de Saúde, (50559611)
Henrique Manuel Evans de Carvalho.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1984.)

Coronel farmacêutico, supranurnerário, (51418111) Norberto Augusto
Fernandes Barreira.
(Por Dortaria de 17 de Setembro de 1984.)
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Direcção do Serviço de Administração Militar
Tenente-coronel do serviço de administração militar, do Centro de
Gestão Financeira de Santa Margarida, (50327511) Florentino
Armando da Conceição Antunes.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1984.)
Direcção do Serviço de Intendência
Tenente do serviço de administração militar, da Escola Prática de
Administração Militar, (07759079) Vítor Manuel Correia Mon
teiro.
(Por portaria de 18 de Setembro de 1984.)

Direcção do Serviço de fortificações e Obras do Exército
Subdirector, o coronel de engenharia, da Direcção da Arma de
Engenharia, (51415511) João Luís de Providência Vilas Boas e
Costa.
(Por portaria de 24 de Setembro de 1984.)
Capitão de engenharia, da Direcção da Arma de Engenharia,
(08189665) Isaías de Figueiredo Ribeiro.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1984.)

Capitão de engenharia, do Regimento de Engenharia de Lisboa,
(17135469) Félix Manuel Rodrigues Lopes.
(Por portaria de 9 de Agosto de 1984.)
Chefia do Serviço de Reconhecimento das Transmissões
Chefe, o tenente-coronel de infantaria, da Escola de Sargentos do
Exército, (51396211) António Manuel Duarte Botelho.
(Por portaria de 24 de Setembro de 1984.)

Quartéis.generais:
Região Militar do Centro
Capitão de infantaria, do 1.0 Batalhão de Infantaria Motorizado da
1.a Brigada Mista Independente (Regimento de Infantaria de
Tomar), (16728368) Dário Alberto de Azevedo Sobral.
(Por portaria de 15 de Agosto de 1984.)
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Região Militar de Lisboa
Major de artilharia, do Regimento de Artilharia de Costa, (50448611)
Gustavo do Carmo Marques.
(Por portaria de 24 de Agosto de 1984.)

Capitão de engenharia, da Delegação do Serviço de fortificações e
Obras do Exército da Região Militar de Lisboa, (01181 366)
Porfírio Aires Marques dos Santos.
(Por portaria de 3 de Setembro de 1984.)

Major do serviço geral do Exército, do Batalhão do Serviço Geral
do Exército, (51782911) António Calado da Cruz Sernedo.
(Por portaria de 1

de

Setembro

de

1984.)

Região Militar do Norte
Coronel de infantaria, da Direcção da Arma de Infantaria, (51391411)
Joaquim Abrantes Pereira de Albuquerque.
Coronel de infantaria, da Direcção da Arma de Infantaria, (51285611)
António Marques Alexandre.
(Por

portaria de 10

de Setembro de 1984.)

Tenente-coronel de infantaria, do Regimento de Infantaria de \‘ila
Real, (50181411) José Cândido de Oliveira Bessa Meneses.
(Por portaria de 14 de Agosto de 1984.)

Major de infantaria, da Escola Prática de Infantaria, (36031761)
José Manuel da Costa Barbosa Pinto.
(Por portaria de 15

de

Agosto

de

1984.)

Major de infantaria, do Batalhão de Infantaria Mecanizc1o da
1.a Brigada Mista Independente (Agrupamento Base de Santa
Margarida), (06183476) Luís Nélson Ferreira dos Santos.
(Por portaria de 16 de Agosto de 1984.)

Tenente-coronel de artilharia, do Quartel-General da Zona Militar da
Madeira, (50590911) Miguel Fernandes Pinto.
(Por portaria de 14

de

Agosto

de

1984.)

Major de artilharia, do Regimento de Artilharia da Serra do Pilar,
(50041211) Orlando dos Santos Dias.
(Por portaria de 31 de Julho de

1984.)
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Major de artilharia, do Regimento de Artilharia da Serra do Pilar,
(43257762) José Manuel Soares Barbosa.
(Por portaria de 28 de Agosto de 1984.)
Coronel do serviço de administração militar, do Centro de Gestão
Financeira da Região Militar do Sul, (51022511) António Carlos
Cerrado Mourão.
(Por portaria de 20 de Junho de 1984,)

Major do quadro especial de oficiais, da Carreira de Tiro de Espinho,
(40049661) Manuel Ferreira de Carvalho.
(Por portaria de 30 de Julho de 1984.)

Major do quadro especial de oficiais, do Batalhão de Apoio de Serviços
da 1.a Brigada Mista Independente (Agrupamento Base de Santa
Margarida), (36169258) Armando Cardoso Tomaz.
(Por portaria de 14 de Agosto de 1984.)
Região Militar do Sul
Tenente-coronel de infantaria, do Estado-Maior do Exército, (50842911)
António Joaquim Marques.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1984.)
Major do serviço geral do Exército, do Destacamento de Tavira
(Regimento de Infantaria de Faro), (50183211) Rogério Fernandes
Teixcira.
(Por portaria de 6 de Agosto de 1934.)

Zona Militar dos Açores
Capitão de infantaria, do Batalhão do Serviço de Transportes,
(09510665) António da Costa Alves.
(Por portaria de 14 de Agosto de 1984.)

Tenente médico, da Direcção do Serviço de Saúde, (07930377)
Manuel Fernando Teixeira Osório de Castro Alves, devendo ser
considerado nesta situação desde 14 de Novembro de 1983.
(Por portaria de 4 de Agosto de 1984.)
Capitão do serviço geral do Exército, do Batalhão do Serviço de
Material, (50438911) António Palhinhas da Silva Beijocas.
(Por portaria de 14 de Agosto de 1984.)
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Zona Militar da Madeira
Tenente-coronel de infantaria, do Regimento de Infantaria do Funchal,
(51403911) José Alberto Reynoldes Mcndes.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1984.)
Major de infantaria, do Serviço de Informática do Exército, (01630663)
António da Silva Coelho.
(Por portaria de 12 de Setembro de 1984.)

Capitão do serviço geral do Exército, do Hospital Militar Regional
n.° 2, (52136311) João José Fonseca Toscano.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1984.)

Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução
e unidades:

Infantaria:
Escola Prática de Infantaria
Major de infantaria, do Regimento de Infantaria de Ponta Delgada,
(31685762) João Henrique Domingues Gil.
(Por portaria de 14 de Julho de 1984.)

Regimento de Infantaria de Beja
Capitão do quadro especial de oficiais, do Regimento de Infantaria
de Queluz, (02235564) Basílio Manuel de Sousa I)ias Brito.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1984.)

Regimento de Infantaria de Chaves
Major de infantaria, do Quartel-General da Região Militar do Norte,
(50844011) Leovigildo Augusto Almeida de Morais.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1984.)

Regimento de Infantaria de Faro
(Destacamento de Tavira)
Capitão do serviço geral do Exército, do Batalhão de Apoio de Serviços
da 1. Brigada Mista Independente (Agrupamento Base de Santa
Margarida), (50184411) Humberto Vítor da Mata Gonçalves.
(Por portaria de 15 de Agosto de 1984.)
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Regimento de Infantaria do Funchal
Major de infantaria, da Direcção da Arma de Infantaria, (31684462)
Abílio José Barbosa Monteiro Macedo.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1984.)
Capitão do serviço geral do Exército, do Distrito de Recrutamento e
Mobilizacão de Santarem (51201511) Antonio João Sequeira
Pires.
(Por portaria de $ de Agosto de 1984.)

Regimento de Infantaria do Porto
Tenente-coronel de infantaria, do Quartel-General da Região Militar
do Norte, (50181411) José Cândido de Oliveira Bessa Meneses.
(Por portaria de 4 de Setembro de 1984.)
Capitão de infantaria, do 2.° Batalhão de Infantaria Motorizado da
1.a Brigada Mista Independente (Regimento de Infantaria de
Abrantes), (07770664) Manuel Joaquim Barroso Casinha.
(Por portaria de 14 de Agosto de 1984.)
Capitão de infantaria, do 1.° Batalhão de Infantaria Motorizado da
1.a Brigada Mista Independente (Regimento de Infantaria de
Tomar), (08347773) Gilberto Pereira Cardoso.
(Por portaria de 15 de Agosto de 1984.)

Regimento de Infantaria de Queluz
Capitão de infantaria, do Batalhão de Infantaria Mecanizado da

1? Brigada Mista Independente (Agrupamento Base de Santa
Margarida), (39319362) Manuel Ambrósio de Morais Freitas.

Capitão de infantaria, do 1.0 Batalhão de Infantaria Motorizado da
1.a Brigada Mista Independente (Regimento de Infantaria de
Tomar), (06402467) Fernando José Vieira Cardoso de Sousa.
(Por portaria de 14 de Agosto de 1984.)

Regimento de Infantaria de Tomar
Tenente do serviço geral do Exército, do Regimento de Infantaria de
Castelo Branco, (50883811) José Francisco Martinho.
(Por portaria de 9 de Agosto de 1984.)
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Regimento de Infantaria de Tomar
1 .‘ Brigada Mista Independente
1.0

Batalhão de Infantaria Motorizado

Capitão de infantaria, do Regimento de Infantaria do Porto,
(06544166) Joaquim António Pereira Moreira dos Santos.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1984.)

Batalhão de Infantaria de Aveiro
Capitão de infantaria, do Regimento
(08908367) Sérgio Ramos Correia.

de Infantaria

do

Porto,

(Por portaria de 13 de Agosto de 1984.)

Capitão do serviço geral do Exército, do Quartel-General da Zona
Militar da Madeira, (50564211) Emilio Augusto Fernandes.
(Por portaria de 15 de Agosto de 1984.)

Capitão do serviço geral do Exército, do Quartel-General da Região
Militar do Centro, (51697811) Joaquim Pereira da Rocha.
(Por portaria de 19 de Setembro de 1984.)

Batalhão de Caçadores n.° 5
Tenente do serviço geral do Exército, da Chefia do Serviço Geral do
Exército, (50488111) João Fernando dos Santos Ferreira.
(Por portaria de 17 de Julho de 1984.)

Artilharia:
Regimento de Artilharia de Costa
Major de artilharia, do Regimento de Artilharia de Lisboa, (00167165)
João António Heitor Alves.
(Por portaria de 31 de Agosto de 1984.)
Regimento de Artilharia de Leiria
Tenente do serviço geral do Exército, do Arquivo Geral do Exército,
(37005066) Luís Cardoso.
(Por portaria de 14 de Agosto de 1984.)

2. Série

ORDEM DO EXiRCITO N.° 21

1355

Regimento de Artilharia de Leiria
J .a Brigada Mista Independente
Grupo de Artilharia de Campanha
Major de artilharia, da Direcção da Arma de Artilharia, (09063164)
João Baptista Nabeiro Canelas.
(Por portaria de 10 de Setembro de 1984.)

Capitão de artilharia, do Regimento de Artilharia da Serra do Pilar,
(00544372) Emanuel Paulo Gaspar Madeira.
(Por portaria de 15 de Agosto de 1984.)

Major do quadro especial de oficiais, do Regimento de Artilharia de
Lisboa, (05316864) Arsénio Antunes Ferreira.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1984.)
Regimento de Artilharia de Lisboa
Tenente-coronel de artilharia, do Estado-Maior do Exército, (5131131Í
João António Duarte figueira.
(Por portaria de 6 de Setembro de 1984.)
Major de artilharia, do Regimento de Artilharia de Costa, (01365763)
João Maria Clímaco de Sousa Brito.
(Por portaria de 3 de Setembro de 1984.)
Capitão de artilharia, do Grupo de Artilharia de Campanha da
1.a Brigada Mista Independente (Regimento de Artilharia de
Leiria), (10896568) Daniel José Marques Policarpo.
(Por portaria de 15 de Agosto de 1984.)

Tenente do serviço geral do Exército, da Escola Prática de Artilharia,
(51759211) João Sofio Alexandrino.
(Por portaria de 23 de Julho de 1984.)

Regimento de Artilharia da Serra do Pilar
Tenente-coronel de artilharia, do Grupo de Artilharia de Campanha

da 1.a Brigada Mista Independente (Regimento de Artilharia de
Leiria), (51138111) Elísio Orlando Bastos Bandeira.
(Por portaria de 14 de Agosto de 1984.)
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Major de artilharia, do Batalhão de Apoio de Serviços da 1 •a Brigada
Mista Independente (Agrupamento Base de Santa Margarida),
(43257762) José Manuel Soares Barbosa.
(Por portaria

de

15 de Agosto

de

1984.)

Capitão de artilharia, do Grupo de Artilharia de Campanha da 1 a Bri
gada Mista Independente (Regimento de Artilharia de Leiria),
(09530369) Paulo Augusto Guimarães Machado da Silva.
(Por portaria

de

de

15

Agosto de 1984.)

1

Grupo de Artilharia de Guarnição n.° 2
Tenente.coronel de artilharia, do Estado-Maior do Exército, (50926811)
José Eduardo Martinho Garcia Leandro.
(Por portaria de 19 de Setembro de 1984.)

Centro de Instrução de Artilharia Antiaérea de Cascais
Capitão de artilharia, do Grupo de Artilharia de Campanha da 1.a Bri
gada Mista Independente (Regimento de Artilharia de Leiria),
(00678773) Jorge Manuel Romano Delgado.
(Por portaria de 15 de Agosto de 1964.)

Cavalaria:
Escola Prática de Cavalaria
Capitão de cavalaria, da Escola de Sargentos do Exército, (04582674)
António Manuel Marroio de Andrade Pinheiro.
(Por portaria de 7

de Agosto de

1984.)

Regimento de Cavalaria de Braga
Capitão de cavalaria, do E;quadrão de Lanceiros da Zona Militar dos
Açores, (60011068) João Gilberto Mascarenhas Sousa Soares
da Mota.
(Por portaria de 15 de Agosto de 1984.)
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Regimento de Cavalaria de Santa Margarida
1 •a Brigada Mista Independente
Grupo de Carros de Combate
Capitão de cavalaria, do Quartel-General da Região Militar do Centro,
(09762266) Rui Borges Santos Silva.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1984.)

Esquadrão de Lanceiros da Zona Militar dos Açores
Capitão de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de Santa Margarida,
(05943873) José Júlio Gomes da Silva.
(Por portaria de

19

de

Agosto

de

1984.)

Centro de instrução da Polícia do Exército
Major de cavalaria, do Estado-Maior do Exército, (41477062) Manuel
de Assis Teixeira Góis.
(Por portaria de 13

de

Agosto de 1984.)

Engenharia
Escola Prática de Engenharia
de engenharia, do Regimento de Engenharia de Lisboa,
(50778911) Fernando de Campos Pessoa de Amorim.

Major

(Por portaria de 14

de

Agosto

de

1984.)

Capitão de engenharia, da Delegação do Serviço de Fortificações e
Obras do Exército da Região Militar do Centro, (07160674)
António Carlos de Sá Campos Gil.
(Por portaria de 10

de

Agosto

de

1984.)

Regimento de Engenharia de Espinho
Major de engenharia, da Delegação do Serviço de Fortificações e
Obras do Exército da Região Militar do Norte, (05066564)
Manuel Pereira.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1984.)
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Regimento de Engenharia de Lisboa
Capitão de engenharia, da Direcção da Arma de Engenharia,
(10883367) José Luís da Rocha Dores.
(Por portaría de 1 de Agosto de 1984.)

Capitão de engenharia, da Escola Prática de Engenharia, (15535777)
José António Carneiro Rodrigues da Costa.
(Por portaria de 6 de Agosto de 1984.)
Serviço de saúde:
Batalhão do Serviço de Saúde
Major de infantaria, do Estado-Maior do Exército, (00864864) Filipe
Ferreira Lopes.
(Por portaria de 14 de Agosto de 1984.)

Comandante, o tenente-coronel médico, do Hospital Militar Principal,
(52156311) Artur Pinto de Magalhães Mateus.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1984.)

2.° comandante, o tenente-coronel médico, do Hospital Militar Princi
pal, (50559611) Henrique Manuel Evans de Carvalho, devendo ser
considerado nesta situação desde 9 de Agosto de 1982.
(Por portaria de 9 de Agosto de 1984.)

Serviço de administração militar:
Batalhão de Administração Militar
Tenente do serviço geral do Exército, do Regimento de Infantaria de
Qucluz, (38051760) José Pires da Eira.
(Por portaria de 2 de Agosto de 1984.)
Serviço de transportes:
Batalhão do Serviço de Transportes
a
Capitão de cavalaria, do Grupo de Carros de Combate da 1 Brigada
Margarida),
Santa
de
Cavalaria
de
(Regimento
Mista Independente
(08519566) José Manuel Manso Ribeiro Sardinha.
(Por portaria de 22 de Agosto de 1984.)
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Comandos:
Regimento de Comandos
Capitão de infantaria, do Regimento de Infantaria de Queluz,
(74738173) Raul Luís Morais Lima ferreira da Cunha.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1984.)

Distritos de recrutamento e mobilização:
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Castelo Branco
Capitão do serviço geral do Exército, da Repartição Geral da Direcção
do Serviço de Pessoal, (50088011) José Fernandes Jorge.
(Por portaria de 20 de Agosto de 1984.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização do Funchal
Capitão do serviço geral do Exército, do Distrito de Recrutamento e
Mobilização de Santarém, (51525811) Manuel Rodrigues Cachada.
(Por portaria de

8

de Agosto de

1984.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Leiria
Tenente do serviço geral do Exército, da Repartição de Oficiais da
Direcção do Serviço de Pessoal, (50970111) Manuel Soares Oli
veira Gaspar.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1984.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Santarém
Tenente-coronel de cavalaria, da Escola Prática de
(50434411) Joaquim Manuel Correia Bernardo.
(Por portaria de

17

Cavalaria,

de Setembro de

1984.)

Capitão do serviço geral do Exército, do Presídio Militar, (50453$11)
Avelino José Leitão.
(Por portaria de 23 de Agosto de 1984.)
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Tenente do serviço geral do Exército, do Regimento de Infantaria do
Funchal, (50037811) António da Piedade dos Santos.
(Por portaria

de

16 de Agosto de 1984.)

Órgãos de execução dos serviços e outros elementos:
Estabelecimentos militares
Estabelecimentos de instruçâo
Instituto de Altos Estudos Militares
Major de infantaria, do Centro Militar de Educação Física, Equitação
e Desportos, (43451561) Joaquim ferreira de Barros.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1984,)

Major de engenharia, da Escola Prática de Engenharia, (41477362)
Alfredo Pires Guerreiro.
(Por portaria

de

17

de

Agosto de 1984.)

Colégio Militar
Capitão de infantaria, do Centro de Instrução de Operações Especiais,
(00857466) Joaquim Maria de Sousa frade.
(Por portaria de 15 de Agosto de 1984.)

Escola de Sargentos do Exército
Capitão de artilharia, do Centro de Instrução de Artilharia Antiaérea
de Cascais, (04357570) Joaquim Formeiro Monteiro.
(Por portaria de 3 de Agosto de 1984.)

Capitão de cavalaria, da Escola Prática de Cavalaria, (15420978)
José Romão Mourato Caldeira.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1984.)

Major do serviço de administração militar, do Estado-Maior do Exér
cito, (01183564) Fernando Filipe Henriqucs.
(Por portaria de 24 de Agosto de 1984.)

Capitão do serviço geral do Exército, do Regimento de Artilharia de
Leiria, (50967511) Apolinário Pereira de Sousa.
(Por portaria de

2 de Agosto de

1984.)

(
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Hospitais militares
Hospital Militar Principal
Capitão médico, do Batalhão do Serviço de Saúde, (12412976) Luís
Filipe de Paula Martins de Cardial, devendo ser considerado nesta
situação desde 10 de Agosto de 1982.
(Por portaria de 4 de Outubro de 1984.)
Tenente médico, do hospital Militar Regional n.° 4, (08368675) An
tónio Bernardo da Cunha Horta.
(Por portaria de 20 de Agosto de 1984.)

Hospital Militar Regional n.° 1
Tenente médico, do Quartel-General da Zona Militar dos Açores,
(07930377) Manuel Fernando Teixeira Osório de Castro Alves.
(Por portaria de 31 de Agosto de 1984.)
Tribunais militares
l.° Tribunal Militar Territorial do Porto
Coronel de infantaria, do 2.° Tribunal Militar Territorial do Porto,
(51271711) Ãlvaro Loureiro Martins Pereira.
(Por portaria de 1 de Agosto de

1984.)

Estabelecimentos penais
Presídio Militar
Tenente do serviço geral do Exército, do Estado-Maior do Exército,
(51361011) Gabriel de Jesus Magalhães Pascoal.
(Por portaria de 14 de Agosto de 1984.)
Tenente do serviço geral do Exército, do Estado-Maior do Exército,
(52684811) António Cardana Canário.
(Por portaria de 15 de Agosto de 1984.)

Diversos:
Agrupamento Base de Santa Margarida.
Capitão do serviço de administração militar, do Centro de Gestão
Financeira da Zona Militar dos Açores, (08773$73) António Au
gusto da Silva e Correia de Vasconcelos.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1984.)
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Capitão do serviço de administração militar, do Centro de Gestão
Financeira da Região Militar de Lisboa, (03707265) António
Manuel izidoro Matos Borges, devendo ser considerado nesta
situação desde 3 de Dezembro de 1982.
(Por portaria de 15 de Outubro de 1984.)

Agrupamento Base de Santa Margarida
.

Brigada Mista Independente

Batalhão de Apoio de Serviços
Major do quadro especial de oficiais, da Escola Militar de Electromecânica, (31007562) Francisco da Ressureição d’Ajuda Silva.
(Por portaria de 13

de Agosto de

1984.)

Agrupamento Base de Santa Margarida
•a Brigada Mista Independente
Batalhão de Infantaria Mecanizado
Capitão de infantaria, da Direcção do Serviço de Educação física do
Exército, (03452964) José Emílio Guimarües Estrela Loureiro.
(Por portaria de 13

de

Agosto dc 1984.)

Centro Financeiro do Exército
Capitão do serviço de administração militar, do Agrupamento Base
de Santa Margarida, (03707865) António Manuel Isidoro de
Matos Borges.
(Por portaria dc 6 de Setembro de 1984.)
Centro de Gestão Financeira da Região Militar de Lisboa
Capitão do serviço de administração militar, do Centro de Gestão
Financeira da Região Militar do Sul, (04857166) João Francisco
Félix Pereira.
(Por portaria de 14 de Agosto de 1984.)
Centro de Gestão Financeira da Região Militar do Sul
Major do serviço de administração militar, do Estado-Maior do
Exército, (50738611) Abílio Manuel Dias Matos.
(Por portaria de 14 de Agosto de 1984.)
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Capitão do serviço de administração militar, do Hospital Militar Prin
cipal, (10235373) Carlos Alberto Pereira Donas-Boto Bordalo.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1984.)

Tenente do serviço geral do Exército, do Quartel-General da Região
Militar do Sul, (52679311) Cristino Evangelista Guerreiro.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1984.)

Centro de Gestão Financeira de Santa Margarida
Chefe, o tenente-coronel do serviço de administração militar, da
Escola Prática de Administração Militar, (52157811) António
Alberto Bravo Ferreira.
(Por portaria de 7 de Agosto

de

1984.)

Delegação do Serviço de fortificações e Obras do Exército
da Região Militar de Lisboa
Capitão de engenharia, da Direcção do Serviço de fortificações e
Obras do Exército, (10652167) António Bernardino Abreu Miran
da.
Capitão de engenharia, da Direcção do Serviço de fortificações e
Obras do Exército, (00449374) Carlos Alberto da Costa Alves
Pereira.
(Por portaria de 14 de Agosto de 1984.)
Delegação do Serviço de fortificações e Obras do Exército
da Região Militar do Norte
Major de engenharia, do Regimento de Engenharia de Espinho,
(62278264) Sérgio Augusto Margarido Lima Bacelar.
de Agosto de 1984.)
(Por portaria de
Centro de Selecção do Porto
Major de artilharia, do Quartel-General da Região Militar do Norte,
(43257762) José Manuel Soares Barbosa.
(Por portaria de 5 de Setembro de 1984.)
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Centro de Selecção de Setúbal

Capitão de infantaria, do 1.0 Batalhão de Infantaria Motorizado da
1? Brigada Mista Independente (Regimento de Infantaria de
Tomar), (04184672) Carlos Manuel da Costa Gameiro.
(Por portaria de 15 de Agosto de 1984.)
Adidos:
Instituto de Altos Estudos Militares
Nomeado professor efectivo do Instituto de Altos Estudos Militares,
nos termos da segunda subalínea do artigo 10.°-2-a) do Regula
mento Provisório do Instituto de Altos Estudos Militares, o
tenente-coronel de infantaria, no quadro, (51401111) Luís Carlos
Berbereia Costa, em substituição do tenente-coronel de enge
nharia Napoleão Paulo da Silva, que pela presente portaria é
exonerado das referidas funções.

C

Nomeado professor efectivo do Instituto de Altos Estudos Militares,
nos termos da segunda subalínea do artigo 10.°-2-a) do Regula
mento Provisório do Instituto de Altos Estudos Militares, o
tenente-coronel de infantaria, no quadro. (51406311) Amílcar
Cristina da Silva, em substituição do tenente-coronel de infan
taria José Pedro da Cruz, que pela presente portaria é exonerado
das referidas funções.
(Por portaria de 5 de Junho de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 9 de Outubro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Nomeado professor efectivo do Instituto de Altos Estudos Militares,
nos termos da segunda subalínea do artigo lO.°-2-a) do Regula
mento Provisório do Instituto de Altos Estudos Militares, o
tenente-coronel de infantaria, no quadro, (51405611) Herculano
Soares Martins, cm substituição do coronel de infantaria António
Soares Catarino, que pela presente portaria é exonerado das
referidas funções.
(Por portaria de 2 de Agosto de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 9 de Outubro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Nomeado professor efectivo do Instituto de Altos Estudos Militares.
nos termos da segunda subalínea do artigo lO.°-2-a) do Regula
mento Provisório do Instituto de Altos Estudos Militares, o
tenente-coronel de artilharia, no quadro, (50582111) Ricardo
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António Tavares Antunes Rei, do mesmo Instituto, em substi
tuição do tenente-coronel de infantaria Francisco António Ricardo
Dias da Silva Rebelo Goçalves, que é exonerado das referidas
funções por esta portaria.
(Por

portaria de 24 de Julho de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 9 de Outubro de 1984. Não são devidos emolu

mentos.)

Colégio Militar
Nomeado subdii-ector do Colégio Militar, nos termos do artigo 11.0
do Decreto-Lei n.° 34 093, de 8 de Novembro de 1944, e quadro
orgânico em anexo 1 ao Decreto-Lei n.° 42 135, de 3 de Fevereiro
de 1959, o coronel de cavalaria (51196711) Orlando José Sequei
ra da Silva, da Direcção da Arma de Cavalaria, em substituição
do coronel de infantaria Manuel Carlos Teixeira do Rio Carvalho,
que é exonerado das referidas funções pela presente poitaria.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 9 de Outubro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Comissão de Contas e Apuramento de Responsabilidades
Nomeado chefe de secção da Repartição de Contas da Comissão de
Contas e Apuramento de Responsabilidades, nos termos do
Decreto-Lei n.° 39 953, de 4 de Dezembro de 1954, e Portaria
n.° 22 942, de 4 de Outubro de 1967, o tenente-coronel do
serviço de administração militar (51251511) Manuel António
Palminha Sacramento, da Direcção do Serviço de Intendência,
na vaga deixada pelo coronel do serviço de administração militar
Manuel Alberto Simões Rios, que em 8 de Maio de 1984 foi
exonerado das referidas funções.
(Por portaria de 29 de Junho de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 9 de Outubro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Oficinas Gerais de Material de Engenharia
Nomeado chefe da 4. Divisão das Oficinas Gerais de Material de
Engenharia, nos termos do artigo 30.° do Decreto-Lei n.° 41 $92,
de 3 de Outubro de 1958, e mapa IV anexo ao Decreto-Lei
n.° 44 322, de 3 de Maio de 1962, com as alterações introduzidas
pelo Decreto-Lei u.° 48 263, de 21 de Março de 1968, o major
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do serviço de material (serviços técnicos de manutenção)
(50129411) Manuel Nogueira Pinto, da Companhia de Manu
tenção do Batalhão de Apoio de Serviços da 1.a Brigada Mista
Independente (Agrupamento Base de Santa Margarida), para
lugar não ocupado e completamento do quadro orgânico.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 17 de Outubro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Serviço Cartográfico do Exército
Nomeado chefe da Divisão de Estudos Gerais do Serviço Cartográ
fico do Exército em substituição do tenente-coronel de artilharia
António Gabriel Albuquerque Gonçalves, nos termos do novo
quadro orgânico da Chefia do Serviço Cartográfico do Exército,
aprovado pelo Decreto-Lei n.° 269/79, de 3 de Agosto, o tenente-coronel de artilharia (50581911) Gilberto Coelho Albuquerque,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Este oficial continua adido no Serviço Cartográfico do Exército,
nos termos do n.° 10 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, situação em que já se encontrava
do antecedente.
(Por portaria de 22 de Junho de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 17 de Outubro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Nomeado chefe da Divisão de Cartografia do Serviço Cartográfico do
Exército em substittiição do coronel de artilharia José Machado
da Graça Malaquias, nos termos do novo quadro orgânico da
Chefia do Serviço Cartográfico do Exército, aprovado pelo
Decreto-Lei n.° 269/79, de 3 de Agosto, o tenente-coronel de
artilharia (51085411) António Gabriel Albuquerque Gonçalves,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Este oficial continua adido no Serviço Cartográfico do Exército,
nos termos do n.° 10 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto
-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, situação em que se encontrava
do antecedente.
(Por portaria de 22 de Junho de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 17 de Outubro de 1984. Não são devidos emolu
men los.)
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2.° Tribunal Militar Territorial do Porto
Nomeado promotor de justiça do 2.° Tribunal Militar Territorial do
Porto, nos termos do n.° 2 do artigo 252.° do Código de Justiça
Militar, o coronel de artilharia (50446411) António Gomes Mon
teiro, do Distrito de Recrutamento e Mobilização de Vila Real,
em substituição do coronel de infantaria Álvaro Loureiro Mar
tins Pereira, que pela presente portaria é exonerado das referidas
funções.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 9 de Outubro de 1984. Não são devidos emolu

mentos.)

Oficiais do quadro de complemento
Armas e serviços:
Estado-Maior do Exército
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Batalhão de Infan
taria Mecanizado da 1.a Brigada Mista Independente, (05225180)
Jorge Manuel Santos Costa.
(Por portaria de 9 de Janeiro de 1984.)

Direcção do Serviço de Pessoal
Repartição do Pessoal Civil
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, do Batalhão do
Serviço Geral do Exército, (00176379) Fernando José Borges
Correia Araújo.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1983.)

Direcção do Serviço de Finanças
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, da Repar1ição de
Oficiais da Direcção do Serviço de Pessoal, (61185973) Luís
Solano Cabral Moncada.
(Por portaria de 17 de Janeiro de 1984.)
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Direcção do Serviço de Finanças
Repartição de Apoio Geral
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, do
Centro dc Gestão Financeira da Zona Militar da Madeira,
(04894778) Carlos Almeida Lino Ramos Alves.
(Por portaria de 5 de Março de 1984.)
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, do
Centro de Gestão Financeira da Zona Militar dos Açores,
(09799977) João Carlos Tovar Jales.
(Por portaria de 7 de Agosto de 1984.)
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, da Repartição de
Oficiais da Direcção do Serviço de Pessoal, (16557879) João
Lourenço Conrado de Envengelista Monge.
(Por portaria de 2 de Julho de 1984.)
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, do Quartel-General
da Zona Militar da Madeira, (05952479) João do Carmo Ataíde
da Câmara.
(Por portaria de 3 de Julho de 1984.)

Direcção do Serviço de Fortificações e Obras do Exército
Aspirante a oficial miliciano de engenharia, do Quartel-General da
Região Militar do Sul, (02976679) Bernardino Rodrigues da
Silva.
(Por portaria de 24 de Janeiro de 1984.)

Direcção do Serviço de Fortificações e Obras do Exército
(Delegação do Porto)
Aspirante a oficial miliciano de engenharia, da Direcção do Serviço
de Fortificações e Obras do Exército, (19198580) Manuel de
Sousa Lima Carneiro.
(Por portaria de 11 de Agosto de 1984.)
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Quartéis-generais:
Região Militar do Centro
Capitão miliciano de infantaria, do Quartel-General da Região Militar
de Lisboa, (19858770) Abel Amónio Coelho Bento.
(Por portaria de 10 de Setembro de 1984.)
Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, do Centro de Instrução
da Polícia do Exército, (09486779) João Alberto Gomes de Lima.
(Por portaria de 16 de Agosto de 1984.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, do Quartel-General
da Região Militar do Sul, (11588277) Jacinto Dias.
(Por portaria de 9 de Julho de 1984.)

Região Militar de Lisboa
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, do Quartel-General
da Região Militar do Sul, (15617278) Franklim Duarte Pedro
de Sousa e Melo.
(Por portaria de 7 de Julho de 1984.)

Região Militar do Norte
Aspirante a oficial miliciano de engenharia, da Delegação de Coimbra
do Serviço de Fortificações e Obras do Exército, (02919880)
Eduardo António Neves Pereira Ribeiro.
(Por portaria de 7 de Outubro de 1983.)
Aspirante a oficial miliciano de engenharia, da Direcção do Serviço de
Fortificações e Obras do Exército, (01448380) Diamantino de
Oliveira Marques.
(Por portaria de 30 de Janeiro de 1984.)
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, da Direcção do
Serviço de Justiça e Disciplina, (06207778) José Heliodoro
Marinho Trocato Moreira.
(Por portaria de 25 de Novembro de 1983.)
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, do Quartel-General
da Região Militar do Sul, (02487378) Francisco Manuel Freitas
Braancamp Figueiredo.
(Por portaria de 28 de Novembro de 1983.)
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Região Militar do Sul
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infan
taria de Beja, (00122077) Francisco Manuel Sabino.
(Por portaria de 30 de Janeiro de 1984.)

Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução
e unidades:
Infantaria:
Regimento de Infantaria de Abrantes
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria
de Angra do Heroísmo, (06050380) José Patilo Alves de Andra
de, em disponibilidade.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1984.)
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria
de Beja, (10421581) Rafael Francisco Barradas Martins.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1984.)
Regimento de Infantaria de Abrantes
1.a Brigada Mista Independente
2.° Batalhão de Infantaria Motorizado
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infan
taria do Porto, (05393380) João Manuel Alves de Paiva.
(Por portaria de 11 de Setembro de 1984.)

Regimento de Infantaria de Angra do Heroísmo
Alferes miliciano de infantaria, do Centro de Instrução de Operações
Especiais, (18378382) António José Pousinho Tavares.
(Por portaria de 14 de Agosto de 1984.)
Alferes miliciano de infantaria, da Escola Prática de Infantaria,
(00437282) António Joaquim Baía Sioga.
(Por portaria de 21 de Agosto de 1984.)
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de infantaria
de Ponta Delgada, (06050380) José Paulo Alves de Andrade.
(Por portaria de 9 de Abril de 1984.)

2 Série

ORDEM DO EXÉRCITO N.° 21

1371

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Batalhão do Serviço
de Transportes, (08018382) Nuno Alberto Silva Góis.
(Por portaria de 8

de

Setembro

de

1984.)

Regimento de Infantaria de Elvas
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Batalhão de Caçadores
n.° 5, (00105182) Joaquim José Simões Patrício de Almeida
Viegas.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1984.)

Regimento de Infantaria de Faro
Alferes miliciano de infantaria, da Casa de Reclusão da Região
Militar do Sul, (05441082) Henrique Mário Chaves Galvão.
(Por

portaria

de

24

de Agosto de

1984.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria
de Elvas, (05479180) António Carlos Santos David.
(Por portaria de

de Janeiro de

11

1984.)

Regimento de Infantaria de Faro

(Destacamento de Tavira)
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de Faro,
(08989579) Manuel Monteiro Gomes.
(Por portaria

de

20

de Agosto de

1984.)

Reghnento de Infantaria do Funchal
Tenente miliciano de infantaria, da Guarda fiscal (Ministério das
finanças e do Plano), (17147775) Manuel Rui Nunes.
(Por portaria de 15 de Setembro de 1984.)
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de Queluz,
(02255583) António José Dias de Matos.
(Por portaria de 9

de Setembro de

1984.)

Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de Viseu,
(03349282) Armando Gaspar Borges.
(Por portaria de 10 de

Setembro de

1984.)
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Regimento de Infantaria de Ponta Delgada
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria
de Angra do Heroísmo, (00641481) Ëlio Martins das Neves.
(Por portaria de

de Abril de

9

1984.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria
de Chaves, (04189082) João Manuel Fernandes Lavaredas.
(Por portaria de 5 de Setembro de 1984.)
Regimento de Infantaria do Porto
Tenente miliciano de infantaria, da Casa de Reclusão da Região
Militar do Norte, (06728979) Fernando João Sousa Santos, em
disponibilidade.
(Por portaria de 27 de Julho de 1984.)
Alferes miliciano de infantaria, do Hospital Militar Regional n.° 1,
(14813279) Luís Manuel Cardoso de Lima, em disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Agosto de 1984.)
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria do Fun
chal, (04067582) Rui Nélson Bessa Rigueira, em disponibilidade.
(Por portaria de

1

de Setembro de

1984.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infan
taria de Viseu, (18725579) Rui Manuel da Silva Ferreira de
Almeida.
(Por portaria de 6 de Janeiro de 1984.)
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, do Regimento de Infan
taria de Chaves, (13367583) Vasco Manuel Gonçalves Fonseca
de Carvalho, (00126082) José Rui dos Santos Costa e (00565582)
Luis Jose Mo;eiia Martms
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do 2.° Batalhão de Infan
taria Motorizado da 1.a Brigada Mista Independente (Regimento
de Infantaria de Abrantes), (06937983) Daniel Cid Gomes Pinto
Ferreira.
(Por portaria de 9 de Janeiro de 1984.)
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, do Regimento de Infan
tarja de Castelo Branco, (01997363) José Luís Resente Pereira e
(06732782) José David dos Santos Ferreira.
(Por portaria de 16 de Janeiro de 1984.)

r
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Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Batalhão de Infan
tarja de Aveiro, (04505580) Manuel Maria Teixeira de Abreu
Cordeiro de Sonsa.
(Por portaria de 23 de Janeiro de 1984.)

/
1

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria
1 do Funchal, (06580780) António Miguel Martins Teixeira de

/

(Por portaria de 25 de Janeiro de 1984.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria
de Angra do Heroísrno, (08792681) Jorge Luís fernandes Pi
mentel, em disponibilidade.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1984.)
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria
do Funchal, (00622783) José Agostinho de Oliveira Machado.
(Por portaria de 7 Setembro de 1984.)
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria
do Funchal, (06560679) José Miguel Barbas Quaresma.
(Por portaria de 8 de Setembro de 1984.)

\

i Regimnto de Infantaria de Queluz
Capitão miliciano de infantaria, do
(60002565) Hernâni Pais Jorge.

Regimento

de

Comandos,

(Por portaria de 1 de Agosto de 1984.)

Tenente miliciano de infantaria, do Depósito Geral de Material de
Guerra, (00632378) António Pedro Iglésias de Oliveira Jardim
Neto, em disponibilidade.
(Por portaria de 30 de Agosto de 1984.)
Alferes miliciano de infantaria, do l.° Batalhão de Infantaria Motori
zado da 1? Brigada Mista Independente (Regimento de Infan
taria de Tomar), (05312181) Jorge Emanuel Campos Tengar
rinha.
(Por portaria de 7 de Setembro de 1984.)
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do 1.° Batalhão de Infan
taria Motorizado da l. Brigada Mista Independente (Regimento

1374

ORDEM DO EXERCITO N.° 21

2. Série

de Infantaria de Tomar), (02760582) Rui Martins Ferreira Rodri
gues.
(Por portaria de 5 de Janeiro de 1984,)
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do forte da Graça,
(03859983) Américo Luís Agostinho Raimundo.
(Por portaria de 6 de Janeiro de 1984.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria
de Abrantes, (00266280) Manuel António Cruz Seixas.
(Por portaria de 9 de Janeiro de 1984.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria
de Angra do Heroísmo, (03319378) Carlos Manuel Ferreira
Moreira.
(Por portaria de 13 de Janeiro de 1984.)

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, do Regimento de Infan
taria de Castelo Branco, (05890383) Alexandre Manuel da Silva
Magalhães, (02463682) Jorge Manuel da Silva Tavares e
(02168780) José Manuel Valente Ramos.
(Por portaria de 16 de Janeiro de 1984.)

Aspirante a oficiaL miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria
de Ponta Delgada, (07691779) Luís Fernando dos Santos Silva
Alho.
(Por portaria de 20 de Janeiro de 1984.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria
de Ponta Delgada, (07510580) Luís Manuel Lourenço Gata
Gonçalves.
(Por portaria de 23 de Janeiro de 1984.)

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, do Regimento de Infan
taria de Angra do Heroísnio, (11060981) Tiago José Parente
Mimoso e (07699776) António Lopes Branco Rola, ambos em
disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, da Casa de Reclusão da
Região Militar do Sul, (13654378) Pedro Miguel Sintra Freire
Cachofel, em disponibilidade.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1984.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria
do Funchal, (15223483) José Luís Gonçalves Matos.
(Por portaria de 7 de Setembro de 1984.)
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Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, da
Escola Prática de Administração Militar, (04140382) Carlos
José Castro Alexandre.
(Por portaria dc 13 de Agosto de 1984.)

Regimento de Infantaria de Tomar
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria
do Funchal, (18746882) Eduardo Paulo Rocha Gornes.
(Por portaria de 6 de Setembro de 1984.)

Regimento de Infantaria de Tomar
1.a Brigada Mista Independente
1 .° Batalhão de Infantaria Motorizado

Capitão miliciano de infantaria, do Batalhão de Apoio de Serviços da
1.a Brigada Mista Independente (Agrupamento Base de Santa
Margarida), (08108966) Armando Manuel Alves Coimbra.
(Por portaria de 14 de Agosto de 1984.)

Regimento de Infantaria de Vila Real
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria
de Angra do Heroísmo, (00344280) Nuno Manuel faria de
Barros Borges de Sousa.
(Por portaria de 21 de Janeiro de 1984.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria
do Funchal, (08440680) Fernando Ribeiro da Silva Pacheco.
(Por portaria de 25 de Janeiro de 1984.)
Regimento de Infantaria de Viseu
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria
de Castelo Branco, (05167681) Fernando Abílio Gonçalves Car
doso Teixeira.
(Por portaria de 16 de Janeiro de 1984.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria
de Angra do Heroísmo, (00317480) Francisco de Noronha Golvão Franco Frazão.
(Por portaria de 18 de Janeiro de 1984.)
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Batalhão de Infantaria de Aveiro
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria
do Funchal, (16376582) Agostinho Carvalho Pereira.
(Por portaria de 17 de Setembro de 1984.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de infantaria
do Funchal, (03935579) Joaquim Jose dos Santos Simões Reis.
(Por portaria de 25 de Janeiro de 1984.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria
de Castelo Branco, (18416580) João Nuno Pimentel da Silva
Matos.
(Por portaria de 10 de Setembro de 1984.)

Batalhão de Caçadores n.° 5
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria
de Castelo Branco, (09727781) António Carlos de Jesus Pereira
Patrício.
(Por portaria de 16 de Janeiro de 1948.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria
de Faro, (13914882) Pedro Vieira Rasquilho Raposo.
(Por portaria de 20 de Agosto de 1984.)

Artilharia:
Regimento de Artilharia de Lisboa
Aspirante a oficial miliciano de artilharia, do Regimento de Artilharia
de Leiria, (03433480) Manuel Luís Pereira dos Santos.
(Por portaria

de

13 de

Janeiro de

1984.)

Aspirante a oficial miliciano de artilharia, do Grupo de Artilharia de
Guarnição n.° 2, (11350082) Paulo Ernesto Almeida Veiga.
(Por portaria de 16 de Janeiro de 1984.)

Aspirante a oficial miliciano de artilharia, da Escola Prática de Arti
lharia, (01982479) Sérgio Óscar Aires Lopes.
(Por portaria de 4 de fevereiro de 1984.)
Aspirante a oficial miliciano do serviço de material, do Batalhão do
Serviço de Material, (10466$79) Jorge Manuel Varela Gomes.
(Por portaria

de

24

de

Setembro de 1984.)
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Aspirante a oficial miliciano de educação física, da Escola Prática
do Serviço de Material, (04782377) José António Almeida Rodri
gttes Fernandes, em disponibilidade.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1984.)

Regimento de Artilharia da Serra do Pilar
Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, da Escola Prática de Arti
lharia, (00244363) Raul José Baptista Cunha e (13057083) Edgar
Manuel l)uarte Ferreira Pinto.
(Por portaria

de 30

de Janeiro de

1984.)

Aspirante a oficial miliciano de artilharia, do Grupo de Artilharia
de Guarnição a.° 2, (05623383) Carlos Alfredo Sendim Aires
Pereira.
(Por portaria

de

9

de

Agosto

de

1984.)

Cavalaria:
Regimento de Lanceiros de Lisboa
Alferes miliciano de cavalaria, do Centro de Instrução da Polícia
do Exército, (08317978) Carlos Alberto Mirancla Abreu.
-

(Por portaria de 4 de Setembro de 1984.)

Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, da Escola Prática de
Cavalaria, (02291360) José António Rodrigues Arnorim, em
disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, da Direcção do Serviço de
Informática, (01768677) Domingos José Comba, em dispo
nibilidade.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1984.)

Regimento de Cavalaria de Braga
Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, do Regimento de Cavalaria
de Estremoz, (09224483) João Alberto Gama da Cunha.
(Por portaria de 9

de Janeiro de

1984.)
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Aspirantes a oficial milicianos de cavalaria, da Escola Prática de
Cavalaria, (00181179) Paulo Avelino Santos fcrieira cio Amara!
e (01810579) Armando Joaquim Lopes de Sousa.
(Por portaria de

11

de Janeiro de

1984.)

Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, da Escola Prática de Cava
lana, (09800980) Carlos Manuel Castro Girão Azevedo Leme.
(Por portaria de 22 de Junho de 1984.)

Engenharia:
Escola Prática de Engenharia
Aspirante a oficial miliciano de engenharia, do Regimento de Enge
nharia nY 1, (11286780) Francisco Miguel Moreira Calejo Pires.
(Por portaria de 20 de Agosto de 1984.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de material, do Batalhão
do Serviço de Material, (15332779) Rui Manuel Elvas Gameíro
Jorge, por motivo disciplinar.
(Por portaria de 25 de Maio de 1984.)

Regimento de Engenharia de Espinho
Aspirante a oficial miliciano de engenharia, da Direcção do Serviço
de fortificações e Obras do Exército, (05100776) Viadimiro
Henrique Barrosa Pinto de Miranda.
(Por portaria de 19 de Dezembro de 1983.)

Aspirantes a oficial milicianos de engenharia, da Escola Prática de
Engenharia, (16714080) Eduardo da Silva Ribeiro e (15084281)
José Jorge da Silva Félix.
(Por portaria de 5 de Janeiro de 1984.)

Aspirante a oficial miliciano de engenharia, da Direcção do Serviço
de Fortificações e Obras do Exército, Delegação de Lisboa,
(13909778) João Guilherme Santos de Freitas Moreira.
(Por portaria de 6 de Julho de 1984.)

Aspirantes a oficial milicianos de engenharia, do Serviço de fortifi
cações e Obras do Exército do Departamento da Logística,
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(03711579) António Manuel Lusavo Quadro Flores e (02976679)
Bernardino Rodrigues da Silva, ambos em disponibilidade.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1984.)

Regimento de Engenharia n.° 1
Aspirantes a oficial milicianos de engenharia, do Serviço de Fortifi
cações e Obras do Exárcito, (06118272) Carlos Eduardo Fróis
Lemos Amaral, (17109079) José Manuel Vitória Lopes, (12515479)
Mário José da Fonte Dias, (01238978) José Luís Cabaço dos
Reis Oliveira, (01877778) Leopoldino Nunes da Silva Oliveira
e (06374079) Carlos Manuel Nunes Piteira, todos em dispo
nibilidade.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1984.)

Transmissões:
Regimento de Transmissões
Aspirante a oficial miliciano de transmissões, da Escola Prática de
Transmissões, (17623380) Agostinho Nunes Amaro Monteiro.
(Por portaria de 9 de Janeiro de 1984.)

Aspirantes a oficial milicianos de transmissões, da Escola Prática de
Transmissões, (01794382) Carlos Alberto Lopes Machado e
(15420584) Alberto Carreiro Palhau, ambos licenciados.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1984.)

Serviço de saúde:
Batalhão do Serviço de Saúde
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Regimento de
Infantaria de Castelo Branco, (02421475) Vítor Manuel Grade
Martins Sobral, em disponibilidade.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1984.)
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Regimento de
Infantaria de Tomar, (00261875) Carlos Alberto Baptista Correia
Tavares, em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, da Escola Prática
de Cavalaria, (03199677) Carlos Alberto de Jesus Nunes, em
disponibilidade.
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Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, da Manutenção
Militar, (06448378) Rui Luís de Sousa Cordeiro, em dispo
nibilidade.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, da Escola Prática
do Serviço de Material, (14803773) Alberto Filipe Pais Costa
e Curto, em disponibilidade.
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de
Militar Regional n.° 3, (10684579) José
Castro, (03219476) Carlos Manuel Mateus
José António Castela Rodrigues, todos em

saúde, do Hospital
Agostinho da Silva
Alves e (01499875)
disponibilidade.

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde do Centro de Ins
trução da Polícia do Exército. (04786875) Ioão Manuel Maruge
Dias, em disponibilidade.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1984.)

Serviço de administração militar:
Batalhão de Administração Militar
Tenente miliciano do serviço de administração militar, do Serviço
Cartográfico do Exército, (18965978) José Afonso Paula dos Reis,
em disponibilidade.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1984.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, da
Manutenção Militar, (05714777) fernando Manuel Carneira Fon
seca, em disponibilidade.
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de administração militar,
do Centro de Gestão Financeira do Departamento da Logística,
(07809178) Rui Manuel Ribeiro Antunes e (05055678) António
Luís Martins Amaral, ambos em disponibilidade.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1984.)

Serviço de reconhecimento das transmissões:
Batalhão de Informações e Reconhecimento das Transmissões
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de Tomar,

(05746582) Luís Filipe Cerqueira Martins.
(Por portaria de 4 de Setembro de 1984.)
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Escola Prática do Serviço de Material
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Batalhão de Informações
e Reconhecimento das Transmissões, (04782377) José António
Almeida Rodrigues fernandes.
(Por portaria de 5 de Janeiro de 1984.)

Aspiraite a oficial miliciano do serviço de material, do Batalhão do
Serviço de Material, (02658584) Luís Eugénio Teixeira Cardoso.
(Por portaria de 13 de Janeiro de 1984.)
Serviço de material:
Batalhão do Serviço de Material
Alferes miliciano do serviço de material, da Escola Prática do Serviço
de Material, (02013881) Vítor Manuel de Jesus Fonseca, em dis
ponibilidade.
(Por portaria de 6 de Setembro de 1984.)

Aspirantes a oficial milicianos do serviço de material, da Escola Prá
tica do Serviço de Material, (10397178) António de Deus Barbosa
ferreira, (03819182) Carlos Gomes Rodrigues Ramos, (19529579)
José Manuel Pereira ferro Camacho e (02658580) Luís Eugénio
Teixeira Cardoso, todos em disponibilidade.
(Por portaria de 13 de Janeiro de 1984.)

Serviço de transportes:
Escola Prática do Serviço de Transportes
Aspirante a oficial miliciano de artilharia, do Regimento de Arti

lharia de Leiria, (13017979) João Albano de Moura Belo Romão
zinho.
(Por portaria de 20 de Novembro de 1983.)

Serviço geral do Exército:
Batalhão do Serviço Geral do Exército
Alferes miliciano de infantaria, do Campo de Tiro de Alcochete,
(10675981) Carlos Manuel de Oliveira Carinhas.
(Por portaria de 3 de Setembro de 1984.)
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Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria
do Funchal, (06185181) Arlindo Jorge Perdigão Casanova.
(Por

portaria de

21 de Setembro de 1984.)

Distritos de recrutamento e mobilização:
Distrito de Recrutamento e Mobitização de Abrantes
Alferes miliciano de cavalaria, do Regimento de Lanceiros de Lisboa,
(06340669) Carlos Cordeiro Simões, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Aveiro
Tenente miliciano de cavalaria, do Regimento de Lanceiros de Lisboa,
(11294269) Ramiro Filipe Pires Dias Baptista, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Braga
Tenente miliciano de cavalaria, do Regimento de Lanceiros de Lisboa,
(02601069) José Basílio Cunha Azevedo Costa, licenciado.
Alferes miliciano de engenharia, do Regimento de Engenharia n.° 1,
(00485169) Luís Paulo de Meira Santos Guerreiro, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Castelo Branco
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de Castelo
Branco, (04949270) Vítor Manuel Nogueira Neto, licenciado.
Alferes miliciano de cavalaria, do Regimento de Lanceiros de Lisboa,
(10642369) Rui Fernando de Oliveira Terevas, licenciado.
Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, do Regimento de Lanceiros
de Lisboa, (16413369) José Carlos Mendes Martins, licenciado.
iPor portaria de 1 de Janeiro de 1984.)
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Distrito de Recrutamento e Mobilização de Coimbra
Alferes miliciano do serviço de saúde, do Regimento de Artilharia de
Leiria, (05665166) Fernando João Araújo de Brito Câmara,
licenciado.
(Por

portaria

de

1

de Janeiro de

1981.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Faro
Tenente miliciano de cavalaria, do Regimento de Lanceiros de Lisboa,
(16621969) Luís Mouzinho Magalhães Meneses Mascarenhas
Gaivão, licenciado.
(Por

portaria

de

1

de Janeiro de

1984.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Leiria
Tenente miliciano de cavalaria, do Regimento de Lanceiros de Lisboa,
(14285769) José Bento Jordão, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro

de

1984.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Lisboa
Tenente miliciano de cavalaria, do Regimento de Lanceiros de Lisboa,
(04427769) Nuno Maria de Lencastre Távora, licenciado.
Alferes milicianos de cavalaria, do Regimento de Lanceiros de Lisboa,
(14669769) João Manuel Alves Soares, (03622$69) José Manuel
Leandro Prata e Soares, (61911169) António Júlio Serafim Roso,
(60740169) César José Pereira Santos e (11562169) Artur Manuel
Campos Reis, todos licenciados.
(Por portaria de 1 de

Janeiro de

1984.)

Alferes miliciano de engenharia, da Região Militar de Angola,
(60523265) José Humberto de Dornelas Marinho Falcão, 1icen
ciado.
(Por portaria de 9 de Setembro de 1976.)

Alferes miliciano de engenharia, do Regimento de Engenharia n.° 1,
(04663565) Manuel Miguéis Gonçalves Cachadinha, licenciado.
(Por portaria de 1

de Janeiro de

1980.)
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Alferes miliciano de engenharia, do Regimento de Engenharia n.° 1,
(02527568) António José Lopes dos Santos Alemão, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1983.)

Alferes milicianos de engenharia, do Regimento de Engenharia n.° 1,
(00818569) José António Casanova Santos Mateus, (19987269)
João Costa Marreiros, (17967469) António Manuel Mendes Mar
ques e (04699369) Márcio Manuel Ventura de figueiredo, todos
licenciados.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984.)

Alferes miliciano de transportes rodoviários, do Batalhão do Serviço
de Transportes, (60174067) Rui João Fernandes Trancoso Vaz,
licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1982.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização do Porto
Tenentes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria do
Porto, (17839669) Gil Fernando Gonçalves Milheiro e (06550569)
Artur Manuel Cardoso de Oliveira, ambos licenciados.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria
do Porto, (18137969) Manuel António Ribeiro Resende, licen
ciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984.)

Colocado no Distrito de Recrutamento e Mobilização do Porto, na
situação de licenciado, desde 1 de Janeiro de 1983, o alferes
miliciano de artilharia (05509768) João Manuel Coelho de Abreu
e Vasconcelos, do Regimento de Artilharia da Serra do Pilar, e

não no Distrito de Recrutamento e Mobilização de Coimbra como
consta na Ordem do Exército, 2. Série, n.° 11, de 1983.
Alferes miliciano de engenharia, do Regimento de Engenharia n.° 1,

(11150669) Manuel dos Santos Pais, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Santarém
Tenente miliciano de cavalaria, do Regimento de Lanceiros de Lisboa,
(19957669) José Manuel Carvalho Clímaco Pereira, licenciado.

(
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Alferes miliciano de cavalaria, do Regimento de Lanceiros de Lisboa,
(06511969) António Rafael Filipe Gomes, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Setúbal
Alferes miliciano de cavalaria, do Regimento de Lanceiros de Lisboa,
(05631869) José Amílcar Coelho Correia, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984.)

Alferes miliciano de engenharia, do Regimento de Engenharia n.° 1,
(71070667) Fernando Alberto Jardim de Almeida, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1982.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Viseu
Colocado no Distrito de Recrutamento e Mobilização de Viseu, desde
1 de Janeiro de 1983, na situação de licenciado, o alferes mili
ciano de artilharia (13406168) Aloíso dos Santos Felício, do
Regimento de Artilharia da Serra do Pilar, e não no Distrito de
Recrutamento e Mobilização de Lamego, como consta na Ordem
do Exército, 2.a Série, n.° 11, de 1983.
(Por portaria de 16 de Outubro de 1984.)

Tenente miliciano de cavalaria, do Regimento de Lanceiros de Lisboa,
(11161369) João Lopes Duarte Farias, licenciado.
Alferes miliciano de cavalaria, do Regimento de Lanceiros de Lisboa,
(03926169) Ricardo Rodrigues Correia, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984.)

Õrgãos de execução dos serviços e outros elementos:
Estabelecimentos militares
Estabelecimentos de instrução
Instituto de Altos Estudos Militares
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, do Batalhão de
Informações e Reconhecimento das Transmissões, (01318777) Fer
nando Jorge de Oliveira Ribeiro.
(Por portaria de 21 de Novembro de 1983.)
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Colégio Militar
Aspirante a oficial miliciano de transmissões, da Escola Prática de
Transmissões, (05795182) Nuno Manuel Carvalho de Matos.
(Por pcrtaria de 14 de Agosto de 1984.)
Escola Militar de Electromecânica
Alferes miliciano de infantaria, do 2.° Batalhão de Infantaria Moto
rizado da 1.a Brigada Mista Independente (Regimento de Infan
taria de Abrantes), (05396981) Jorge Manuel Palinhos Rodrigues.
(Por portaria de 21 de Agosto de 1984.)
Aspirante a oficial miliciano do serviço de material, do Batalhão do
Serviço de Material, (00333978) Manuel Dias Lima de Faria.
(Por portaria de 10 de Janeiro de 1984.)

Estabelecimentos penais
Casa de Reclusão da Região Militar de Lisboa
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Forte da Graça,
(13172080) Fernando Manuel Cunha Rebelo.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1984.)
Diversos:
Depósito Geral de Material de Guerra
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de Tomar,
(10385780) António Manuel Ferreira Monteiro.
(Por portaria de 29 de Agosto de 1984.)
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de Faro,
(11384879) Henrique Manuel Hélio Trope.
(Por portaria

de 12 de

Setembro

de

1984.)

Campo de Tiro de Alcochete
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de Tomar,
(03691480) João Manuel Rebelo de Pinho.
(Por portaria de 27 de Agosto de 1984.)
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Centro dc Gestão Financeira do Departamento da Logística
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, do
Centro de Gestão Financeira da Zona Militar dos Açores,
(0505567$) António Luís Martins Amaral.

V

—

PENSÕES DE RESERVA

Tenente-coronel de infantaria (51402611) Luís Filipe Neves Franco
Duarte, pensão mensal de 74452$00, desde 11 de Junho de 1984.
Conta 33 anos de serviço.
(Por portaria de 12 de Julho de 1984. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)

Tenente-coronel de artilharia (51179611) José Maria Eusébio Alves,
pensão mensal de 77043$00, desde 15 de Junho de 1984. Conta
35 anos e 4 meses de serviço.
(Por portaria de 26 de Julho de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Major do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
(51105711) Gilberto dos Reis, pensão mensal de 65 500$00, desde
7 de Julho de 1984. Conta 36 anos de serviço.
(Por portaria de 12 de Julho de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

VI— ACÓRDÃOS
Acordam no Supremo Tribunal Militar:
José da Silva Sanches, tenente do serviço geral do Exército
(31169758), prestando serviço na Academia Militar, depois de pro
ferida decisão em 7 de Junho de 1984 e antes do seu trânsito em
julgado, veio arguir a incompetência absoluta deste Supremo Tribu
nal para conhecer do recurso, uma vez que, nos termos do artigo 218.°,
n.° 1, da Constitutição da República, os tribunais militares apenas
têm competência em matéria criminal, sendo, por isso, inconstitucio
na a atrbuição, por via legal, de judisdição não criminal, nomeada
mente do foro administrativo, corno é o caso com o artigo 134.°,
alínea a), do Estatuto dos Oficiais do Exército.
Opôs-se o Excelentíssimo Promotor de Justiça, invocando para
tanto decisões proferidas em contrúrio daquela tese por este Supremo
Tribunal.
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Cumpre decidir:
A incompetência absoluta pode ser arguida pelas partes e deve
ser suscitada oficiosamente pelo tribunal em qualquer estado do pro
ccsso, enquanto não houver sentença com trânsito em julgado pro
ferida sobre o fundo da causa (artigo 102.°, n.° 1, do Código do
Processo Civil).
Daí que a arguição seja tempestiva.
O problema da competência deste Supremo Tribunal em maté
ria administrativa já foi apreciado pelos Acódãos deste Supremo
Tribunal de 12 de Maio de 1983 (Co!. do Ano de 1983, pág. 175) e
de 20 de Junho de 1984 (Processo a.° 72/A/61/E/84).
Por se manterem inteiramente válidas as razões aí expandidas,
esta decisão terá que as repetir.
Aí se disse que o artigo 218.°, n.° 1, da Constituição da República
dc 1976 dispunha que os tribunais militares têm competência para
o julgamento, em matéria criminal, dos crimes essencialmente militares.
Perante este texto punha-se o problema de saber se ele devia
ser entendido no sentido de definir toda a sua competência ou apenas
a competência criminal, sem prejuízo de lhe poder ser atribuída
outra.
Autores houve que consideraram inconstitucional a atribuição,
por via legal, aos tribunais militares de jurisdição não criminal,
designadamente do foro administrativo (Gomes Canotilho e Vital
Constituição Anotada, pág. 406), mas essa tese não vingou.
Moreira
E, na verdade, aquele artigo 216.° apenas quis dimensionar o
foro militar no plano diametralmente oposto àquele que existia desde
1875, adoptando na jurisdição militar o critério do foro material.
Por isso, se o propósito do artigo 218.° foi tão-só o de subs
tituir o critério do foro pessoal, até aí seguido, pelo do foro material,
é evidente que o preceito se limitava a definir a competência criminal
dos tribunais militares.
E acentuou-se até nas citadas decisões que teria sido mais acer
tado que a lei fundamental se tivesse limitado a enunciar o princípio
do foro material, deixando que a lei ordinária dele extraísse as neces
sárias ilações.
foi o que se fez no capítulo respeitante à organização dos tri
bunais (artigo 212.° e seg. da Constituição da República), enumeran
do-se as categorias dos tribunais existentes e dos que podem existir,
mas definindo apenas os limites da competência do Tribunal Consti
tucional e do Tribunal de Contas, deixando que a lei de processo, em
sede própria, preceituasse quanto à competência dos restantes.
Mas aquele preceito, na redacção que lhe foi dada pela Lei Cons
titucional n.° 1/82, de 30 de Setembro, sofreu alteração, consignando
agora que compete aos tribunais militares o julgamento dos crimes
essencialmente militares.
—

(
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Consta no Diário da Assembleia da República, II Série, n.° 44,
de 27 de Janeiro de 1982, a p. 904 (42), pela intervenção do Presidente
da Comissão Eventual para a Revisão Constitucional que:
«Sobre o n.’ 1 o P. C. P. propõe uma solução diferente, no sen
tido da qual os tribunais militares têm apenas competência em ma
téria criminal, competindo-lhes julgar os crimes essencialmente mili
tares.
Na Sub-Comissão formou-se consenso quanto ao n.° 1 na base
da proposta de alteração do PCP, com uma redacção que seria a
scguinte: compete aos tribunais militares o julgamento dos crimes
essencialmente militares.»
E acrescentou-se que estava em debate a questão da supressão
ou não do conteúdo do n.° 2 do artigo 2l8.°, excluindo-se evidente
mente aquilo em que já havia consenso.
Na mesma Comissão o deputado Vital Moreira justificou que a
proposta de alteração visava tornar claro que os tribunais militares
apenas têm competência em matéria criminal (pág. 904 (45)), mas o
Plenário não votou o texto dessa proposta mas a consensual, da qual se
suprimira o advérbio «apenas» (D. A. R., 1 Série, n.° 124, de
2 de Julho de 1982).
Suscitada assim novamente a necessidade de interpretar o texto
e depois de naquelas decisões se exporem os conceitos em que assen
tavam as tendências subjectivista e objectivista, e porque a lei de
revisão não pode ser apresentada nem concebida como um projecto
da vontade duma única pessoa, mas a resultante das vontades de
muitas, desde os membros da Subcomissão até ao Plenário, o que
impossibilita a reconstituição do seu pensamento, pois que cada um
lhe deu a sua adesão pelos motivos mais diversos, porventura até
divergentes, acabou por se aderir à segunda tendência, pondo de parte
todas as razões subjectivas que influenciaram o legislador.
E porque não pode ser considerado pelo intérprete o pensamento
legislativo que não tenha na letra da lei um mínimo de correspondência
verbal, ainda que imperfeitamente expresso (artigo 9°, n.° 2, do
Código Civil), concluiu-se que, fixado inícialmente o alcance do pre
ceito no sentido de se admitir na legislação militar o princípio do foro
material, consequentemente restrita a matéria criminal, o inciso
eliminado «em matéria criminal» era excrescente, havendo só que o
suprimir.
Daí que o texto legislativo, eliminado o que lhe era supérfluo, não
passasse a contemplar domínios mais vastos, que até aí lhe não eram
consentidos.
A interpretação contrária não tem na letra da lei um mínimo
de correspondência verbal, i;as a conclusão já seria diferente se
tivesse sido adoptada uma redacção clarificada, nomeadamente se do
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preceito contasse que os tribunais militares apenas têm competência
pura o julgamento dos crimes essencialmente militares.
Por isso, o artigo 218.°, n.° 1, da Constituição da República tcm
de ser entendido no sentido d definir apenas a competência criminal
dos tribunais militares, sem prejuízo de lhe ser atribuída outra.
Só desse preceito e não de qualquer outro da lei fundamental,
se pode inferir que no foro militar passou

a vigorar o princípio do

foro material, como de resto o legislador ordinário consignou na ela
boração do Código de Justiça Militar.
Assim, o problema de jurisdição não cirminal dos tribunais
militares não se coloca no plano constitucional, mas em termos de
lei ordinária.
A dar razão ao exposto, acresce que o artigo 59.°, n.° 4, da Lei
n.° 29/82, de 11 de Dezembro, veio dispor que dos actos definitivos
e executórios praticados pelos Chefes do Estado-Maior cabe recurso
contencioso para o Supremo Tribunal Administrativo, salvo quanto aos
actos praticados em matéria disciplinar ou noutra que, nos termos da
lei, sejam da competência do Supremo Tribunal Militar.
Ë assim bem evidente que o Supremo Tribunal JVlilitar tem com
petência administrativa, que lhe é conferida pelos EstatuLos e mais
legislação ordinária.
Nem conclusão diferente se poderá tirar do artigo 2b, n.° 1,
alínea h), do Decreto-Lei n.° 129/84, de 27 de Abril, de resto nem
sequer ainda em vigor, que dispõe que compete à Secção de Conten
cioso Administrativo do Supremo Tribttnal Administrativo conhecer
do recurso dos actos administrativos dos Chefes de Estado-Maior
e dos órgãos colegiais de que todos façam parte, bem como do
Vice-Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, porque
esse é o tribunal que conhece da plenitude da jurisdição adminis
trativa (veja-se o que dispõe o seu artigo 4°, n.° 1 alínea g).
O Supremo Tribunal Militar apenas tem jurisdição especial sobre
certas matérias, nos termos de várias disposições legais, nomeadamente,
ao que agora interessa, do artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 34800, de 31
de Julho de 1945, na redacção dada pelo artigo único do Decreto-Lei n.° 78/80, de 19 de Abril, e dos artigos 134.° do EOE e 107.° do
LOFA.
A primeira das decisões que tem vindo a ser citada foi objecto de
recurso para o Tribunal Constitucional, que a revogou pelo seu Acórdão
dc 19 de Junho findo, nele se pronunciando pela limitação da com
petência dos tribunais militares às matérias enunciadas no artigo 21$.°
da Constituição da República, silenciando totalmente os argumentos
atrás referidos, que todavia não parecem despiciendos.
Como, porém, o referido Acórdão só faz caso julgado no processo
em que foi proferido (artigo 80., n.° 1, da Lei n.° 28/82, de 15 cio
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Novembro) vejamos se os argumentos produzidos terão convencido, já
que, por razões de organizacão judiciária, o vencimento é mais que
evidente.
A favor da sua tese entendeu o Tribunal Constitucional que
militavam irês razões: a) o teor do texto do preceito do artigo 218.°
da Constituição da República; b) a natureza especial dos tribunais
militares; e) o princípio da competência constitucionalmente taxativa
dos órgãos de soberania.
Com o devido respeito. o primeiro argumento não é convicente,
por que dá como demonstrado aquilo que afinal se pretende demons
trar.
A história do preceito, na revisão de 1982, se pode evidenciar, por
parte do partido proponente, a ideia de limitar a competência dos
tribunais militares, já iião mostra que esse sentido tenha sido apreen
dido pelo Plenário da Assembleia.
Isto porque, curto lapso dc tempo decorrido, o mesmo órgão
legislativo, embora sem podetes constituintes, veio dispor que o Su
premo Tribunal Militar pode, nos termos da lei (e esta é sem dúvida
a lei ordinária) ter competência em matéria administrativa (artigo
59.°, n.° 4, da Lei n.° 29/82, de li de Dezembro).
Se Homem não dormiu, a intrpretação dada ao dispositivo pelo
Tribunal Constitucional está manifestamente viciada.
Conclusão diferente seria ft)rçoso tirai se o texto legislativo
tivesse sido limitado por um advérbio de exclusão, como chegou
a ser sugerido.
A ser como foi, porém, terá tal texto que ser submetido a cui
dada exegese. repudiando-se o pensamento legislativo que não tem
na letra de lei um mínimo de correspondência verbal (artigo 9.°, n.° 2,
do Código Civil).
De resto, tendo-se em vista que na fixação do sentido e alcance
da lei o intérprete presumirá que o legislador consagrou as soluções
mais acertadas (artigo 9.°, n.° 3), não pode deixar dc reconhecer-se
que a especificidade própria da instituição militar requer que os
assuntos castrenses, ndependentemente da sua matéria, sejam jul
gados por tribunais mistos, em que tenham assento não só juízes
togados, como é evidente, mas também juízes de formação militar.
E não são razões de natureza corporativa que reclamam tal solu
ção, mas simplesmente de mera aplicação correcta da justiça, que
será tanto mais conseguida quanto a sensibilidade e os conhe
cimentos de quem a pratica.
Para finalizar dir-se-á, em complemento ao já afirmado nas ame
ric)res decisões deste Sunrerno Tribunal, que mesmo no campo de ten
dência subjectivista será favorecida a interpretação dada ao preceito
constitucional, uma vez que na Lei da Defesa Nacional, a posteriori,
se consegue discernir a votuntas ju meus legistaloris.
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Também não colhe o segundo argumento tirado da natureza
especial dos tribunais militares, segundo o qual a sua existência e
cowpetência jurisdicional significam sempre uma compressão ou
limitação da competência dos tribunais de competência genérica,
pelo que só através duma autorização constitucional seria de alargar
essa mesma competência a áreas para que estariam especialmente
vocacionados.
A incompetência do tribunal, quer absoluta, quer relativa, é uma
excepção dilatória (artigo 494.°, n.° 1, alínea 1) do Código do Processo
Civil).
A sede própria das disposições sobre competência é a lei de pro
cesso.
A Constituição da República refere, no entanto, exemplificativa
mente para o Tribunal Constitucional (artigo 213.°, n.° 2, alínea e)
e genericamente para o Tribunal de Contas (artigo 2l9.o), quais
as áreas em que gira a sua competência.
Mas a lei fundamental consigna quais as categorias dos tribunais
que existem (Tribunal Constitucional, Tribunais Comuns, Tribunal de
Contas e Tribunais Militares
artigo 212.°, n.c 1) e os que podem
existir (tribunais administrativos e fiscais, tribunais marítimos e
tribunais arbitrais
artigo 212.°, n.° 2).
Ora, se é compreensível que a Constituição não fixe a compe
tência dos tribunais comuns, porque as causas que não sejam atri
buídas por lei a alguma jurisdição especial são da competência desses
tribunais (artigo 66.° do Código do Processo Civil), já não se entende,
na coerência da argumentação do Tribunal Constitucional, que a
Constituição da República silencie a competência dos tribunais admi
nistrativos, dos fiscais, dos marítimos e dos arbitrais e que só exem
plificativamente se refira à competência do Tribunal Constitucional
(compare-se o artigo 213.° da Constituição com os artigos 6.° e 11.0
da Lei n.° 28/82) e genericarnente à do Tribunal de Contas (artigo 2l9.°
da Constituição), porqtte sempre a sua competência significará uma
compressão ou limitação dos tribunais de competência genérica.
É totalmente ininteligível que a competência desses tribunais
possa ser fixada em lei ordinária e que se torne necessária uma explí
cita autorização constitucional para alargar a competência dos tri
bunais militares a matéria administrativa.
Mas se a excepção à regra geral encontra justificação na especial
vocação para determinadas áreas jurisdicionais, então sempre se dirá,
pelas razões já atrás enunciadas, que os tribunais militares devem ter
competência administrativa nos assuntos especificadamente castrenses.
Não se entende que se esses assuntos forem de natureza criminal
a sua competência não seja contestada, mas se respeitar a matéria
de diferente foro se lhes nega a competência quando se não discute
sequer a sua vocação, fundamento afinal da sua jurisdição especial.
—

—
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Também não colhe o argumento de que a competência dos tri
bunais, como órgãos de soberania, só está à disposição da lei se e na
medida em que a Constituição autoriza.
Dir-se-á, em oposição a essa tese, que a sua competência só está
à disposição da lei se e na medida em que a Constituição o não
proíbe.
A competência do próprio Tribunal Constitucional é disso
exemplo flagrante, pois que foi remetida para a lei ordinária
(artigo 213.°, n.° 2, alínea e), da Constituição) e aí clausulada em termos
mais amplos (artigos 6.° a 10.0, da Lei n.° 28/82), o que será de res
peitar se a lei fundamental o não proibir.
Não se trata por isso aqui de alargar a competência do Supremo
Tribunal Militar a matérias que a Constituição proibiu, mas apenas
àquelas que nem sequer previu.
Assim, em situações paralelas podei-á concluir-se que, tal como
o Tribunal Constitucional, o Supremo Tribunal Militar terá competên
cia que a Constituição de República lhe atribuir (depois recolhida
na lei) e aquela que for clausulada na lei.
Daqui resulta que o intérprete, por mais que rodeie o problema,
irá sempre cair na análise do dispositivo constitucional e este diz-nos
que o pensamento legislativo constituinte, já na Constituição de 1976,
como na revisão de 1982, visou apenas consagrar na instituição
militar o princípio do foro material, em oposição ao anterior princípio
do foro pessoal.
De resto, o próprio legislador fez já dessa disposição interpretação
autêntica quando, em obediência a ela, consagrou no Código de
Justiça Militar o princípio do foro material, tal como expressamente
refere no preâmbulo do Decreto-Lei n.° 141/77, de 9 de Abril, que
aprovou aquele diploma (v. parte final do seu n.° 1).
É por isso que, sem necessidade de mais considerações, ao fixar
o alcance do artigo 218.° da Constituição da República, só pode estar
em causa a matéria criminal, pelo que, eliminando aquele inciso nas
circunstâncias já referidas, o seu sentido não se alterou.
Nestes termos e por tais fundamentos, acordam no Supremo
Tribunal Militar em indeferir a deduzida incompetência absoluta,
visto ser competente em razão da matéria.
Esta decisão foi tomada por unanimidade.
Lisboa, 5 de Julho de 1984.
Henrique de Oliveira Rodrigues, general;
António de Oliveira Costa Maia, general da Força Aérea;
Mário Esteves Brinca, vice-almirante;
Ernesto António Luís ferreira de Macedo, general;
Alfredo Teixeira Telio, general;
Mário Eduardo de Meio Wilton Pereira, general da Força Aérea;
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Alfredo Ramos Rocha, vice-almirante;
António da Silva Osório Soares Carneiro, general;
Manuel Lopes Maia Gonçalves, juiz;
Manuel Lopes, juiz.

Acordam no Supremo Tribunal Militar:
Ülpio Napoleão Fernandes, capitão do serviço de administração
militar (DFA) (00121264), em serviço no Centro de Gestão financeira
di Região Militar do Sul, interpâs recurso do despacho de 25 de
Fevereiro de 1981 ao Director do Serviço de Pessoal
EME
na
parte em que fixa a antiguidade no posto de capitão e a consequente
colocação na lista dc antiguidade do QP e bem assim do despacho
do CEME de 1 de Março de 1982 que em recurso hierárquico co
nheceu daquele acto.
Por acórdão de 24 de Março dc 1983 este Supremo Tribunal não
tomou conhecimento do recurso referente ao primeiro despacho e
negou provimento ao recurso interposto do referido despacho do
CEME.
Veio então o recorrente arguir a inconsiitucionalidade das normas
aplicadas no que concerne à competência absoluta deste Supremo
Tribunal, no que não foi atendido.
Interpôs então recurso para o Tribunal Constitucional, nos termos
dos artigos 280Y, n.° 1, alínea b), da Constituição da República
e do artigo 70.°, nY 1, alínea b), da Lei n.° 28/82, de 15 de Novembro,
mas o despacho do relator de 27 de Abril de 1983 não o admitiu.
Reclamado esse despacho, o acórdão de 12 de Maio de 1983
‘eio depois mantê-lo.
Todavia, o Tribunal Constitucional, por seu acórdão de 13 de
Julho de 1983, revogou as decisões rcccrridas e ordenou que fossem
recebidos os recuros interpostos, a que se deu cumprimento pelo
despacho de 12 de Outubro de 1983, a p. 621.
O mesmo Tribunal, agora por acórdão de 19 dc Junho de 1984,
julgou inconstitucionais as normas que no caso atribuem competência
em razão da matéria a este Su2remo Tribunal por infringirem o
disposto na Constituição, designadamente o artigo 218.°, pelo que
deu provimento ao recurso e ordenou a reforma das decisões recor
ridas que devem ser substiluídas por outra e de acordo com o decidido.
Cumpre decidir:
Conforme resulta do exposto, o problema agora a resolver diz
respeito tão-só à competência do Supremo Tribunal Militar paa
conhecer da matéria administrativa.
Enquanto as decisões recorridas defendem essa competência, o
Tiibunal Constitucional julgou inconstitucionais as normas atributivas
—

—
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da mesma competência, donde resulta necessariamente a incompetên
cia absoluta.
E como o conhecimento da competência contenciosa precede o
de qualquer outra matéria (artigo 11° da L. O. S. T. A.), a reforma
das decisões recoridas consistirá apenas em que o tribunal decline
a sua competência.
Nestes termos e por tais fundamentos e em obediencia ao acórdão
do Tribunal Constitucional de 19 de Junho de 1984, acordam no
Supremo Tribunal Militar em julgar-se incompetente em razão da
matéria para conhecer dos recursos, consequentemente não conhecendo
cl., mérito da causa (artigo 493,c, n.° 2, e 494, n.° 1, alínea 1) do
Código do Processo Civil).
Esta decisão foi tomada por unanimidade.
Lisboa, 19 de Julho de 1984.
Henrique de Oliveira Rodrigues, general;
António de Oliveira Costa Maia, general da Força Aérea;
Mário Esteves Brinca, vice-almirante;
Ernesto António Luís ferreira de Macedo, general;
Alfredo Teixcira Teilo, general;
Mário Eduardo de Meio Wilton Pereira, general da Força Aérea;
Alfredo Ramos Rocha, vice-almirante;
António da Silva Osório Soares Carneiro, general;
Alfredo Rui Francisco do Carmo Gonçalves Pereira, juiz;
Manuel Lopes, juiz.

Acordam no Supremo Tribunal Militar:
Por acórdão deste Supremo Tribunal de 30 de Maio dc 1984,
exarado a folhas 40 e seguintes do processo principal, foi decidido
não se tomar conhecimento do recurso interposto por Raul Maria
Aivaclo, tenente do servico geral do Exército (51713411), porque,
sendo embora o mesmo Tribunal competente para dele conhecer, a
decisão impugnada não era susceptível de recurso contencioso e este
fora interposto extemporaneamemne.
Mediante requerimento entrado em 16 de Junho segttinte, veio o
recorrente arguir a incompeLência absoluta (em razão da matéria)
do Supremo Tribunal Militar para tomar conhecimento do recurso
que para o mesmo Tribunal interpusera, fazendo-o nos termos do
requerimento de folhas 1 a 3, o qual rematou pedindo que o Tribunal,
após se declarar absolutamente incompetente para conhecer do
recurso, remeta os autos ao Supremo Tribunal Administrativo.

1396

ORDEM DO EXËRCtTO N.° 21

2. Série

O digno Promotor de Justiça opinou no sentido do indeferimento
do requerimento de arguição de incompetência, porque o Tribunal
é competente, conforme vem sendo repetidamente decidido.
Corridos os Vistos dos juízes vogais, cumpre decidir:
Como flui do que ficou relatado, este Supremo Tribunal não
tomou conhecimento do recurso, por decisão proferida em 30 de
Maio de 1984.
No dia seguinte, 31 de Maio, foi expedido registo postal, para
notificação do recorrente, na pessoa do seu advogado, como consta
de folhas 49 do processo principal.
Assim, e nos termos dos artigos 254.° do Código de Processo Civil
e 1., n.° 3, do Decreto-Lei n.° 121/76, de 11 de fevereiro, a notificação do recorrente considera-se feita em 4 de Junho de 1984
(segunda-feira), data a partir da qual começou a contar o prazo para
o trânsito em julgado da decisão.
No caso sub juclicibus, o acórdão transitou em julgado cinco
dias após a notificação, como se dispõe nos artigos 677.° e 153.°
do Código de Processo Civil. Ë que o mesmo acórdão, em que se
decidiu não tomar conhecimento do recurso, não era susceptível de
recurso ordinário, pois que não recusou a aplicação de qualquer norma
com o fundamento em inconstitucionalidade; não fora até então susci
tada a inconstitucionalidade da intervenção do Supremo Tribunal,
nem mesmo aplicou qualquer norma que, nessa data, o Tribunal Cons
titucional já tivesse declarado inconstitucional. Sendo assim, o acór
dão só era passível de reclamação, e o trânsito operou-se cinco dias
após a notificação, ou seja em 11 de Junho de 1984 (segunda-feira).
Tendo a arguição de incompetência sido formulada em 14 de
Junho de 1981, foi, consequentemente, apresentada após o trânsito,
pelo que é extemporânea e dela se não pode tomar conhecimento.
A igual conclusão se chegaria mesmo no caso de o prazo da noti
ficação ser considerado judicial, caso em que se consideraria feita
em 5 de Junho de 1984, e do mesmo modo a arguição seria extem
porânea.
Esta decisão foi tomada por unanimidade.
Lisboa, 10 de Outubro de 1984.
Henrique de Oliveira Rodrigues, general;
António de Oliveira Costa Maia, enerai da Força Mrea;
Mário Esteves Brinca, vice-almirante;
Ernesto António Luís Ferreira de Macedo, general;
Alfredo Teixeira Telio, general;
Mário Eduardo dc Meio Wilton Pereira, general da força Aérea;
Alfredo Ramos Rocha, vice-almirante;
António da Silva Osório Soares Carneiro, general;

(
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Manuel Lopes Maia Gonçalves, juiz;
Manuel Lopes, juiz.

Vil—DECLARAÇÕES
Colocações e desempenho de funções:
1) O general, na situação de reserva, (51384911) Artur Baptista
Beirão continuou a prestar serviço, após a sua passagem à reserva
(2 de Setembro de 1984), no Estado-Maior do Exército.
2) O brigadeiro, na situação de reserva, (50936011) Álvaro Rui
Machado dos Santos Crespo continuou a prestar serviço, após a
sua passagem à reserva (3 de Agosto de 1984). na Direcção do Ser
viço de Saúde.
3) Por despacho de 25 de Setembro de 1984 do General Ajudante-General do Exército foi nomeado por «escolha», para o cargo de
chefe do Estado-Maior do Quartel-General Região Militar do Norte,
o coronel de infantaria António Marques Alexandre. O referido
oficial assumiu as funções em 11 de Setembro de 1984.
4) O coronel de infantaria, na situação de reserva, (50163711)
Rui fermindo Apolónio Reis continua a prestar serviço, após a sua
passagem à reserva (13 de Setembro de 1984), na Repartição de
Sargentos da Direcção do Serviço de Pessoal.
5) O tenente-coronel de infantaria, na situação de reserva,
(51055611) Francisco David Preto Rodrigues presta serviço desde
28 de Setembro de 1984, na Delegação de Bragança da Cruz Vermelha
Portuguesa.
6) O major de infantaria, na situação de reserva, (50992511)
Carlos Augusto da Silva Ribeiro continuou a prestar serviço, após
a sua passagem à reserva (2 de Julho de 1984), na Repartição de
Oficiais da Direcção do Serviço de Pessoal.
7) O major de engenharia, na situação de reserva, (51285811)
Luís de Matos Marcelino presta serviço desde 13 de Maio de 1984,
na Subagência de Tomar da Liga dos Combatentes.
8) Tenente-coronel médico Henrique Manuel Evans de Carvalho,
do Batalhão do Serviço de Saúde, passou a desempenhar as funções de
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comandante do Batalhão do Serviço de Saúde desde 11 de Agosto de
1983.

9) O major veterinário (0676666$) Joaquim Francisco de Oliveira
Salgado passou a desempenhar funções na Escola do Serviço de Saúde
Militar desde $ de Outubro de 1984, em regime de acumulação com
& que desempenha na Escola Prática do Serviço Veterinário Militar.
Substitui o tenente coronel veterinário (31410658) José Eduardo
do Carmo Costa, que cessa a acumulação de funções na Escola do Ser
viço de Saúde Militar.
10) Desde 1 de Outubro de 1984 assumiu a chefia do Centro de
Gestão Financeira da Região Militar de Lisboa, em regime de acumu
lação com as funções docentes que desempenha no IflSLjtUtO Militar
dos Pupilos do Exército, o coronel do serviço de administração militar
José Antuncs Tomaz.
11) Desde 5 de Junho de 1984 assumiu o comando do Batalhão
de Administração Militar o tenente-coronel do serviço de adminis
tração militar (51022811) António da Silva Rocha, da referida
unidade.

12) O major do serviço geral do Exército, na situação de reserva,
(50845811) António Tavares de Almeida continuou a prestar serviço,
após a sua passagem à reserva (11 de Julho de 1984), no Hospital
Militar Regional n.° 1.
13) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de reserva,
(51528911) João Nunes Godinho continuoti a prestar serviço, após
a sua passagem à reserva (26 de Outubro de 1984), no Centro de
Selecção do Stil.
14) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (50638211) Joaquim Manuel Pereira Lamego deixou de pres
tar serviço desde 9 de Outubro de 1984, no Museu Militar.
15) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (52092811) Alexandre Carvalho Outeiro presta serviço desde
12 de Outubro de 1984, no Distrito de Recrutamento e Mobilização
de Aveiro.
16) O capitão
reserva, (50482711)
serviço, após a sua
no Instituto Militar

do serviço geral do Exército, na situação de
Ilídio Lourenço Victória continuou a prestar
passagem à reserva (6 de Setembro de 1984).
dos Pupilos do Exército.
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17) O major capelão João dos Santos Diamantino, do Quartel-General da Região Militar do Sul, foi autorizado, por despacho de
lide Setembro de 1984, do General Ajudante-General do Exércico,
a desempenhar funções na Batalhão da Guarda Nacional Republicana
de Évora, em regime de acumulação com as que desempenha no
Quartel-General da Região Militar do Sul, desde 11 de Setembro de
7984.
18) O capitão miliciano de infantaria, na situação de reserva,
(03333370) Manuel Mendes São Pedro continuou a prestar serviço,
após a sua passagem à reserva (30 de Junho de 1984), no Colégio
Militar, deixando de o prestar em 15 de Agosto de 1984.)
Cursos, estágios e tirocínios:
19) Deve ser averbado aos oficiais abaixo indicados o Estágio
Complementar de Reconhecimento das Transmissões, que frequen
taram no Batalhão de Informações e Reconhecimento das Transmis
sões, no período de 12 de Abril a 15 de Outubro de 1984, com
aproveitamento:
Major de infantaria (46071961) Manuel Jesuíno da Silva 1-lorta;
Major de cavalaria (51412611) José Rafael Lopes Saraiva;
Capitão de infantaria (00535060) António Hélder Ribeiro Valente.
20) Deve ser averbado aos oficiais abaixo indicados o Curso
de Educação física Militar, que frequentaram no Centro Militar de
Educação Física, Equitação e Desportos, de 17 de Outubro de 1983 a
6 de Abril de 1984, com a classificação que a cada um se indica:
Capitão miliciano de infantaria (12269269) Rodrigo Leite Ribeiro
Moura, 14,8 valores;
Capitão miliciano de infantaria (73541772) Hélder Leonel Pereira de
Abreu, 15,4 valores;
Tenente de engenharia (20150078) Henrique Alberto Cabral Amaral
Xavier, 13,4 valores;
Tenente de artilharia (17438079) Henrique Manuel Bote]ho, 14,7
valores;
Tenente de infantaria (08460878) Alberto José Rodrigues Borges,
14,7 valores;
Tenente de cavalaria (02078479) Carlos Alberto Baía Afonso, 14,9
valores.
21) Deve ser averbado ao tenente do serviço de material
(52393211) José Manuel Pedroso da Silva o Curso Intensivo de
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Inglês, nivel A, que frequentou na EMEL, de 17 de Outubro de 1983
a 27 de Julho de 1984, com a c1assificaço de grau 5.
22) Nos termos da nota a.’ 051/PM P.0 511.20 de 28 de Julho
d. 1975, da 1.a RliP/EME, deve ser averbado o Curso de Material
ë Segurança Cripo aos alferes do serviço geral do Exército
a
seguir mencionados
(50019411) Manuel André Esteves;
(35210759) Manuel Felício Varela.
23) Classificação final dos oficiais alunos que em 31 de Agosto
de 1984 concluíram o Curso de Infantaria, incluindo o respectivo
tirocínio, na Escola Prítica de Infantaria, no ano lectivo dc 1983/84,
sendo colocados na escala de antiguidades da sua arma pela ordem
que abaixo se indica:

“

Mário José Anacleto dos Santos, 14,45 valores:
João Otílio Passcs Gonçalves, 14,29 valores:
Manuel da Silva, 13,88 alores;
António Mantiel Felícia Rebelo Teixeira. 13,80 valores;
Rui Davide Guerra Pereira, 13,73 valores;
José da Silva Ferreira Loureiro, 13,72 valores;
Carlos Alberto Grincho Cardoso Perestrelo, 13,68 valores:
José António da Fonseca e Sousa, 13,60 valores:
António Martins Pereira, 13,57 valores;
1)omingos Luís Dias Pascoal, 13,50 valores;
Laurentino Romeira Guirnarlies, 13,50 valores;
José Joaquim Freire Martins Lavado. 13,44 valores:
José Alexandre da Cruz Soares, 13,21 valores;
António Gualdino Ventura Moura Pinto. 13,13 valores;
Eugénio Francisco Nunes Henriques, 13,12 valores;
José Paulo Bernardino Serra, 13,01 valores:
José Custódio Madaleno Geraldo, 13,01 valores:
Manuel Lourenço Pires Medina de Sousa. 12,96 valores;
Alfredo Manuel Catarino Carvalhão Tavares. 12.95 valores:
flávio Luís Vara Miranda, 12,91 valores
José Carlos d Abreu Bastos. 12,91 valores;
Jorge Manuel da Costa Ramos, 12,90 valores;
Manuel João de Oliveira Marques Borges, 12,89 valores:
João Francisco Braga Marquilhas, 12,85 valores;
Fernando José Vicente ft’eit’e, 12,85 valores;
José António Guedes da Silva, 12,81 valores:
Luís Correia Afonso. 12,80 valores:
Desidério Manuel Vilas Leitão, 12,79 valores;
Jorge Manuel Ferreira Pereira. 12.77 valores;

._
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Eduardo Manuel Alves Pinheiro Garcia Fernandes, 12,70 valores;
Luís Manuel Guerra Neri, 12,65 valores;
Alexandre Maria Teixeira Salvação Barreto, 12,64 valores;
José Manuel Lopes dos Santos Correia, 12,61 valores;
Lúcio Agostinho Barreiros dos Santos, 12,59 valores;
Mário Jorge Freire da Silva, 12,49 valores;
José Luís Grossinho Diogo, 12,48 valores;
Manuel António Francisco Lopes Calado, 12,42 valores;
Jaime Luís Pires Coelho Anselmo, 12,34 valores;
Jorge Manuel Soeiro Graça, 12,33 valores;
António José Cordeiro Ferreira Frazão, 12,32 valores;
António Carlos Sequeira da Teodora, 12,31 valores;
Fernando Pedro Teixeira Araújo de Albuquerque, 12,00 valores;
Domingos Artur da Cruz Soares, 11,90 valores.
24) Classificação final dos oficiais alunos que em 31 de Agosto
d 1984 concluíram o Curso de Anilharia, incluindo o respectivo
tirocínio, na Escola Prática de Artilharia, no ano lectivo de 1983/84,
sendo colocados na escala de antiguidades da sua arma pela ordem
que abaixo se indica:
José Manuel dos Ramos Rossa, 14,10 valores;
Rui Manuel Carlos Clero, 13,90 valores;
Carlos Manuel Terron da Silva Videira, 13,74 valores;
João Jorge Botelho Vieira Borges, 13,72 valores;
Fernando José Marques Soares, 13,58 valores;
Maurício Simão Tendeiro Raleiras, 13,16 valores;
José Álvaro Raposo Brito da Silva, 13,13 valores;
João Manuel Ladeira Vitorino Assis Barbas, 13,03 valores;
António Emídio da Silva Salgueiro, 13,01 valores;
Carlos Manuel Alpedrinha Pires, 12,93 valores;
José António de Figueiredo Feliciano, 12,81 valores;
António José Vieira Caldeira, 12,80 valores;
Eduardo Manuel Vicente Caetano de Sousa, 12,77 valores;
José Duarte Velosa Trindade, 12,60 valores;
Edmundo José Henriques Melo do Cruzeiro, 12,19 valores;
25) Classificação final dos oficias alunos que em 31 de Agosto
dc 1984 concluíram o Curso de Cavalaria, incluindo o respectivo tiro
cínio, na Escola Prática de Cavalaria, no ano lectivo de 1983/84,
sendo colocados na escala de antiguidades da sua arma pela ordem
que abaixo se indica:
António Manuel Pereira Rodrigues Pinheiro, 14,85 valores;
Luís Nunes da Fonseca, 14,34 valores;
Viriato César Coelho do Amaral, 13,47 valores;
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Paulo Renato de Morais Rogado Serra, 13,35 valores;
Ricardo Bettencourt Sardinha Portela Ribeiro, 13,23 valores;
José Ulisses Veigas Santos Ribeiro Braga, 12,93 valores;
José Manuel Gomes Tavares, 12,31 valores;
João Henrique Cordeiro de Jesus Neves, 12,2$ valores;
Carlos José Vicente Sernadas, 12,06 valores;
José Manuel ferreira Montalvão da Cunha, 12,01 valores.
26) Classificação final dos oficiais alunos que em 31 de Agosto de
1984 concluíram o Curso de Engenharia, incluindo o respectivo

tirocínio, na Escola Prática de Engenharia, no ano lectivo de 1983/84,
sendo colocados na escala de antiguidades da sua arma pela ordem
que abaixo se indica:
Nuno Francisco Vaz das Neves Esteves, 15,28 valores;
Francisco Miguel da Rocha Grave Pereira, 14,64 valores;
Manuel Augusto Pires, 13,66 valores;
António Augusto Batista Antunes, 13,43 valores;
Francisco José Mourão Vieira Domingues, 13,37 valores.
27) Classificação final dos oficiais alunos que em 31 de Agosto
de 1984 concluíram o Curso de Transmissões, incluindo o respectivo
tirocínio, na Escola Prática de Transmissões, no ano lectivo de 1983/
/84, sendo colocados na escala de antiguidades da sua arma pe]a
ordem que abaixo se indica:
Aníbal José Carvalho de Castro, 14,77 valores;
Nélson Martins Viegas Pires, 14,54 valores;
Manuel Fernando Palma Martins, 14,45 valores;
Luís Manuel de São Pedro Gaspar da Rosa, 13,64 valores.
28) Classificação final dos oficiais alunos que em 31 de Agosto
de 1984 concluíram o Curso do Serviço de Administração Militar,
incluindo o respectivo tirocínio, na Escola Prática do Serviço de
Administração Militar, no ano lectivo de 1983/84, sendo colocados
na escala de antiguidades do seu serviço pela ordem que abaixo
se indica:
Ramiro do Casal Bom, 14,26 vaolres;
Fernando António de Oliveira Gomes, 13,70 valores;
Jorge Lopes do Amaral, 13,10 valores;
António Manuel Ferrer de Carvalho, 12,88 valores;
Álvaro José Afonso Oliveira, 12,65 valores;
Francisco Guerreiro Palma, 12,62 valores.
29) Classificação final dos oficiais alunos que em 31 de Agosto
dc 1984 concluíram o Curso do Serviço de Material, incluindo o res
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pectivo tirocínio, na Escola Prática do Serviço de Material, no ano
lectivo de 1983/84, sendo colocados na escala de antiguidades do
seu serviço pela ordem que abaixo se indica:
José de Castro Gonçalves, 14,71 valores;
Ilídio Morgado da Silva, 14,20 valores.
,fzi.gç

Desligados do serviço:
30) São desligados do serviço a partir da data que lhes vai
indicada, até à confirmação da Caixa Geral de Aposentações da
passagem à situação de reforma, nos termos da última parte do
artigo 15.° do Decreto-Lei n.° 28 404 de 31 de Dezembro de 1939,
os oficiais na situação de reserva em seguida mencionados e que nas
datas referidas atingiram o ]imite de idade para transitarem para
a situação de reforma:
General (51124111) José Sacadura Moreira da Câmara, desde 23 de
Outubro de 1984;
Coronel de artilharia (50072711) Lúcio Jacinto Nunes, desde 14 de
Outubro de 1984;
Tenente-coronel do serviço de material (51477011) Henrique ferrer
Simões lavares, desde 3 de Outubro de 1984;
Tenente-coronel de infantaria (50478011) Domingos André, desde 14
de Outubro de 1984;
Major do serviço geral do Exército (51430411) José Henriques Neves
do Ó, desde 31 de Outubro de 1984;
Capitão do serviço geral do Exército (51223811) Mário Gomes Cabral,
desde 2$ de Outubro de 1984.
Reforma extraordinária:
31) Por despacho da Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Pre
vidência, de 11 de Junho de 1984, publicado no Didrio da Repdblica,
2. Série, n.° 150, de 30 de Junho de 1984, foi atribuída a pensão dc
reforma extraordinária aos seguintes capelães titulares:
Capelão titular graduado em major
Simões, desde 1 de Dezembro
Capelão titular graduado em major
Monteiro Fernandes, desde 1

(51539911) António Gata Lavajo
de 1982;
(51538911) José Arnaldo da Silva
de Fevereiro de 1983.

Rectificações:
32) Na O. E., 2. Série, n.° 15, de 1 de Agosto de 1984, página
1135, no capítulo OBITUÁRIO respeitante ao tenente-coronel de en
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genharia, na situação de reserva, Henrique Pedro Daniel Duarte
Silva y Aranda, onde se lê: «5 de Junho de 1984», deve ler-se: «5 de
Julho de 1984».
33) Na O. E., 2. Série, n.° 16, de 15 de Agosto de 1984, página
1151, respeitante ao tenente do serviço geral do Exército (51798511)
Evangelista Pinheiro Francisco, onde se lê: «60 000$00», deve ler-se:
«60 696$00».
34) Na O. E., 2.a Série, n.° 17, de 1 de Setembro de 1984, página
1187, respeitante ao capitão de infantaria (50182111), João Baptista
Serra, onde se lê: «desde 17 de Maio de 1984», deve ler-se: «desde
1? de Abril de 1984».

(

35) O capitão do serviço geral do Exército (50790911) Manuel
José Rainha dos Santos estava na situação de supranumerário, e não
como foi publicado na O. E., 2.a Série, n.° 15, de 1 de Agosto de
1984, pág. 1070.
36) Na O. E., 2. Série, n.° 15, de 1 de Agosto de 1984, página
1112, onde se lê: «Francisco Oliveira Pardal Morcela», deve ler-se:
«Francisco Dias de Oliveira Pardal Morcela».
37) Em aditamento à O. E., 2.a
pág. 597, na parte respeitante ao
na situação de reserva, (41122248)
que o mesmo ficou com a pensão
anos e 1 mês de serviço.

Série, n.° 7 de 1 de Abril de 1984,
capitão miliciano de infantaria,
Vasco Lino da Silva, se declara
mensal de 44 052$00 e conta 26

38) Chama-se António Adalberto de Mendonça Carnões Soilari
Alegro o tenente miliciano, na situação de reserva, e não corno
consta na O. E., 2. Série, n.° 12, de 15 de Junho de 1984.
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VIII— BALANCETE
COFRE DE PREVIDÊNCIA DAS FORÇAS ARMADAS
Balancete trimestral (Razão), referido a 30 de Setembro de 1984
(ART.° 46.’ DO ESTATUTO)
SALDOS DO ANTECEDENTE
DESIGNAÇÃO

Devedores

Credores

MOVIMENTO DO TRIMESTRE

Débidos

Créditos

38 583 323$50

38 675 400$50

15 667 767$80
3 474 257$00

17 078 438$20

SALDOS QUE PASSAM
Devedores

1

Credores

DISPONÍVEL
Caixa
C/à Ordem
Caixa Econ. Portug. (CGD)
Centro Financeiro do Exército
—

159 281$30
1 816625$40
200 754$50

67 204$30
405 955$00
871 365$00

2 803 646$50

REALIZÁVEL
Títulos de Crédito
[móveis
C/a Prazo
Caixa Econ. Portug. (CGD)
Prazo
Longo
a
Hipotecários
Emprést.
Móveis
Viaturas
Empréstimos Normais (CEFA)
—

691 852$40
399 864$90
900 000$00
094 742$40
578 679$30
939 465$50
4 000 000$00

17
104
89
68
1

11 900 000$00
2 736 424$00

1 978 600$00

17
104
101
6$
1

691
399
800
852
578
939
4 000

852$40
864$90
000$00
566$40
679$30
465$50
000$00

CONTAS DE RECEITA

Rendimentos de Imóveis
Juros Títulos Dívida Pública
Preparos Empréstimos Hipotecários
[ndemnizações
Reembolso Custo de Impressos
Juros Empréstimos Hipotecários
Juros da Caixa Económ. Port. (CGD)
Outras Receitas Correntes
Subsídios Revertidos
Outros Sectores
Material de Transp.

447 484$00
$ 686 350$80
6 732 737$00
458 552$50
3 105$00
7 369$00
1 425$00
4 236 894$00
16 886 137$60
42 691$00
20 934$00
112 000$00

223 742$00
3 81$ 557$10
2 807 986$00
178 917$50
1 380$00
630$00
100$00
1411 522$20
7 731 123$40
8511$00
20 934$00
112 000$00

223 742$00
4 867 793$70
3924751$00
279 635$00
1 725$00
6 739$00
1 325$00
2 825 371$20
9 155 014$20
34 180$00

Juros de Empréstimos Normais
Quotização dos Subsoritores

—

CONTAS DE DESPESA
Deslocações Compensação de Encargos
Outros
Bens não Duradoros
Aquisição Serv.— Encargos Instalações
Aquisição de Serviços-Não Especificados
Restituições
Rendas Vitalícias
Transferências Particulares
Subsídios
Encargos Liquidados
Fundo de Administração
—

—

22 966$00

6511$00

40 073$00
150 546$50
1 512 584$50

17 550$00
144 965$50
337 542$70
9 284$50
2211$00
1 403 020$00
1 451 941$00
1$ 950$00
2 448 667$00

18 355$50

4 424$00
3 528 187$00
115 175$00
4 415 499$00

1 403 020$00

29
57
295
1 850
27
6

477$00
623$00
512$00
127$20
640$00
635$00

4 980 128$00
134 125$00

2 116$00

6 862 050$00

CONTAS DE RESERVA
63 109 571$00
70 179 291$50
1113000$00
106 351 168$00
47 824$50
15 126 962$40
141 925$00
18 881 252$60
44 960$00

Reserva para Acréscimo de Subsídios
Fundo de Reserva
Fundo de Seguros
Reserva Matemática de Subsídios
Reserva Matemática de R. Vitalícias
flutuação de Valores
Depreciação de Móveis
Resultados de Gerência
Depreciação de Viaturas

63 109 571$00
70 179 291$50
1113000$00

106351 168$00
47 824$50
15 126 962$40
141 925$00
18 881 252$60
44 960$00

CONTAS DE ORDEM
Conta Alheia
Devedores e Credores

44213$80
39 586$00

292$00
529 119$00

426 053$00

2 189 045$30

1 423 954$00

1 473 102$00

2 238 193$30

298 589 076$20

80 155 780$00

80 155 780$00

314 973 750$00 314 973 750$00

123 480$00

43 921$80
60 000$00

CONTAS AUXILIARES
Beneficiários

SOMA

298 589 076$20
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OBITUÃRIO

1983:
fevereiro, 3
Capitão, reformado, Luís Manuel Tavares, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
—

1984:
Setembro, 27
Coronel, reformado, Fausto de Matos, do Quartel
-General da Região Militar de Lisboa;
Outubro, 9—Major médico, na situação de reserva, (51532911)
Fernando Guilherme Ribeiro Maria de Vasconcelos Dias, do
Quartel-General da Região Militar de Lisboa:
Outubro, 10—Major de infantaria, na situação de reserva, (51227911)
José Maria Adriano das Neves, do Quartel-General da Região
Militar de Lisboa;
Outubro, 20
Capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (51348511) Amadeu Coelho, cio Quartel-General da
Rcçião Militar do Centro.
—

—

O Chefe do Estado-Maior do Exército
Jorge da Costa Satazar Braga, general
Está conforme.
O Ajudante-General

José Fernando Lopes Goines Marques, general
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MINISTÉRIO DA DEFESA NAàÍQ AI.

ESTADO-MAIOR DO ExÉRCIro

ORDEM

DO

EXRCIIO

2.R SÉRIE
N.° 22/15 DE NOVEMBRO DE 1984
Publica-se ao Exército o seguinte:

.

t

)‘i

(

q 33

1— DECRETOS, PORTARIAS E DESPACHOS
PRESIDËNCIA DA REPÜBUCA
Decreto do Presidente da República n.° 53/84
de 1 de Março
O Presidente da República decreta, nos termos do artigo 29.°, n.° 2,
da Lei n.° 29/82, de 11 de Dezembro, ouvido o Governo
Regional da Madeira, o seguinte:
nomeado, por iniciativa do Chefe do Estado-Maior-General das
Forças Armadas e sob proposta aprovada pelo Conselho Superior
de Defesa Nacional, para o cargo de Comandante-Chefe das
Forças Armadas na Madeira o general Vasco Fernando de Meia
Wilton Pereira, em substituição do general Luís Fernando
Correia da Cruz, que pelo presente diploma é exonerado, por
ter cessado a respectiva comissão de serviço.
Assinado em 1 de Março de 1984.
Publique-se.
O Presidente da República,
Referendado em

ANTÓNIo RAMALHO EANEs.

1 de Março de 1984.

O Primeiro-Ministro, Mário Soares.
(D. R., 1. Série, n.° 52,

de

1

de Março de

1984.)

t
1

3
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MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
Estado-Maior-General das Forças Armadas
Portaria

Mandam o Chefe do Estado-Maior-General das forças Armadas
e o Chefe do Estado-Maior do Exército, nos termos do arti
go n.° 275.° do Código de Justiça Militar, nomear o general na
situação de reserva (51384911) Artur Baptista Beirão para o
cargo de vogal militar do Supremo Tribunal Militar, em substi
tuição do general na situação de reserva (50264411) Ernesto
Luís Ferreira de Macedo, que fica exonerado do referido cargo
pela presente portaria.
A presente portaria produz efeitos a partir de 1$ de Outubro
de 1984.
--

Estado-Maior-General das Forças Armadas, 14 de Setembro de
1984.
O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, José
Lemos ferreiro, general.
O Chefe do Estado-Maior do Exército,
Jorge da Costa Satazar Braga, general.
—

—

(D. R., 2. Série,

n.° 248, de 25 de Outubro de 1984.)

Portaria

O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e o Chefe do
Estado-Maior do Exército, nos termos do artigo 2.° do Decreto-Lei n.° 14/75, de 16 de Janeiro, nomeiam o tenente-coronel de
infantaria (50990811) Jcão Manuel Martins Soares para o cargo de
adjunto do gabinete do Chefe do Estado-Maior-General das
Forças Armadas, em substituição do coronel de infantaria
(51290511) José António Silvestre Martíns, que fica exonerado
do referido cargo, pela presente portaria, desde 1 de Março de
1984. (Não está sujeito a visto do TC, nos termos da alínea b)
do n.° 1 do artigo 2.° do Decreto-Lei n.° 146-C/80, de 22 de
Maio.)
Estado-Maior-General das Forças Armadas, 17 de Outubro de
1984.
O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, José
Lemos Ferreira, general.
O Chefe do Estado-Maior do Exército,
Jorge da Costa Salazar Braga, general.
—

—

fD. R., 2. Série, n.° 258, de 7 de Novembro

de

1984.)

(
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Estado-Maior do Exército
Portaria
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, ao abrigo da alínea li)
do n.° 2 do artigo 57.° da Lei n.° 29/82, de 11 de Dezembro,
e de acordo, com o estipulado no n.° 1 do artigo 6.° do Decreto-Lei n.° 949/76, de 31 de Dezembro, nomear, com a data
reportada a 15 de Outubro de 1984, o general Gonçalo Nuno
de Albuquerque Sanches da Gama, para as funções de inspector-geral do Exército.
Ministério da Defesa Nacional, 23 de Outubro de 1984.— O
Chefe do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Salazar Braga,
general.
Portaria
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, ao abrigo da alínea li)
do n.° 2 do artigo 57.° da Lei n.° 29/82, de 11 de Dezembro,
exonerar, com a data reportada a 15 de Outubro de 1984, o
general Gonçalo Nuno de Albuquerque Sanches da Gama do
cargo de comandante da Academia Militar.
Esta exoneração foi confirmada, nos termos da alínea g) do
n.° 2 do artigo 47.° do mesmo diploma, por resolução do
Conselho Superior de Defesa Nacional de 28 de Setembro de
1984.
Ministério da Defesa Nacional, 23 de Outubro de 1984.— O
Chefe do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Salazar Braga,
general.
Portaria
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, ao abrigo da alínea h)
do n.° 2 do artigo 57.° da Lei n.° 29/82, de 11 de Dezembro,
nomear o general António Avelino Pereira Pinto para o cargo
de comandante da Academia Militar.
Esta nomeação foi confirmada, nos termos da alínea g) do
artigo 47.° do mesmo diploma, por resolução do Conselho
Superior de Defesa Nacional de 28 de Setembro de 1984.
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A vigência do exercício das funções de general Pereira Pinto
reporta-se a 15 de Outubro de 1984.
Ministério da Defesa Nacional, 23 de Outubro de 1984.— O
Chefe do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Satazar Braga,
general.
(D. R., 2. Série, n.° 257, de 6 de Novembro de 1984.)

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Serviço de Estrangeiros
Extracto n.° 37/SP/$4
Por despacho ministerial de 22 de Maio de 1984, visada pelo
TC em 1 de Outubro do mesmo ano:
Tenente-coronel de infantaria Joaquim Simões Duarte
nomeado,
em comissão de serviço, subdirector-geral do Serviço de Estran
geiros, nos termos do n.° 4 do artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 494-AI
/76, de 23 de Junho, e da alínea b) do n.° 1 do artigo 2.° e do
n.° 1 do artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 191-f/79, de 26 de Junho,
conjugado com o n.° 1 do artigo 23.0 do Decreto-Lei n.° 290/81,
de 14 de Outubro. Vai ocupar a vaga por ter sido dada por
finda a sua comissão de serviço, conforme despacho de 1 de
Março de 1983, anotado pelo TC em 14 e publicado no Diário
da República, 2. Série, ri.0 79, de 6 de Abril de 1983. (Registo
n.° 79 146. São devidos emolumentos, nos termos da lei.)
—

Serviço de Estrangeiros, 2 de Outubro de 1984.
Repartição, Átvaro dos Santos Ribeiro.

—

O Chefe da

fD. R., 2. Série, n.° 235, de 10 de Outubro de 1984.)

Comando-Geral da Guarda Nacional Republicana
Por portaria de 14 de Agosto último, visada pelo TC em 14
de Setembro findo:
João Rodrigues Teixeira, tenente-coronel de infantaria
nomeado,
nos termos do n.° 1 do artigo 62.° do Decreto-Lei ri.° 333/83,
de 14 de Julho, para prestar serviço na Guarda Nacional
Republicana, desde a data da referida portaria, numa das vagas
—

(
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ciadas pelo decreto-lei referido e ainda não provida. (Registo
75 031, de 4 de Setembro findo. São devidos emolumentos,
nos termos dos Decretos-Leis n.s 356/73 e 131/82: para o
Estado 900$, e para o Cofre do TC, 600$.)
n.°

Por portaria de 20 de Agosto último, visada pelo TC em 14 de
Setembro findo:
António Manuel Garcia Correia, tenente-coronel de cavalaria
no
meado, nos termos do n.° 1 do artigo 62.° do Decreto-Lei
n.° 333/83, de 14 de Julho, para prestar serviço na Guarda
Nacional Republicana, desde a data da referida portaria, numa
das vagas criadas pelo decreto-lei referido e ainda não provida.
(Registo n.° 75 032, de 4 de Setembro findo. São devidos emolu
mentos, nos termos dos Decretos-Leis n.s 356/73 e 131/82:
para o Estado 900$, e para o Cofre do TC, 600$.)
—

Comando-Geral da Guarda Nacional Republicana, 3 de Outubro
de 1984.— O Chefe do Estado-Maior, Adelino Rodrigues Coelho,
coronel de infantaria.
(D. R., 2. Série, n.° 240, de 16 de Outubro de 1984.)

Por portaria de 29 de Agosto último, visada pelo TC em 1 do
corrente mês, e nos termos do n.° 1 do artigo 62.° do
Decreto-Lei n.° 333/83, de 14 de Julho:
Francisco Américo Antunes de Almeida, tenente-coronel de infantaria
nomeado para prestar serviço na Guarda Nacional Republi
cana, desde 29 de Agosto de 1984, numa das vagas criadas
pelo Decreto-Lei n.° 333/83, de 14 de Julho, e ainda não
provida. (Registo n.° 80 301, de 27 de Setembro findo. São
devidos emolumentos, nos termos dos Decretos-Leis n.s 356/7%
e 131/82: pra o Estado, 900$, e para o Cofre do Te, 600$.)
(D. R., 2.’ Série, n.° 246, de 23 de Outubro de 1984.)
—

Comando-Geral da Polícia de Segurança Pública
Por portaria de 12 do corrente mês, anotada pelo TC em 19:
Luciano António de Jesus Garcia Lopes, tenente-coronel de infantaria
exonerado do cargo de comandante de divisão da Polícia de
—

2.’ Série
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Segurança Pública do Distrito do Porto com efeitos desde 9 de
Outubro de 1984, inclusive, em virtude de ter regressado ao
Exército por ter sido promovido ao actual posto. (Registo
n.° 26231.)
Comando-Geral da Polícia de Segurança Pública, 30 de Outubro
O Chefe do Estado-Maior, António dos Anjos Martins,
de 1984.
coronel de artilharia.
—

fD. R., 2.’ Série, n.’ 25$, de 7

de

Novembro de 1924.)

Por portaria de 17 de Setembro findo, visada pelo TC em 10
corrente mês:
Fernando Vieira da Cunha Lima, coronel de transmissões/engenheiro
nomeado, em comissão, para o cargo de chefe do serviço de
transmissões da Polícia de Segurança Pública, com efeitos desde
17 de Setembro de 1984, inclusive, nos termos da legislação
prevista para aquele cargo e com a aplicação do disposto no
n.° 2 do artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 146-C/80, de 22 de Maio,
por urgente conveniência de serviço. (Registo n.° $2 441. São
devidos emolumentos, nos termos do artigo 5.° da tabela anexa
ao Decreto-Lei n.° 356/73 e do n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto
-Lei n.° 131/82: para o Estado, 900$, e para o Cofre do TC,
600.)
—

Comando-Geral da Polícia de Segurança Pública, 22 de Outubro
de 1984.—O Chefe do Estado-Maior Interino, José António Pereira
Braz, tenente-coronel de infantaria.
Por portarias de 29 de Setembro findo e de 1 do corrente
mês, visadas pelo TC em 15:
nomeado,
José António Pereira Braz, tenente-coronel de infantaria
em comissão, para o cargo de subchefe do Estado-Maior da
Polícia de Segurança Pública, com efeitos desde 29 de Setembro
de 1984, inclusive, nos termos da legislação prevista para aquele
cargo e com a aplicação do disposto no n.° 2 do artigo 3.° do
Decreto-Lei n.° 146-C/$0, de 22 de Maio, por urgente conveni
ência de serviço. (Registo n.° 83 788.)
—

Fernando da Costa Soares, major de transmissões (ramo exploração)
nomeado, em comissão, para o cargo de subchefe do serviço
—

2.’ Série

ORDEM DO EXËRCITO N.° 22

1415

de transmissões (exploração) da Polícia de Segurança Pública,
com efeitos desde 1 de Outubro de 1984, inclusive, nos termos
da legislação prevista para aquele cargo e com a aplicação do
disposto no n.° 2 do artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 146-C/80, de
22 de Maio, por urgente conveniência de serviço. (Registo
n° 83 789.)
(Por estas nomeações são
do artigo 5.° da tabela
do n.° 1 do artigo 1.0
Estado, 900$, e para o

devidos emolumentos, nos termos
anexa ao Decreto-Lei n.° 356/73 e
do Decreto-Lei n.° 131/82: para o
Cofre do TC, 600$.)

Comando-Geral da Polícia de Segurança Pública, 23 de Outubro
de 1984.
O Chefe do Estado-Maior Interino, José António Pereira
B,az, tenente-coronel de infantaria.
—

(D,. R., 2.’

Série, n.°

252,

de

30 de

Outubro de

1984.)

11—JUSTIÇA E DISCIPLINA
Condecorações:
Estado-Maior do Exército
Por portaria de 31 de Agosto de 1984:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de prata de serviços distintos, por ter sido considerado
ao abrigo da alínea a) do artigo 25.° com referência aos
artigos 62.°, n.° 1, e 67.°, a.° 3, todos do Regulamento da
Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das forças
Armadas, de 20 de Dezembro de 1971, o brigadeiro (51415411)
José Eugénio da Costa Estorninho.
Por portaria de 27 de Setembro de 1984:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de prata de serviços distintos, por ter sido considerado
ao abrigo da alínea a) do artigo 25.° do Regulamento da

1416
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Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças
Armadas, de 20 de Dezembro de 1971, o brigadeiro (51103311)
Eugénio Rodrigues Coelho.
Por portaria de 29 de Setembro de 1984:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de prata de serviços distintos, por ter sido considerado
ao abrigo da alínea a) do artigo 25.° do Regulamento da
Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças
Armadas, de 20 de Dezembro de 1971, o brigadeiro (51772911)
Raul Jorge Gonçalves Passos.
Por portaria de 24 de Agosto de 1984:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de prata de serviços distintos, por ter sido considerado
ao abrigo da alínea a) do artigo 25.° com referência aos arti
gos 62.°, n.° 1, e 67.°, n.° 3, todos do Regulamento da Medalha
Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas,
de 20 de Dezembro de 1971, o coronel de artilharia, na situação
de reserva, (51375611) Manuel Nicolau de Abreu Castelo Branco.
Por portaria de 2 de Outubro de 1984:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 1.a classe, por ter sido consi
derado ao abrigo do n.° 2 do artigo 39.° do Regulamento da
Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças
Armadas, de 20 de Dezembro de 1971, o tenente-coronel de
infantaria, na situação de reserva, (50478011) Domingos André.
Direcção do Serviço de Justiça e Disciplina
Repartição de Justiça e Disciplina
Por portaria de 6 de Setembro de 1984:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de prata de serviços distintos, por ter sido considerado
ao abrigo dos artigos 21.° e 25.°, com referência ao n.° 1 do

(
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artigo 67.°, todos do Regulamento da Medalha Militar, de 20
de Dezembro de 1971, o brigadeiro (50275911) Manuel Ribeiro
de Oliveira Carvalho.
Por portaria de 15 de Outubro de 1984:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de prata de serviços distintos, por ter sido considerado
ao abrigo dos artigos 21.° e 25.°, com referência ao n.° 1 do
artigo 67.°, todos do Regulamento da Medalha Militar, de 20
de Dezembro de 1971, o tenente-coronel de infantaria (50181411)
José Cândido de Oliveira Bessa Meneses.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de prata de serviços distintos, por ter sido considerado
ao abrigo dos artigos 21.° e 25.°, com referência ao n.° 1 do
artigo 67.°, todos do Regulamento da Medalha Militar, de 20
de Dezembro de 1971, o capitão médico (51417111) Rui Mas
carenhas Leiria.
Por portaria de 6 de Setembro de 1984:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3u classe por, segundo parecer do
Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regulamento da Medalha Militar,
de 20 de Dezembro de 1971, o capitão do serviço de material
(50362811) José Leite Ferreira.
Por portarias de 16 de Outubro de 1984:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de ;a classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido con
siderado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o brigadeiro
(50272311) João António Gonçalves Serôdio.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 1.a classe por, segundo parecer do

/
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Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido consi
derado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o coronel de
infantaria (50268011) José Bastos Pinto.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de l. classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido con
siderado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o coronel de
infantaria (51392011) António Joüo Soares.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 1 a classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido con
siderado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o coronel de
infantaria (50842711) Fernando Manuel da Costa Estorninho.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de
classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido con
siderado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° dD Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezenibro de 1971, o coronel de
engenharia (50767611) Carlos Eugénio do Carmo Martins.
.

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 2.’ classe por, segundo parecer do
Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido con
siderado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o tenente-coronel
de infantaria (51399911) José Joaquim Pontes fernandes.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 2. classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido con
siderado ao abrigo dos artigos 33•0 e 36.° do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o major de
infantaria (06268565) Máximo Cardoso Chaves.
Manda o Chefe
medalha de
do Conselho
siderado ao

do Estado-Maior do Exército condecorar com a
mérito militar de 2.a classe por, segundo parecer
Superior de Disciplina do Exército, ter sido con
abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regulamento da
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Medalha Militar, de 20 de Dezembro dc 1971, o major de
infantaria (06635564) Francisco do Rosário Gonçalves Freire.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 2.” classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido con
siderado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o major de
artilharia (52231061) José Castelo Glória Alves.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 2. classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exérito, ter sido con
siderado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o tenente-coronel
de cavalaria (51413211) Jorge Mantiel Bicudo e Castro Valério.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 2. classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Discpilina do Exército, ter sido con
siderado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o major de
cavalaria (32254560) Fernando Ernanuel de Carvalho Bicho.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 2. classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido con
siderado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o major do
serviço de material (50003511) José Luís Fragata.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3. classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido con
siderado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o capitão de
infantaria (39407367) Fernando António Ramos.

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3. classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido con
siderado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o capitão de
transmissões (52388111) Fernando Augusto Monteiro Alves.
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Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3. classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido con
siderado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o capitão do
serviço de material (50358311) Raul Arcanjo Teixeira.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3. classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido con
derado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o capitão do
serviço geral do Exército (32149760) António Cordeiro Vieira.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3. classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido con
siderado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o capitão do
serviço geral do Exército (52057311) Henrique Joaquim Serrano
Mira.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3a classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido con
siderado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o tenente do
serviço geral do Exército (50656611) António Joaquim Pastaneira
Sietra.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3. classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido con
siderado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o tenente
miliciano de infantaria (14553878) José Augusto Oliveira Dias
do Regimento de Infantaria de Elvas.
Condecorados com a medalha de ouro de comportamento exemplar,
por despacho das datas que se indicam e em conformidade com
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as disposições do Regulamento da Medalha Militar, promulgado
pelo Decreto n.° 566/71, de 20 de Dezembro, os seguintes oficiais:
18 de Julho de 1984:
Capitão do serviço geral do Exército (50599211) José Jerónimo Velez
Correia;
2 de Agosto de 1984:
Coronel de infantaria (50156011) António Rodrigo Rodrigues Queirós;
Coronel de infantaria (51389011) Eduardo César Franco Bélico de
Velasco;
Coronel de infantaria (51251611) Manuel Maria Amaral de Freitas;
Capitão do serviço geral do Exército (51287111) João Correia
Xarez;
Capitão do serviço geral do Exército (52327911) Joaquim Jacob
Abelho Franco;
Capitão do serviço geral do Exército (50832611) Lúcio Agostinho
dos Santos.
7 de Agosto de 1984:
Major de transmissões (50483311) Rogério Nayr Rodrigues dos
Santos.
20 de Agosto de 1984:
Coronel de cavalaria (51306011) João Luís Costa Estorninho;
Capitão do serviço geral do Exército (52689011) António Sequeira
da Cruz.
12 de Setembro de 1984:
Coronel de infantaria (50139811) Fernando Augusto Castilho Palma
Ferro;
Coronel de cavalaria (50705711) António Francisco Martins Mar
quilhas;
Coronel de cavalaria (51353611) Jaime Alexandre Santos Marques
Pereira;
Coronel do serviço de administração militar (51474211) Artur Gon
çalves de Almeida Rita;
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Coronel do serviço de administração miltar (51422911) José Rodrigues
de Almeida e Sá Araújo;
Major do serviço de administração militar (50149411) Deolindo Costa
Ramos dos Santos;
Capitão do serviço geral do Exército (51223211) Paulo Moreira;
Tenente do serviço geral do Exército (51172111) Manuel Augusto
Seixo.

14 de Setembro de 1984:
Coronel de engenharia (51415511) João Luís da Providência Vilas
Boas e Costa;
2 de Outubro de 1984:
Capitão do serviço geral do Exército (52283611) António Fonseca
dos Santos.
11 de Outubro de 1984:
Capitão do serviço geral do Exército (51216511) Ãlvaro fernancles
de Oliveira;
Capitão do serviço geral do Exército (52167211) António Nunes;
Capitão do serviço geral do Exército (50534911) Bernardino do
Corro Bule;
Capitão do serviço geral do Exército (50675011) Domingos Gonçalves;
Capitão do serviço geral do Exército (50831311) Jerónimo dos
Santos Rebocho Carrasqueira;
Capitão do serviço geral do Exército (50347711) José Justo Sofio;
Capitão de transmissões (51310211) Alcide Arsénio Ferreira.
Conforme comunicação da Chancelaria das Ordens Portuguesas, foi
ali registado o diploma de concessão da Estrela de Prata da
Ordem das Forças Populares Armadas, da Jugoslávia, ao coroneL
de artilharia José Rodrigues Tavares Pimentel.
Por despacho do Primeiro-Ministro, de 1 de Fevereiro de 1984,
publicado no Diário da República, 2. Série, n.° 81, de 5 de
Abril do mesmo ano, foi autorizado a aceitar o grau de Comen
dador da Ordem de S. Silvestre, da Santa Sé, o coronel de
infantaria Manuel Francisco Matoso Ramalho.
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Por alvarós das datas que se indicam, publicados no Diário da Repá
btica, 2.a Série, n.° 218, de 19 de Setembro de 1984, foram
agraciados com os seguintes graus da Ordem Militar de Avis
os oficiais abaixo designados:
6 de Março de 1984:

General Ricardo Fernando ferreira Durão, Comendador;
Coronel de cavalaria José Manuel Vai Barroco, Comendador;
Tenente-coronel de artilharia Manuel Augusto fernandes da Silva,
Cavaleiro;
Tenente-coronel do serviço geral do Exército António de figueirecto
Simões, Cavaleiro;
Major de infantaria António Melo de Carvalho, Cavaleiro;
Major de infantaria António José fernandes Praça, Cavaleiro;
Major graduado, capelão titular, António Francisco Gonçalves Simões,
Cavaleiro;
Capitão do serviço geral do Exército, na reserva, António José Paulino,
Cavaleiro;
Capitão de cavalaria do quadro de complemento José Alberto Gouveia
Barros, Cavaleiro.
27 de Março de 1984:
Capitão do serviço geral do Exército António Ferraz Redondo,
Oficial;
Capitão de infantaria do quadro de complemento Octóvio de Azevedo,
Cavaleiro.
14 de Agosto de 1984:
General Artur Baptista Beirão, a Grã-Cruz.

Louvores:
Estado-Maior-General das Forças Armadas

Louvo, por proposta do director do Serviço da Polícia Judiciária
Militar, o coronel de infantaria João António Ferreira Fernandes,
do Serviço da Polícia Judiciária Militar, pelo esforço que tem
desenvolvido, com êxito, para a normalização da justiça militar
na área territorial da delegação de Coimbra.
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Possuindo apreciáveis qualidades morais e uma forte personali
dade, em curto prazo conseguiu adquirir os conhecimentos técnico
-jurídicos necessários ao exercício da sua função, com o que se
tornou guia seguro do pessoal da sua delegação a quem tem sabido
imprimir um saudável espírito de corpo. Estas circunstâncias
conduziram a uma dinâmica fora do comum em todos j5
trabalhos, de que resultou um rendimento e produtividade apre
ciáveis e que permitiu recuperar todos os processos atrasadc,
vindos de várias origens.
Oficial estudioso, entusiasta e dotado de bom senso, o coronel
Fernandes tem desenvolvido uma actividade notável que conduziu
a sua delegação a um elevado nível, prestigiando o Serviço da
Polícia Judiciária P1ilitar e a instituição militar; por isso, se
considerando os serviços por si tratados como distintos e rele
vantes.
Louvo, por proposta do director do Serviço da Polícia Judiciária
Militar, o coronel de cavalaria Henrique Augusto Teixeira de
Sousa Sanches, do Serviço da Polícia Judiciária Militar, pela
forma empenhada e vincadarnente eficiente como tem desem
penhado, ao longo de 5 anos, as funções de chefe da delegação
do Porto.
Dotado de elevadas qualidades morais e profissionais e servido
por inteligência lúcida e por assinalada capacidade de trabalho
e de organização, desde cedo absorveu os conhecimentos técnicos
jurídicos indispensáveis ao exercício da sua missão, que nunca
descurou de ampliar e consolidar, o que lhe permitiu imprimir um
ritmo de trabalho fora do comum, captando para o mesmo esforço
todos os seus subordinados e, desta forma, fazendo com que a
delegação do Porto atingisse um nível de eficiência para além
da média esperada.
Vivendo os problemas diários com constante interesse, tomando
iniciativas muito válidas na execução do serviço e estabelecendo
com todas as autoridades
nomeadamente o Comando da Região
Militar do Norte
relações de cooperação frutíferas, muito
contribuiu o coronel Sanches para se alcandorar a uma posição
de relevo que se traduziu no prestígio que a sua delegação,
muito justamente, goza e que se tem reflectido em todo o Serviço.
Pelas suas qualidades que a todos se impuseram, pelo esforço
e trabalho desenvolvidos em prol da dignificação da justiça
militar de que se desenharam pálidos reflexos, considerando-se
os serviços prestados pelo coronel Sanches como distintos e
relevantes.
—

—
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Louvo, por proposta do director do Serviço da Polícia Judiciária
Militar, o coronel de cavalaria Ruben Marques de Andrade,
do Serviço da Polícia Judiciária Militar, pela dedicação com
que se entregou ao desempenho das funções de chefe da dele
gação de Évora e que se traduziu na notável produtividade
e rendimento do trabalho daquela delegação.
Oficial muito desembaraçado, devotado à sua profissão, desde
o primeiro dia que se empenhou em rapidamente adquirir a
formação técnico-jurídica necessária ao desempenho das suas
funções, o que levou a cabo de forma brilhante e que cedo se
fez sentir na orientação da sua delegação.
Para o nível atingido muito contribuíram a sua inteligência, a
sua boa formação militar e moral e o seu constante trabalho
que sempre encarava com entusiasmo, conjunto de qualidades
que fortemente se fizeram sentir na alcançada normalização
da justiça militar na sua área de acção.
As qualidades apontadas e a forma como delas fez uso, a
elevada posição técnica que alcançou, inclusivamente, actuando
directamente em processos mais complexos e delicados, levam-nos a poder considerar os serviços prestados pelo coronel
Andrade como distintos e relevantes.
‘

Estado-Maior-General das forças Armadas, 2 de Agosto de 1984.
O Chefe do Estado-Maior-General das forças Armadas,
Lemos Ferreiro, general.
(Publicado no Diário da República, II Série, n.° 190, de 17 de Agosto de 1984.)

José

—

Estado-Maior do Exército
Louvo o brigadeiro (51415411) José Eugénio da Costa Estorninho,
pela forma muito dedicada, competente e eficiente como durante
mais de dois anos desempenhou as funções de subdirector e,
posteriormente, as de director do Serviço de Fortificações e
Obras do Exército.
Dotado de forte personalidade, inteligente, culto e de elevada
craveira profissional, entregando-se totalmente ao serviço, de
monstrou o brigadeiro Costa Estorninho possuir verdadeiro
espírito de missão, desenvolvendo um notável esforço no deli
cado sector de obras do Exército.
Ao seu grande dinamismo, iniciativa pessoal, notável capacidade
de organização e especial sentido na orientação e condução
dos seus subordinados se fica a dever o apreciável rendimento
alcançado pelo Serviço que dirigiu de forma tão digna e eficaz.
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Profundamente conhecedor de toda a problemática ligada às
infra-estruturas militares e vivendo intensamente todos os pro
blemas que se lhe apresentaram, conseguiu sempre, com muito
senso e ponderação, apresentar as soluções mais adequadas
para cada caso concreto, procurando um justo equilíbrio entre
as disponibilidades financeiras do Exército e os naturais inte
resses das unidades, estabelecimentos e órgãos no que respeita
à melhoria das respectivas instalações.
De salientar ainda todo o esforço que desenvolveu no âmbito

dos planeamentos a médio e a curto prazo, para cuja elaboração
em muito contribuiu o seu conhecimento pessoal das realidades
concretas das inúmeras infra-estruturas a cargo do Exército,
o estudo minucioso de cada situação em particular e a procura
sistemática da solução mais conveniente para ccla caso.
Essa sua acção veio a traduzir-se na elaboração de oportunos
e muito objectivos planos de obras que contribuíram grandemente para a concretização da política de renovação e recu
peração das infra-estruturas militares que se julga ser a mais
adequada face às necessidades e às disponibilidades do Exército.
Oficial general muito apto para bem servir em qualquer circuns
tância, dotado de grande coragem moral, inegável espírito de
sacrifício e total disponibilidade para o serviço, o brigadeiro
Costa Estorninho merece bem que da sua acção seja dado
público testemunho, o que o General Chefe do Estado-Maior do
Exército com muito agrado faz desta forma, classificando os
serviços a ela correspondentes como extarodinários, relevantes
e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 31 de Agosto de 1984.— O
Chefe do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Satazar Braga,

general.
Louvo o brigadeiro (51103311) Eugénio Rodrigues Coelho, pela
forma excelente como dirigiu nos últimos cinco anos o Instituto
Militar dos Pupilos do Exército (1MPE), numa fase particu
larmente sensível da vida deste conceituado estabelecimento
militar de ensino, correspondente à harmonização do ensino aí
ministrado com a evolução dos cursos congéneres de âmbito
civil.
Esta evolução que levou à criação no IMPE da Secção Peda
gógica do Ensino Superior, com 3 cursos diferenciados de
engenharia e 1 ctirso de contabilidade e administração e à
reformulação dos cursos secundários, originou, internamente,
problemas vários de adaptação e reorganização, desde o plano
infra-estrutural ao dos «curricula» e da docência e, externamente,
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o das equivalências aos cursos similares civis, problemas esses
que constituíram verdadeiro teste à competência da direcção do
Instituto. Não obstante o lançamento dos novos cursos superiores
e a alteração dos cursos secundários ser anterior à assunção pelo
brigadeiro Rodrigues Coelho dessas funções directivas, é indubi
tável que se deve, em grande medida, à sua persistência, actuação
esclarecida, sentido de oportunidade e esforço persuasivo, a
consolidação das modificações estruturais verificadas no IMPE
e a resolução definitiva da grande maioria dos problemas, alguns
de considerável complexidade, a ela ligados.
Devotado à sua missão e dotado de apreciáveis qualidades
humanas e grande sensatez, o brigadeiro Rodrigues Coelho
soube, mercê duma permanente disponibilidade e compreensão
pelos problemas pessoais dos alunos, tanto de âmbito escolar
como familiar, de um correcto relacionamento com o corpo
docente e demais pessoal civil e militar servindo sob a sua
direcção, e de uma actuação exemplar como chefe militar,
desenvolver no IMPE a harmonia e o espírito do corpo, pro
pícios à consecução dos excelentes resultados de que o Instituto
se tem podido orgulhar.
Oficial general de reconhecidas qualidades profissionais e de
inexcedível correcção nas suas relações sociais, revelou perma
nentemente disponibilidade para o cumprimento de todas as
missões a que foi chamado. Tendo atingido há quase um ano
o limite de idade para a passagem à reserva, manteve-se no
entanto, por conveniência de serviço, nas funções de director
do IMPE com inalterável dedicação, durante o ano lectivo que
há pouco terminou.
Sendo agora, por aquelas razões administrativas, exõnerado
dessas funções, nas quais encerrou de forma altamente meritória
a sua carreira militar na situação do serviço activo, prestigiando
o Exército perante o País, através do seu contributo para a
obra notável que hoje é o Instituto Militar dos Pupilos do Exér
cito, é da mais elementar justiça que os serviços prestados pelo
brigadeiro Eugénio Rodrigues Coelho, como director daquele
estabelecimento militar de ensino e a coroar uma carreira militar
muito digna, sejam considerados extraordinários, relevantes e
distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 27 de Setembro de 19$4.—O
Chefe do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Salazar Braga,
general.

Louvo o brigadeiro (51772911) Raul Jorge Gonçalves Passos, pelas
excepcionais qualidades de inteligência, sensatez, dedicação e
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zelo demonstradas na eficiente colaboração que vem prestando
há mais de dois anos no desempenho das funções de 2.° coman
dante da Região Militar do Centro.
Tendo a seu cargo accionar e resolver assuntos que lhe estão
delegados e dos quais se destacam, pela sua importância, pro
jecção e interesse a nível da Região e do Exército, os relativos
à instrução, tem revelado grande objectividade, capacidade de
organização e espírito de iniciativa, visando o melhor aperfei
çoamento dos quadros e tropas que com firmeza e sólida
competência de profissional distinto, nas visitas de inspecção
às unidades, acompanha e dinamiza, transmitindo um profundo
conhecimento da ciência militar e experiência que lhe advém
do seu contacto com as tropas.
Extraordinariamente culto e ponderado, a sua actuação na
área não menos importante de justiça e disciplina e adminis
tração do pessoal é naturalmente isenta, na aplicação de um
criterioso sentido de justiça que dignifica e prestigia.
No comando interino da Região Militar, as suas reconhecidas
capacidades de direcção e decisão, aliadas a uma alta craveira
intelectual, têm sido digno garante da continuidade de acção,
inclusive nas relações com a sociedade civil.
Pelo assinalável brilho da acção do brigadeiro Gonçalves Passos,
de que tem resultado honra e lustre para a Região Militar do
Centro e para o Exército, devem os serviços por ele prestados
ser muito justamente considerados relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 27 de Setembro de 1984.—O
Chefe do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Satazar Braga,
general.
Louvo o tenente-coronel de infantaria (50994811) António Meio
de Carvalho, pela forma altamente eficiente e objectiva como,
uma vez mais, desempenhou diversificadas funções no Regimento
de Infantaria de Tomar, em particular nos campos da instrução
e operacional, com total empenhamento e elevado espírito de
missão, em demonstração plena da sua extraordinária qualifi
cação profissional.
Homem e militar íntegro, em que a firmeza de carácter, vincada
personalidade e verticalidade de procedimentos se harmonizam
com uma sólida preparação miltar, lealdade e apurado sentido
das responsabilidades, é significativamente capaz e apto para
o desempenho de quaisquer tipos de missões, às quais se entrega
com entusiasmo e assume inteiramente.
Dinâmico, organizador e dotado de notável espírito de iniciativa,
impulsionou e orientou a instrução dos contigentes que anual.
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uma valiosa colaboração na realização do Boletim Bibliográfico,
aponta-se ainda o estudo e catalogação de mais de 1400 obras
sobre Napoleão Boa aparte, trabalho que será de enorme interesse
para qualquer estudioso da 1-listória.
Pelas qualidades demonstradas ao longo de toda uma carreira
de cinquenta anos e pelo exemplo de cidadão que soube con
quistar com determinação e alheamento a sacrifícios, é o
tenente-coronel Domingos André merecedor de público reco
nhecimento e da estima e consideração dos que tiveram a honra
de com ele servir, devendo os serviços que prestou à Nação e,
particularmente, à Instituição Militar e ao Exército, ser qualifi
cados como relevantes e de excepcional mérito.
Ministério da Defesa Nacional, 2 de Outubro de 1984.—O
Chefe do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Satazar Braga,
general.
Louvo o major de infantaria (35037062) Rui Martins Rodrigues,
da Escola Prática de Infantaria, pelo trabalho de natureza
histórica que realizou, consistindo numa maqueta figurativa
da reconstituição da Batalha de Aljubarrota, integrada no con
junto de actividades desenvolvidas naquela Escola Prática em
1984, a propósito das comemorações do Dia da Unidade e
Dia da Arma de Infantaria.
realizar
corno era seu desejo
Não lhe tendo sido possível
um diaporama sobre a batalha, executou, em alternativa, a
referida maqueta, para o que teve de efectuar intensas e
difíceis pesquisas de elementos, nomeadamente na Toire do
Tombo e nos arquivos das Câmaras Municipais da Batalha e
Porto de Mós.
O major Martins Rodrigues conseguiu assim concretizar com
opDrtunidade um valioso trabalho de elevado significado histó
tico que poderá constituir uma bem sucedida iniciativa a ser
considerada no programa das comemorações do 600.° aniver
sário da Batalha de Aljubarrota que irão ter lugar em 1985.
O valor e interesse do trabalho realizado pelo major Martins
Rodrigues justificam a distinção que, com o presente louvor,
lhe é conferida pelo Chefe do Estado-Maior do Exército.
—

—

O
Ministrio da Defesa Nacional, 25 de Setembro de 1984.
Chefe do Estado-Maior do Exército, Jorge cio Costa Salazar Braga,
general.
—

Louvo o alferes miliciano de infantaria (05918679) José Pedro da
Rocha Romão Malcata, da Escola Prática de Infantaria, pela
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forma dedicada e generosa como colaborou na feitura de uma
maqueta figurativa da reconstituição da Batalha de Aljubnrota,
a qual foi integrada no conjunto de actividades daquela Escola
Prática de 1984, para comemoração do Dia da Arma de Infan
taria e Dia da Unidade.
No esforço que desde início desenvolveu, salienta-se o trabalho
da adequação das cartas à escala pretendida e a implantação, nas
mesmas, da altimetria e da figuração da batalha, actividades
em que demonstrou bom grau de conhecimentos, muita dedi
cação e espírito de sacrifício.
O alferes Romão Malcata demonstrou assim ser possuidor de
um correcto sentido de dever e muito devotado ao bom nome
e aos êxitos da Escola Prática de Infantaria, justificando que
desta forma o General CEME lhe manifeste publicarnente o
seu apreço.
Ministério da Defesa Nacional, 25 de Setembro de 1984.
O
Chefe do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Salazar Braga.
general.
—

Direcção do Serviço de Justiça e Disciplina
Repartição de Justiça e Disciplina
Louvo o brigadeiro (50275911) Manuel Ribeiro de Oliveira Carvalho,
pela forma esclarecida, empenhada e eficiente como dese;u
penhou no Instituto de Altos Estudos Militares, durante cerca
de quatro anos, sucessivamente, as funções de chefe da Secção
de Estudos da Táctica, chefe do Departamento de Ensino e
director do Curso Geral de Comando e Estado-Maior e, no
último ano, subdirector e chefe do Departamento de Ensino.
Oficial extremamente competente, em áreas diversificadas do
ensino militar superior, metódico, inteligente, dinâmico, dotado
de uma excepcional capacidade de cliilogo e de uma inexce
dível capacidade de trabalho, sempre objectivo e ponderado nas
suas argumentações, o brigadeiro Oliveira Carvalho desenvolveu
toda a sua intensa actividade no Instituto de Altos Estudos
Militares numa atitude de permanente disponibilidade e de
acordo com um perfeito sentido do espírito da dupla missão
que ao Instituto de Altos Estudos Militares compete
o ensino
—

e a investigação. Nestas duas áreas deixa o brigadeiro Oliveira
Carvalho assinalados os serviços por si prestados ao Instituto
de Altos Estudos Militares por forma marcadamente influente
e
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três cursos regulares ministrados no Instituto de Altos Estudos
Militares, e, ainda, pela correspondente conduta; na úrea de
investigação, para além da sua intervenção na totalidade dos
estudos, propostas ou pareceres elaborados por grupos de tra
balho do Instituto de Altos Estudos Militares, assume particular
acuidade o seu empenhamento decisivo na revisão final do
Brigada
projecto do «Regulamento de Campanha Operações
de Infantaria Independente».
Pela forma esclarecida, empenhada e eficiente como, num
ambiente de exemplar lealdade e camaradagem e de acção
directiva sempre participada, que soube criar e manter, o
brigadeiro Oliveira Carvalho desempenhou as suas diversas
funções no Instituto de Altos Estudos Militares, dela resultando
lustre para o Exército e para a Instituição Militar, devem os
seus serviços ser considerados extraordinários, relevantes e
distintos.
—

O
Ministério da Defesa Nacional, 6 de Setembro de 1984.
Chefe do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Satazar Braga,
general.
—

Louvo o tenente-coronel de infantaria (50181411) José Cândido de
Oliveira Bessa Meneses, porque durante os vinte meses em
que serviu no Regimento de Infantaria de Vila Real, na
situação de deslocado, revelou mais urna vez excepcionais
qualidades profissionais, morais e humanas, confirmando o
alto prestígio de que goza na arma a que pertence, o que é
reflectido pela sua honrosa folha de serviços.
Tendo assumido o comando do Batalhão Operacional, exerceu
estas funções de forma competente, distinta, e altamente presti
giante, acompanhando permanentemente as suas subunidades,
transmitindo-lhes dinamismo, determinação e eficiência, con
seguindo que alcançassem um elevado grau de operacionnlidade,
revelado em todos os Exercícios em que tomaram parte, de que
se destacam o VIRIATO/83 e o ORION/83, que foram objecto
de significativas referências elogiosas pelos escalões superiores.
Passando nos finais de 1983 a comandar, em acumulação, o
Batalhão de Comando e Serviços, também aqui se fez sentir a
sua acção de comando esclarecida, experiente e de total hones
tidade e, sem prejuízo das outras funções que desempenhava,
à custa do seu esforço, excepcional dedicação e elevado sentido
do dever, obteve urna notével capacidade de resposta deste
Batalhão, materializado no apoio oportuno e eficiente à Unidade,
de que se salienta a àrea da alimentação, apesar das clificul
dades das instalações e a todos os exercícios de campo.
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Oficial de sólida formação militar, de forte personalidade, de
extrema integridade e honestidade profissional e de grande
modéstia, constitui o tenenie-coronel Bessa Meneses exemplo
estimulante para quem abraçou a coreira das armas, pelo culto
permanente dos mais sãos princípios que regem a Instituição
Militar, prestigiando com a sua conduta o Exército que com
tanta honra e lustre devotadamente serve, sendo da inteira
justiça realçar os serviços por si prestados, que devem ser

o

considerados extraordinários, relevantes e distintos.

Ministério da Defesa Nacional, 15 de Outubro de 1984.— O
Chefe do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Salazar Braga,
general.
Louvo o capitão médico (51417111) Rui Mascarenhas Leiria, pela
forma extremamente interessada e altamente meritória como
vem exercendo há mais de 5 anos as importantes funções de
director do Hospital Militar Regional n.° 4.
Cultivando em alto grau as virtudes militares, destacando-se
a inexcedível lealdade e abnegação a par da coragem moral
e espírito de obediência, norteados sempre pela vontade de
bem servir com modéstia e discrição, dotado de excepcionais
qualidades de trabalho, aliadas a grande perseverauça e dina
mismo, a sua acção tem-se feito sentir na beneficiação constante
das instalações e equipamentos, o que tem contribuído decisi
vamente para uma melhoria dos serviços hospitalares, procurando
assim criar as condições mínimas necessárias para que o seu
hospital possa cumprir a importante missão que lhe está cometida.
Dotado de reais qualidades de organização e gestão, vem o
capitão médico Leiria desempenhando por forma extremamente
profícua a direcção do Flospital Militar Regional n.° 4, prevendo
e implementando a activação de especialidades clínicas, tomando
opções e propondo acções e desenvolver a nível superior para
o preenchimento dos quadros médicos e de enfermagem.
Dotado de excepcionais dotes humanos, muito correcto e de
fino trato com todos os que com ele privam, nomaadamenle
os doentes sem qualquer distinção, dando o exemplo a todo o
seu pessoal subordinado que vêem nele, além do seu director
um amigo, tem conseguido incutir em todos eles a vontade de
bem servir, que sempre constituiu apanágio do Hospital Militar
Regional n.° 4.
Por tudo o referido, pelas qualidades indicadas, confirmadas
ao longo da sua diversificada carreira militar, vivida algumas
vezes em situações de campanha extremamente difíceis e pela
acção que vem desenvolvendo na direcção do Hospital Militar
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Regional n.° 4, é o capitão médico Leiria credor da consideraçào
e estima de todos, da total confiança do Comando com quem
sempre contou e que muito justamente o julga merecedor deste
público louvor, devendo os serviços que prestou na Regio
Militar do Sul, de que resultou honra e lustre para a Instituição
Militar, ser considerados extraordinários, relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 15 de Outubro de 1984.
O
Chefe do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Salazur Braga,
general.
—

Ministério da Administração Interna
Louvo o major de infantaria Luciano António de Jesus Garcia
Lopes pela extraordinária dedicação, inexcedíveis zelo e espírito
de missão bem patentes em todos os actos de serviço durante
a sua permanência de cerca de 4 anos no comando da ? Divi
são da Polícia de Segurança Pública do Porto.
Comportando a área à sua responsabilidade 14 departamentos
implantados em diversos pontos da cidade do Porto e outros
centros do interior do distrito, de geografia humana, econó
mica e social heterogéneas, proctirou, através de constante
esforço, estudo, análises lúcidas e contactos permanentes no
terreno com o seu pessoal e com os cidadãos, indentificar-se
com as particularidades da missão específica de cada um deles,
obtendo um conjunto harmónico e altamente eficiemite, qtie
prestou à comunidade distrital serviços de muita valia.
De salientar cine a zona de acção da unidade policial que
comandou, designadamente a que se situa dentro da cidade
do Porto, inclui os espaços mais frequentemente utilizados para
manifestações públicas de vária índole: políticas, político-sindi
cais, desportivas e até religiosas.
Chamado a comandar acções de polícia para garantia do
exercício, com segurança, dos direitos e liberdades dos cidadãos,
demonstrou aí ser um chefe condutor de homens de estatura
moral e profissional acima do comum.
Nas situações da mais variada espécie e sobretudo nas de
maior risco houve-se com a maior serenidade, coragem e
sangue-frio, não se dispea,ando em caso algum de, no terreno,
se colocar na chamada zona crítica, para que a sua decisão,
sempre a mais acertada, resultasse de uma análise necessaria
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mente rápida, mas objectiva e fundameiilada em dados por si
directamente observados.
1-lomem de carácter, pratica em elevado grau, no relacionamento
quotidiano com subordinados e camaradas, as virtudes militares
de lealdade, amor à verdade, espírito de entreajuda e solidarie
dade humana, impondo-se pela sua inteireza moral à geral
estima e grande consideração em que é tido.
Conduzindo a acção de comando pelo exemplo, correcção de
atitudes, generosidade e bom senso, classifico o trabalho do
major Garcia Lopes no comando da 1.a Divisão da Polícia
de Segurança Pública do Porto de extraordinariamente eficiente
e profícuo, granjeando com a sua presença física e moral neste
quadro de relações sociedade-polícia enorme admiração e res
peito daquela pela corporação e por si próprio.
Pelo que antecede devem os serviços por si prestados à corpo.
ração e à sociedade ser considerados de muito relevantes e
distintos.
Louvo o major de artilharia António Júlio Monteiro Lopes porque,
durante os 6 anos que serviu na Polícia de Segurança Pública,
evidenciou notáveis qualidades morais e profissionais, que se
traduziram na forma altamente eficiente e muito digna como
desempenhou o cargo de comandante distrital de Bragança.
Profundo conhecedor da região, desenvolveu meritória acção de
comando, tendo procurado, apesar das carências existentes, dina
mizar e congregar esforços, que lhe permitiram planear e exe
cutar uma actividade operacional ajustada, a qual se reflectiu nos
baixos índices de criminalidade registados e na tranquilidade
das populações das áreas da sua jurisdição.
Preocupado com as condições de vida e de trabalho do seu
pessoal, desenvolveu esforços notáveis neste domínio, conse
guindo, mercê das boas relações que manteve com as autoridades
locais e apesar da escassez de meios de que dispunha, obter
consideráveis melhorias.
Oficial muito competeite, de grande cspírito de sacrifício, leal
e muito disciplinado, o major Monteiro Lopes soube granjear
a estima de todos e é merecedor de que, no momento em que
por imposição legal tem de regressar ao Exército, os serviços
por ele prestados à corporação sejam considerados importantes
e de muito mérito.
Ministério da Administração Interna, 23 de Julho de 1984.—O
Ministro da Administração Interna, Eduardo Ribeiro Pereira.
(Publicado no Diário da R9pública, II Série, nY 183, de 8 de Agosto de 1984.)
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111—MUDANÇAS DE QUADRO

Oficiais do quadro permanente
Quadro da Arma de Infantaria
Ingressa no quadro permanente da arma de infantaria desde 8 de
Maio de 1984, com o posto de tenente, nos termos do 11.0 2
do artigo 7.° do Decreto-Lei n.° 210/73, de 9 de Maio, o tenente
miliciano de infantaria (71124367) Rui dos Santos Palhares
Falcão, passando à situação de adido nos termos do n.° 1 da
Portaria n.° 94/76, de 24 de Fevereiro, desde a mesma data,
em regime que dispense plena validez.
Foi-lhe atribuída uma desvalorização de 35 ¾. Conta a antigui
dade no posto de tenente desde 1 de Dezembro de 1971 e tem
direitos administrativos desde 1 de Setembro de 1975, nos
termos do artigo 21.0 do Decreto-Lei n.° 43/76, de 20 de Janeiro.
(Por portaria de 3 de Julho de 1984, visada pelo Tribunal dc
Contas em 25 de Outubro de 1984. Não são devidos emolu

mentos.)

IV

—

MUDANÇAS DE SITUAÇÃO

Oficiais do quadro permanente
Armas e serviços:
Ingresso nos quadros:
Quadro da Arma de Engenharia
Coronel de engenharia, supranumerário, (50973211) José Eduardo
Caixaria, da Direcção da Arma de Engenharia, onde continua
colocado, devendo ser considerado nesta situação desde 30 de
Julho de 1984, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 30 de Julho de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 9 de Outubro de 1984. Não são devidos emolu

mentos.)
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Quadro do Serviço Geral do Exercito
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (50451811)
Luís Eusébio Rodrigues Ovídio, do Estado-Maior do Exército,
onde continua colocado, devendo ser considerado nesta situação
desde 30 de Julho de 1984, para preenchimento de vaga no
quadro.
(Por portaria de 30 de Julho de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 30 de Outubro dc 1984. N8o íio devidos emolu
mentos.)

Passagem à situação de supranumerário:
Coronel dc infantaria, adido, (51393611) António Soares Catarino,
por ter deixado de prestar serviço no Instituto de Altos Estudos
Militares em 1 de Agosto de 1984, desde quando deve ser
considerado nesta situação.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 2 de Novembro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Tenente-coronel de infantaria, adido, (51397511) Francisco António
Ricardo Dias da Silva Rebelo Gonçalves, por ter deixado de
prestar serviço no Instituto de Altos Estudos Militares em 23
de Julho de 1984, desde quando deve ser considerado nesta
situação.
(Por portaria de 23 de Julho de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 2 de Julho de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Tenente-coronel de infantaria, adido, (51398511) Waldemar Sezinando
Monteiro Baptista que, por ter deixado de prestar serviço no
Ministério das Finanças e do Plano, na Guarda fiscal, se
apresentou no Exército em 3 de Agosto de 1984, desde quando
deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 3 de Agosto de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 2 de Novembro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Tenente-coronel de artilharia, adido, (51371711) Manuel Valentim
de Oliveira Nunes que, por ter deixado de prestar serviço no
Serviço da Polícia Judiciária Militar, se apresentou no Exército
em 1 de Julho de 1984, desde quando deve ser considerado
nesta situação.
(Por portaria de 1 de Julho de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 2 de Novembro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)
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Major de artilharia, adido, (39260962) António Júlio Monteiro
Lopes que, por ter deixado de prestar serviço no Ministério
da Administração Interna, na Polícia de Segttrança Pública,
se apresentou no Exército em 6 de Julho de 1984, desde quando
deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 6 de Julho de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 2 de Novembro de 1984. Não são devidos emoltt
mentos.)

Coronel de cavalaria, adido, (52155911) Jorge de Gouvêa Falcão que,
por ter deixado de prestar serviço no Ministério da Administração
Interna, na Polícia de Segurança Pública, se apresentou no
Exército em 1 de Agosto de 1984, desde quando deve ser
considerado nesta situação.
(Por portaria de i de Agosto de 1984, visada pelo Tribunal dc
Contas em 30 de Outubro de 1984. Não são devidos emolti

mantos.)
Coronel de engenharia, adido, (50973211) José Eduardo Caixaria,
da Direcção da Arma de Engenharia, por ter deixado de prestar
serviço no Estado-Maior-General das Forças Armadas em 27
de Julho de 1984, desde quando deve ser considerado nesta
situação.
(Por portaria de 27 de Julho de 194 visada pelo Tribunal dt
Contas em 30 de Jutubro de 1984. Nãc 3o devidos emolu
mentos.)

Passagem à situação de adido:
Nos termos do n.° 9 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto
-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Deixa de ser considerado na situação de adido, nos termos do n.° 10
da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30
de Abril, por ter deixado de prestar serviço no Instituto de
Altos Estudos Militares, continuando, porém, desde a mesma
data, na situação de adido, nos termos do n.° 9 da alínea b)
do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/7 1, de 30 de Abril, por
ter sido nomeado para uma comissão de serviço no Ministério
da Administração Interna, na Guarda Nacional Republicana,
o coronel de infantaria (51163311) Francisco Américo Antunes
de Almeida, devendo ser considerado nesta situação desde a
data a presente portaria.
(Por portaria de 29 de Agosto de 1984, anotada pelo Tribunal de
Contas em 29 de Outubro de 1984.)
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Garcia Couflago, por ter sido nomeado para
no Ministério da Finanças e do Plano, na
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portaria
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Alberto Manuel
prestar serviço
Guarda Fiscal,
data a presente

(Por portaria de 13 de Agosto de 1984, anotada pelo Tribunal de
Contas em 29 de Outubro dc 1984.)

Deixa de ser considerado na situação de adido, nos termos do
n.° 10 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71,
de 30 de Abril, por deixai- de prestar serviço no Instituto de
Altos Estudos Militares, continuando, porém, desde a mesma
data, na situação de adido, nos termos do n.° 9 da citada
alínea b) por ter sido nomeado para uma comissão de serviço
no Ministério da Administração Interna, na Guarda Nacional
Republicana, o tenente-coronel de infantaria (521551fl) João
Rodrigues Teixeira, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 14 de Agosto de 1984, anotada pelo Tribunal de
Contas em 29 de Outubro de 1984.)

Coronel farmacêutico, adido, (52156511) Fernando da Cruz Garcia,
por ter sido nomeado vogal do Conselho Fiscal dos Estabeleci
meitos Fabris do Exército, devendo ser considerado nesta situa
ção desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 27 de Agosto de 1984, anotada pelo Tribunal de
Contas em 29 de Outubro de 1984.)

Coronel farmacêutico, no quadro, (51471811) Ernesto Augusto Lage
David Enes, por ter sido nomeado director do Laboratório
Militar dos Produtos Químicos e Farmacêuticos, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 17 de Setembro de 1984, anotada pelo Tribunal de
Contas em 29 de Outubro de 1984.)

Major do serviço geral do Exército, no quadro, (51350911) Manuel
António Cordeiro Saraiva, por ter sido nomeado para desem
penhar uma comissão de serviço no Ministério das finanças
e do Plano, na Guarda Fiscal, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1984, anotada pelo Tribunal de
Contas em 29 de Outubro de 1984.)

Capitão do serviço geral do Exército, supranurnerário, (44009054)
Ernesto Bastos Nunes, por ter sido nomeado para prestar serviço
no Ministério da Administração Interna como adjunto do chefe
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do Gabinete da Delegação do Serviço de Estrangeiros de
Coimbra, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 16 de Julho de 1984, anotada pelo Tribunal de
Contas em 29 de Outubro de 1984.)

Nos termos do n.° 10 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Tenente-coronel de infantaria, no quadro, (51405311) Fernando
Gonçalves Foitinho, por ter sido nomeado professor efectivo
do Instituto de Altos Estudos Militares, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 15 de Agosto de 1984, anotada pelo Tribunal de
Contas em 29 de Outubro de 1984.)
Deixa de ser considerado na situação de adido, nos termos do n.° 7
da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de
Abril, por deixar de estar colocado no Comando-Chefe das
Forças Armadas dos Açores, continuando, porém, desde a mesma
data na situação de adido, nos termos do n.° 10 da citada
alínea, por ter sido nomeado para desempenhar as funções de
professor efectivo no Instituto de Altos Estudos Militares, o
tenente-coronel de infantaria (51406911) José Maria Teixeira de
Gouveia, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1984, anotada pelo Tribunal de

Contas em 29 de Outubro de 1984.)

Tenente-coronel de infantaria, no quadro, (51274511) José Manuel
de Ataíde Montez, por ter sido nomeado professor efectivo do
Instituto de Altos Estudos Militares, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Setembro de 1984, anotada pelo Tribunal de
Contas em 29 de Outubro de 1984.)

Tenente-coronel de artilharia, no quadro, (50447311) Fernando de
Vasconcelos Cabanas, por ter sido nomeado professor efectivo
do Instituto de Altos Estudos Militares, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 2 de Agosto de 1984, anotada pelo Tribunal de
Contas em 29 de Outubro de 1984.)
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Desde 2 de Agosto de 1983, deixa de ser considerado na situação
de adido nos termos do n.° 10 de alínea b) do artigo 44.° do
Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, por ter sido exonerado
do cargo de mestre de esgrima do Colégio Militar, passando,
desde a mesma data, à situação de adido, nos termos do nY 10
da citada alínea, por ter sido nomeado chefe de contabilidade
do Instituto Militar dos Pupilos do Exército, o capitão do
serviço de administração militar Rui Caseiro Viana.
(Por portaria de 2 de Agosto de 1983, anotada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Fevereiro de 1984.)

Nos termos do n.° 13 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto
-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Deixa de ser considerado na situação de adido no Conselho Fiscal
dos Estabelecimentos Fabris do Exército, nos termos do n.° 9 da
alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de
Abril, continuando, porém, na mesma situação de adido nos
termos do n.° 13 da alínea b) do citado artigo, o coronel far
macêutico (52157511) Fernando da Cruz Garcia, da Direcção
de Serviço de Saúde, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 17 de Julho de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 2 de Novembro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Nos termos do si.0 16 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto.
-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:

ramo exploração)
Major de transmissões (serviços técnicos
(50830611) Joaquim Sanches Borges Boavida, no quadro, do
Regimento de Transmissões, onde continua colocado, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
—

(Por portaria de 16 de Julho de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 25 de Outubro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Capitão de transmissões (serviços técnicos
ramo exploração),
supranumerário, (51310211) Alcides Arsénio Ferreira, do Regi
mento de Transmissões, onde continua colocado, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
—

(Por portaria de 1 de Agosto de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção)
(50136011) Joaquim José Avença Grilo, no quadro, do Regi
mento de Cavalaria de Estrernoz, onde continua colocado, deven
do ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 3 de Junho de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 25 de Outubro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
supranumerário, (50332011) José de Sousa Dias, do Depósito
Geral de Material de Guerra, onde continua colocado, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 27 de Junho de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 25 de Outubro de 1984. Não são devidos emolu

mentos.)
Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
no quadro, (50130911) João António Lopes, do Grupo dc Carros
de Combate da ;a Brigada Mista Independente (Regimento de
Cavalaria de Santa Margarida), onde continua colocado, deven
do ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 3 de Julho de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 25 de Outubro de 1984. Não são devidos emolu

mentos.)
Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
supranumerário, (50190711) António Luís Sanches, da Escola
Prática do Serviço de Material, onde continua colocado, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 6 de Agosto de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 25 de Outubro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (52394611)
António Joaquim da Rosa Jantareta, do Distrito de Recrutamento
e Mobilização de Beja, onde continua colocado, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 2 de Agosto de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 25 de Outubro de 1984. Não são devidos emoiii

mentos.)
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (50202011)
Acácio dos Santos Clemente, da Direcção do Serviço de Pessoal,
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Repartição de Sargentos, onde continua colocado, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 3 de Agosto de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 25 de Outubro de 1984. Não são devidos crntilu

mentos.)
Capitão do serviço geral do Exército, no quadro, (52334211) João
Alfaia Figueiredo, do Batalhão do Serviço Geral do Exército,
onde continua colocado, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 25 de Outubro de 1934. Não são cleyidc ernulu

mentos.)

Capitão o serviço geral do Exército, no quadro, (51544311) Joaquim
de Sousa Moreira Júnior, do Distrito de Recrutamento e Mobili
zação de Leiria, onde continua colocado, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 4 de Setembro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 25 de Outubro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Nos termos do n.° 17 da alínea b) do artigo 44.° do Deereto
-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Major de infantaria, adido, (45588655) José Lourenço Lucas Falcão,
do Regimento de Infantaria de Faro (Destacamento de Tavira),
onde continua colocado, por se encontrar em diligência no
Ministério das Finanças e do Plano, na Guarda Fiscal, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 3 de Setembro de 1984, anotada pelo Tribunal de
Contas em 29 de Outubro de 1984.)

Nos termos do n.° 18 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Coronel de infantaria, adido, (50989711) Fernando José Martins dos
Reis, da Direcção da Arma de Infantaria, onde continua colocado,
por se encontrar em diligência no Estado-Maior-General das
Forças Armadas, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 16 de Abril de 1984, anotada pelo Tribunal de
Contas em 29 de Outubro de 1984.)
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Deixa de ser considerado na situação de adido, nos termos do
n.° 18 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71,
de 30 de Abril, por ter deixado de prestar serviço, em diligência,
nos Serviços Sociais das Forças Armadas, continuando, porém,
desde a mesma data na situação de adido, nos termos do
mesmo número e alínea, no Serviço de Polícia Judiciária
Militar de Lisboa, desempenhando o cargo de defensor oficioso,
o coronel de infantaria (51394211) José Júlio de Azevedo Vala
rinho, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 3 de Julho de 1984, anotada pelo Tribunal de
Contas em 29 de Outubro de 1984.)

Coronel de engenharia, no quadro, (50767611) Carlos Eugénio do
Carmo Martins, da Direcção da Arma de Engenharia, onde
continua colocado, por se encontrar em diligência no Estado-Maior-General das forças Armadas, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 30 de Julho de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 25 de Outubro de 1984. Não são devidos emoiu
mentos.)

Deixa de ser considerado na situação de adido nos termos do n.° 9
da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30
de Abril, desde 1 de Janeiro de 1984, por ter sido exonerado
do cargo de chefe da l.a Divisão das Oficinas Gerais de Material
de Engenharia, passando, desde a mesma data, à situação de
adido nos termos do n° 18 da citada alínea e artigo, por ter
passado a prestar serviço, na situação de diligência, no Estado-Maior-General das forças Armadas, o major do serviço de
material (material) (10633869) Leonardo Fernandes Antão.
(Por portaria de 13 de Setembro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 2 de Novembro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Nos termos do n.° 20 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Coronel do serviço de administração militar, no quadro, (50353711)
António Madeira Peste, da Direcção do Serviço de Finanças,
onde continua colocado, por aguardar preenchimento de vaca
tura, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 11 de Julho de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 25 de Outubro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)
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Reforma extraordinária:

Por despacho da Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previdência,
de 16 de Outubro de 1984, publicado no Diário da Repáblica.
II Série, n.° 249, de 26 de Outubro de 1984, passam a ser
pagos das suas pensões mensais, por aquela Caixa, a partir dc
1 de Novembro de 1984, os seguintes oficiais:
Coronel de infantaria (51293611) Abeilard Borges Teixeira Martins.
82 460$00;
Tenente-coronel dc infantaria (50268211) Mário Cândido de Sanches
Vaz, 69 000$00;
Major de cavalaria (51411511) José Manuel de Almeida Dias Pires
Monteiro, 77 020$00;
Capitão de infantaria (03378566) Adelino Consul Colaço, 58 600$00;
Capitão de artilharia (00479064) Jorge Eduardo Rosa dos Reis,
58 600$00.

V

—

PROMOÇÕES

Oficiais do quadro permanente
Corpo de oficiais generais:
Quadro do Corpo de Oficiais Generais
Nos termos da alínea e) do artigo 117.° do Estatuto do Oficial do

Exército é promovido ao posto de general o brigadeiro (51259011)
Baltazar António de Morais Barroco, conforme deliberação do
Conselho de Chefes do Estado-Maior, em 5 de Setembro de
1984, confirmada pelo Conselho Superior de Defesa Nacional,
em 28 de Setembro de 1984, ao abrigo do disposto no n.° 2
do artigo 28.° da Lei da Defesa Nacional e das Forças Armadas,
aprovada pela Lei n.° 29/82, de 11 de Dezembro.
Conta a antiguidade do novo posto desde 5 de Setembro de
1984, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos
vencimentos.
Nos termos da alínea c) do artigo 117.0 do Estatuto do Oficial do
Exército é promovido ao posto de general o brigadeiro
(51772911) Raul Jorge Gonçalves Passos, conforme delibera
ção do Conselho de Chefes do Estado-Maior, em 5 de Setembro de
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1984, confirmada pelo Conselho Superior de Defesa Nacional,
em 28 de Setembro de 1984, ao abrigo do disposto no n.° 2
do artigo 28.° da Lei da Defesa Nacional e das Forças Armadas,
aprovada pela Lei n.° 29/82, de 11 de Dezembro.
Conta a antiguidade do novo posto desde 5 de Setembro de
1984, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos
vencimentos.
Nos termos da alínea e) do artigo 117.° do Estatuto do Oficial do
Exército é promovido ao posto de brigadeiro o coronel de infanta
ria (51274011) António Correia Ventura Lopes, conforme delibera
ção do Conselho de Chefes do Estado-Maior, em 5 de Setembro de
1984, confirmada pelo Conselho Superior de Defesa Nacional,
em 28 de Setembro de 1984, ao abrigo do disposto no n.° 2
do artigo 28.° da Lei da Defesa Nacional e das forças Armadas,
aprovada pela Lei n.° 29/82, de 11 dc Dezembro.
Conta a antiguidade do novo posto desde 5 de Setembro de
1984, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos
vencimentos.
Nos termos da alínea c) do artigo 117.0 do Estatuto do Oficial do
Exército é promovido ao posto de brigadeiro o coronel de artilha
ria (50278111) António Máximo de Oliveira Calixto e Silva,
conforme deliberação do Conselho de Chefes do Estado-Maior,
em 5 de Setembro de 1984, confirmada pelo Conselho Superior
de Defesa Nacional, em 28 de Setembro de 1984, ao abrigo
do disposto no n.° 2 do artigo 28.° da Lei de Defesa Nacional e
das forças t\rmadas, aprovada pelo Lei n.° 29/82, de 11 de
Dezembro.
Conta a antiguidade do novo posto desde 5 de Setembro de
1984, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos
vencimentos.
Nos termos da alínea c) do artigo 1l7.° do Estatuto do Oficial do
Exército é promovido ao posto de brigadeiro o coronel de cavala
ria (50432511) João Ramiro Alves Ribeiro, conforme delibera
ção do Conselho de Chefes do Estado-Maior, em 5 de Setembro de
1984, confirmada pelo Conselho Superior de Defesa Nacional,
em 28 de Setembro de 1984, ao abrigo do disposto no n.° 2
do artigo 28.° da Lei da Defesa Nacional e das forças Armadas,
aprovada pela Lei n.° 29/82, de 11 de Dezembro.
Conta a antiguidade do novo posto desde 5 de Setembro de
1984, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos
vencimentos.
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Nos termos da alínea e) do artigo 117.0 do Estatuto do Oficial do
Exército é promovido ao posto de brigadeiro o coronel de transmis
sões (51224711) João Manuel Soares de Almeida Viana, conforme
deliberação do Conselho de Chefes do Estado-Maior, em 5 de
Setembro de 1984, confirmada pelo Conselho Superior de Defesa
Nacional, em 28 de Setembro de 1984, ao abrigo do disposto no
n.° 2 do artigo 28.° da Lei de Defesa Nacional e das Forças
Armadas, aprovada pela Lei n.° 29/82, de 11 de Dezembro.
Conta a antiguidade do novo posto desde 5 de Setembro de
1984, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos
vencimentos.
Nos termos da alínea e) do artigo 117.° do Estatuto do Oficial do
Exército é promovido ao posto de brigadeiro o coronel médico
(51264211) António Garcia Teixeira Pinto, conforme delibera
ção do Conselho de Chefes do Estado-Maior, em 5 de Setembro de
1984, confirmada pelo Conselho Superior de Defesa Naoional,
em 28 de Setembro de 1984, ao abrigo do disposto no n.° 2
do artigo 28.° da Lei da Defesa Nacional e das Forças Armadas,
aprovada pela Lei n.° 29/82, de 11 de Dezembro.
Conta a antiguidade do novo posto desde 5 de Setembro de
1984, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos
vencimentos.
Nos termos da alínea e) do artigo 117.° do Estatuto do Oficial do
Exército é promovido ao posto de brigadeiro o coronel do
serviço de administração militar (51474111) António Adolfo
Rodrigues Leite Assunção, conforme deliberação do Conselho
de Chefes do Estado-Maior, em 5 de Setembro de 1984, con
firmada pelo Conselho Superior de Defesa Nacional, em 28 de
Setembro de 1984, ao abrigo do disposto no n.° 2 do artigo 28.°
da Lei de Defesa Nacional e das Forças Armadas, aprovada
pela Lei n.° 29/82, de 11 de Dezembro.
Conta a antiguidade do novo posto desde 5 de Setembro de
1984, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos
vencimentos.
(Por portaria de 8 de Outubro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.’ 276-A/75.)

Armas e serviços:
Direcção do Serviço de Pessoal
Repartição de Recrutamento
Tenente do serviço geral do Exército, o alferes do serviço geral do
Exército (50585311) António Agostinho Mestre, contando a anti-

(
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guidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria
Tribunal

de
de

10 de Agosto de 1984. Não carece de Visto do
Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Direcção da Arma de Transmissões
Capitão do serviço de administração militar, o tenente do serviço
de administração militar (05951376) Nuno Álvaro Pacheco
Arruda, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

(Por portaria de 1 de Agosto de 1983.

Direcção do Serviço de Saúde
Coronel farmacêutico, no quadro, o tenente-coronel farmacêutico,
supranumerário, (51471$11) Ernesto Augusto Lage David Enes,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo venci
mentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 17 de Julho de 1984. Nilo carece de visto cio
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 276-A/75)

Direcção do Serviço de Administração Militar
Tenente do serviço geral do Exército, o alferes do serviço geral do
Exército (09788864) Alexandre Vaz Xarelho, contando a anti
guidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a
data da presente portaria.
de
Tribunal de

(Por portaria

10 de Agosto de 1984. Não carece de visto d
Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Quartéis-generais:
Região Militar do Sul
Tenente-coronel de artilharia, o major de artilharia (50448711) Fer
nando de Matos Alves, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 28 de Junho de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A175.)
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Zona Militar dos Açores

Tenente chefe das bandas e fanfarras do Exército, o alferes chefe das
bandas e fanfarras do Exército (49104059) Virgílio Meira Mar
ques Ramos, contando a antiguidade para todos os efeitos, in
cluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1984. Nüo carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos cio Decreto n.° 276-A/73.

(
Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução
e unidades:
Infantaria:
Escola Prática de Infantaria

Major de infantaria, o capitão de infantaria (03323166) José Azuil
da Conceição Duarte Mouzinho, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 30 dc Junho de 1984. Nilo carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Tenente de infantaria, o alferes de infantaria, graduado em tenente,
(14315776) Rui Manuel de Almeida Esteves, contando a anti
guidade desde a data da presente portaria.
Tenente de infantaria, o alferes de infantaria, graduado em tenente,
(09777973) César Augusto Brás Martins, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
Tenente de infantaria, o alferes de infantaria, graduado em tenente,
(11013973) Carlos Alberto Cavaleiro Fernandes, contando a anti
guidade desde a data da presente portaria.
Tenente de infantaria, o alferes de infantaria (07372978) Eduardo
José Martins Veloso, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
Tenente de infantaria, o alferes de infantaria (05084976) Rui Garcia
Simões, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
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Tenente de infantaria, o alferes de infantaria (06737381) Nuno Augus
to Teixeira Pires da Silva, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo pencimentos, desde a data da presente
portaria.
Tenente de infantaria, o alferes de infantaria (08891582) Jorge Manuel
Cabrita Alão Correia da Silva, contando a antiguidade, para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
Tenente de infantaria, o alferes de infantaria (02400378) António
José de Sampaio Silva, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
Tenente de infantaria, o alferes de infantaria (05161381) Marco
António Mendes Paulino Serronha, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
Tenente de infantaria, o alferes de infantaria (08941379) José António
Marques Rodrigues, contando a antiguidade para todos efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
Tenente de infantaria, o alferes de infantaria (16376380) Manuel
Caroço Prelhaz, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
Tenente de infantaria, o alferes de infantaria (17585781) António
José Lourenço da Fonte Rabaça, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
Tenente de infantaria, o alferes de infantaria (12157682) Rui Fernando
Baptista Moura, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
Tenente de infantaria, o alferes de infantaria (09013981) Fernando
Manuel Dias J\4artins, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
Tenente de infantaria, o alferes de infantaria (02858881) José Manuel
Cardoso Lourenço, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.

Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno, da Aca
demia Militar, (02054282) João Otílio Passos Gonçalves, contan

1452

ORDEM DO EXËRCITO N.° 22

2.’ Série

do a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos,
desde a data da presente portaria.
Alferes de infatnaria, no quadro o aspirante a oficial aluno, da Aca
demia Militar, (00492182) José Custódio Madaleno Geraldo,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo venci
mentos, desde a data da presente portaria.
Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno, da
Academia Multar, (04861783) José Joaquim Freire Martins
Lavado, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno, da Aca
demia Militar, (13805183) flávio Luís Vara Miranda, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
a data da presente portaria.
Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno, da Aca
demia Militar, (03990281) Luís Manuel Guerra Neri, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
a data da presente portaria.
Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno, da
Academia Militar, (10331783) Domingos Luís Dias Pascoal, con
tando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos,

desde a data da presente portaria.
Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno, da Aca
demia Militar, (09637880) António Gualdino Ventura Moura

Pinto, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno, da
Academia Militar, (07622981) Jorge Manuel da Costa Ramos,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo venci
mentos, desde a data da presente portaria.

Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno, da Aca
demia Militar, (05069482) Lúcio Agostinho Barreiros dos Santos,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo venci
mentos, desde a data da presente portaria.
Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno, da Aca
demia Militar, (14046682) José Paulo Bernardino Serra, contando
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a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1984. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Alferes chefe de banda de música do Exército, no quadro, o 1.0 sar
gento músico (07497767) Reginaldo Serpa das Neves, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Infantaria de Abrantes
1 a Brigada Mista Independente
2.° Batalhão de Infantaria Motorizado
Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno, da Aca
demia Militar, (13020883) Eugénio Francisco Nunes Henriques,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo venci
mentos, desde a data da presente portaria.
Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno, da Aca
demia Militar, (06216582) José Luís Grossinho Diogo, con
tando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Infantaria de Beja
Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno, da Aca
demia Militar, (05690881) Manuel António Francisco Lopes
Calado, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Infantaria de Castelo Branco
Tenente do serviço geral do Exército, o alferes do serviço geral do
Exército (51282611) Augusto Matos Vaz, contando a antiguidade
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para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da
presente portaria.
Tenente do serviço geral do Exército, o alferes do serviço geral do
Exército (03920765) José Lopes Correia, contando a antigtiidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Infantaria de Chaves
Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno, da Aca
demia Militar, (05404981) José António Guedes da Silva, con
tando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 27&A/75.)

Regimento de Infantaria de uvas
Alferes de
demia
tando
desde

infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno, da Aca
Militar, (18872181) Desidério Manuel Vilas Leitão, con
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos,
a data da presente portaria.

Alferes de infantaria, graduado em tenente, no quadro, o tenente
miliciano aluno, da Academia Militar, (00024631) Alexandre
Maria Teixeira Salvação Barreto, contando a antiguidade desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.’ 276-A/75.)

Regimento de Infantaria de Faro
Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno, da Aca
demia Militar, (60554674) Domingos Artur da Cruz Soares, con
tando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Regimento de Infantaria de Faro
Destacamento de Tavira

Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno, da Aca
demia Militar, (11083680) Manuel Lourenço Pires Medina de
Sousa, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno, da Aca
demia Militar, (12870681) Fernando Pedro Teixeira Araújo de
Albuquerque, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1984. NIo carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Infantaria do Funchal
Tenente do serviço geral do Exército, o alferes do serviço geral do
Exército (52126311) Tito Abflio da Silva, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1984. NSo carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Infantaria do Porto

Alferes de infantaria, tio quadro, o aspirante a oficial aluno, da Aca
demia Militar, (11063282) António Martins Pereira, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
a data da presente portaria.
Alferes de
demia
tando
desde

infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno, da Aca
Militar, (03666381) José António da Fonseca e Sonsa, con
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos,
a data da presente portaria.

Alferes de infantaria, graduado em tenente, no quadro, o tenente
miliciano aluno, da Academia Militar, (17489374) Laurentino
Romeira Guimares. contando a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1984. NSo carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)
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Regimento de Infantaria de Queluz
Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno, da Aca
demia Militar, (13309281) Manuel João de Oliveira Marques
Borges, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno, da Aca
demia Militar, (14772381) Luís Correia Afonso, contando a anti
guidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data
da presente portaria.
de 1 de Setembro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/is.)

(Por portaria

Regimento de Infantaria de Tomar
.

1.0

Brigada Mista Independente

Batalhão de Infantaria Motorizado

Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno, da Aca
demia Militar, (18442080) Alfredo Manuel Catarino Carvalhão
Tavares, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno, da Aca
demia Militar, (01832183) Fernando José Vicente Freire, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.’ 276.A/75.)

Regimento de Infantaria de Vila Real
Alferes de infantaria, graduado em tenente, no quadro, o tenente
miliciano aluno, da Academia Militar, (16944077) António Ma
nuel Felício Rebelo Teixeira, contando a antiguidade desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.’ 276-A/is.)

Regimento de Infantaria de Viseu
Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno, da Aca
demia Militar, (02933180) Jaime Luís Pires Coelho Anselmo,

(
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contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo venci
mentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Batalhão de Infantaria de Aveiro
Alferes de
demia
tando
desde

infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno, da Aca
Militar, (07536280) José da Silva Ferreira Loureiro, con
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos,
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Artilharia:
Escola Prática de Artilharia
Tenente-coronel de artilharia, o major de artilharia (50448411) Fer
nando Nunes Canha da Silva, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 7 de Junho de 1984. Não carece de visto do

Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75,)

Tenente de artilharia, o alferes de artilharia (00465879) Rui Manuel
Freire Damásio Afonso, contando a antiguidade para todos os

efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.

Tenente de artilharia, o alferes de artilharia (18794480) Fernando
Joaquim Alves Coias Ferreira, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
Tenente de artilharia, o alferes de artilharia (18261778) Lufs Manuel
de Figueiredo Tomé Medeiros, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente

portaria.

Tenente de artilharia, o alferes de artilharia (02853680) Manuel Viria
to Ramos Veloso, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
Alferes de artilharia, graduado em tenente, no quadro, o tenente mili
ciano aluno, da Academia Militar, (02586675) Carlos Manuel
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Terron da Silva Videira, contando a antiguidade desde a data da
presente portaria.
Alferes de artilharia, no quadro, o aspirante a oficial aluno, da Aca
demia Militar, (15313680) José Duarte Velosa Trindade, con
tando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimen
tos, desde a data da presente portaria.
Alferes de artilharia, no quadro, o aspirante a oficial aluno, da Aca
demia Militar, (02803$83) António Emídio da Silva Salgueiro,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo venci
mentos, desde a data da presente portaria.
Alferes de artilharia, no quadro, o aspirante a oficial aluno, da Aca
demia Militar, (01234982) Mourício Simão Tendeiro Raleiras,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo venci
mentos, desde a data da presente portaria.
Alferes de artilharia, no quadro, o aspirante a oficial aluno, da Aca
demia Militar, (17313982) Edmundo José Henriques MeIo do
Cruzeiro, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Par portaria de 1 de Setembro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Artilharia de Costa
Tenente de artilharia, o alferes de artilharia (09590382) Jesus Manuel
Gallego Coelho, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
Alferes de artilharia, graduado em tenente, no quadro, o tenente
miliciano aluno, da Academia Militar, (08055776) José Álvaro
Raposo Brito da Silva, contando a antiguidade desde a data da
presente portaria.
Alferes de artilharia, no quadro, o aspirante a oficial aluno, da Aca
demia Militar, (17439482) Carlos Manuel Alpedrinha Pires, con
tando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos,
desde a data da presente portaria.
Alferes de artilharia, no quadro, o aspirante a oficial aluno, da Aca
demia Militar, (10196383) João Manuel Ladeira Vitorino Assis

(
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Barbas, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Tenente do serviço geral do Exército, o alferes do serviço geral do
Exército (37129059) José Francisco Robalo Borrego, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Artilharia de Leiria
1

.‘

Brigada Mista Independente

Grupo de Artilharia de Campanha
Tenente de artilharia, o alferes de artilharia (06255680) José Manuel
Saraiva Dias Bento, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
Tenente de artilharia, o alferes de artilharia (04248281) Pedro Amaro
Ferreira Neves, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
Alferes de artilharia, no quadro, o aspirante a oficial aluno, da Aca
demia Militar, (14358582) Eduardo Manuel Vicente Caetano de
Sousa, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
Alferes de artilharia, no quadro, o aspirante a oficial aluno, da Aca
demia Militar, (13032082) José António de figueiredo Feliciano,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo venci
mentos, desde a data da presente portaria.
Alferes de artilharia, no quadro, o aspirante a oficial aluno, da
Academia Militar, (14904281) António José Vieira Caldeira, con
tando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Artilharia de Lisboa
Tenente do serviço geral do Exército, o alferes do serviço geral do
Exército (50143911) Hordcio Henriques Veiga, contando a
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antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a
data da presente portaria.

(Por portaria de 10 de Agosto de 1984. No carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Centro de Instrução de Artilharia Antiaérea de Cascais
Tenente-coronel de artilharia, o major de artilharia (50448311) João
Baptista Rodrigues Videira, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente porta
ria.
(Por portaria de 21 de Maio de 1984. No carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Tenente de artilharia, o alferes de artilharia (11044776) Fernando
da Costa Crespo, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
Tenente de artilharia, o alferes de artilharia (18966479) José Augusto
de Carvalho Lourenço, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
Alferes de artilharia, no quadro, o aspirante a oficial aluno, da Aca
demia Militar, (11455382) José Manuel dos Ramos Rossa, con
tando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos,
desde a data da presente portaria.
Alferes de artilharia, no quadro, o aspirante a oficial aluno, da Aca
demia Militar, (03395682) Rui Manuel Carlos Clero, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
a data da presente portaria.
Alferes de artilharia, no quadro, o aspirante a oficial aluno, da
Academia Militar, (10523283) João Jorge Botelho Vieira Borges,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo venci
mentos, desde a data da presente portaria.
Alferes de artilharia, no quadro, o aspirante a oficial aluno, da
Academia Militar, (18417481) Fernando José Marques Soares,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo venci
mentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1984. N5o carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n? 276-A/75.)

(
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Cavalaria:
Escola Prática de Cavalaria
Tenente de cavalaria, o alferes de cavalaria, graduado em tenente,
(02078479) Carlos Alberto Baía Afonso, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
Tenente de cavalaria, o alferes de cavalaria (03033681) Tiago Maria
Ramos Chaves de Almeida e Vasconcelos, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da
presente portaria.
Tenente de cavalaria, o alferes de cavalaria (08255980) José António
Domingues do Espírito Santo, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente por
taria.
Tenente de cavalaria, o alferes de cavalaria (16567179) João Paulo
Silva Esteves Pereira, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente por
taria.
Tenente de cavalaria, o alferes de cavalaria (03009380) Alberto Sebastião Neves Marinheiro, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
Tenente de cavalaria, o alferes de cavalaria (16499879) Rui Alves
Tavares ferreira, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
Alferes de cavalaria, graduado em tenente, no quadro, o tenente
miliciano aluno, da Academia Militar, (14336280) Luís Nunes
da Fonseca, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
Alferes de cavalaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno,
da
Academia Militar, (19073984) José Ulisses Veigas Santos Ribeiro
Braga, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
Alferes de cavalaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno,
da
Academia Militar, (11826781) João Henrique Cordeiro de Jesus
Neves, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
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Alferes de cavalaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno, da
Academia Militar, (01912683) António Manuel Pereira Rodrigues
Pinheiro, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
Alferes de cavalaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno, da
Academia Militar, (13555683) Paulo Renato de Morais Rogado
Serra, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
Alferes de cavalaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno, da
Academia Militar, (01778082) Viriato César Coelho do Amaral,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimen
tos desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Cavalaria de Braga
Major do quadro especial de oficiais, o capitão do quadro especial
de oficiais (09872713) António João Candeias Ravasco, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 9 de Maio de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Capitão de cavalaria, o tenente de cavalaria (04025070) José João
Abudarliam Cruz Azevedo, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 276-A/75.)

Alferes de cavalaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno, da
Academia Militar, (02930980) José Manuel Gomes Tavares, con
tando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1984. Não carece de visto cio
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Cavalaria de Estremoz
Alferes de cavalaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno, da
Academia Militar, (05116581) Carlos José Vicente Sernadas,
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contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo venci
mentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Regimento de Lanceiros de Lisboa
Capitão de cavalaria, o tenente de cavalaria (05592279) José Maria
Rebocho Pais de Paula Santos, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Alferes de cavalaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno, da
Academia Militar, (13076781) Ricardo Bettencourt Sardinha Portela Ribeiro, contando a antiguidade para todos os feitos, inclu
indo vencimentos, desde a data da presente portaria.
Alferes de cavalaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno, da
Academia Militar, (02406582) José Manuel Ferreira Montalvão da
Cunha, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.

(Por portaria de 1 de Setembro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Regimento de Cavalaria de Santa Margarida
1 •a Brigada Mista Independente
Esquadrão de Reconhecimento
Capitão de cavalaria, o tenente de cavalaria (07382279) José António
Madeira Atayde Banazol, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data a presente portaria.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Cavalaria de Santa Margarida
1 Brigada Mista Independente
Grupo de Carros de Combate
.

Capitão de cavalaria, o tenente de cavalaria (18983071) Carlos Manuel
Saraiva Maia Henriques, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Serviço de administração militar:
Escola Prática de Administração Militar
Capitão do serviço de adminístração militar, o tenente do serviço de
administração militar (00701174) Horácio Duarte Feliciano, con
tando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo venci
mentos, desde a data da presente portaria.
Capitão do serviço de administração militar, o tenente do serviço de
administração militar (12300077) António Paulo Teixeira de
Sousa Machado, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.

(

Capitão o serviço de administração militar ,o tenente do serviço de
administração militar (62283175) Dário Aurélio de Sousa Me
deiros de Bastos Martins, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Serviço de reconhecimento das transmissões:
Batalhão de Informações e Reconhecimento das Transmissões
Tenente do serviço geral do Exército, o alferes do serviço geral do
Exército (88061963) João Manuel do Nascimentos, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a
data da presente portaria.
Tenente do serviço geral do Exército, o alferes do serviço geral do
Exército (50930111) António Simões Pilré, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1984. Não carece de visto da

Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Serviço de material:
Batalhão do Serviço de Material
Tenente do serviço geral do Exército, o alferes do serviço geral do
Exército (52420411) António Fernandes Ferreira da Silva, con
tando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria & 10 de Agosto de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

(
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Comandos:
Regimento de Comandos

Tenente de infantaria, o alferes de infantaria (06656181) José António
Rodrigues do Carmo, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.

Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno, da Aca
demia Militar, (00622082) José Carlos de Abreu Bastos, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
a data da presente portaria.
Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno, da Aca
demia Militar, (00806482) Jorge Manuel Soeiro Graça, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde

a data da presente portaria.

Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno, da Aca
demia Militar, (02326$61) Mário Jorge Freire da Silva, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde

a data da presente portaraia.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n? 276-A/75.)

Tenente do serviço geral do Exército, o alferes do serviço geral do
Exército (52883011) Manuel Louro Carrilho Vaz, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)

Distritos de recrutamento e mobilização:
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Ponta Delgada

Tenente do serviço geral do Exército, o alferes do serviço geral do
Exército (51069111) José Augusto Dias Ferreira, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Órgãos de execução dos serviços e outros elementos:
Estabelecimentos militares
Estabelecimentos de instrução
Academia Militar
Alferes de
demia
tando
desde

inl’antaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno, da Aca
Militar, (00383882) José Alexandre da Cruz Soares, con
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos,
a data da presente portaria.

Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno, da Aca
demia Militar, (10325282) Eduardo Manuel Alves Pinheiro Gar
eia Fernandes, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
de
Tribunal de

(Por portaria

1 de Setembro de 1984. NIo carece de visto do
Contas, nos termos do Decreto n. 276-A/75.)

Colégio Militar
Capitão de cavalaria, o tenente de cavalaria (02932479) Luís Manuel
Prostes Villa de Brito, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1984. NOo carece de visto do
Tribunal dc Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Escola de Sargentos do Exército
Major de infantaria, o capitão de infantaria (40102961) Vítor Manuel
Cardoso Caldeira, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 30 de Junho de 1984. Náo carece dc visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno, da
Academia Militar, (10008683) António José Cordeiro Ferreira
Frazão, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1984. Ngo carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Tenente do serviço geral do Exército, o alferes do serviço geral do
Exército (51229911) José Inácio Goulart Júnior, contando a
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antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
a data da presente portaria.
Tenente do serviço geral do Exército, o alferes do serviço geral do
Exército (52783411) Luís Henrique Correia, contando a antigui
dade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Centro Militar de Educação física, Equitação e Desportos
Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial miliciano aluno,
da Academia Militar, (14056180) João Francisco Braga Marquilhas, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portada de 1 de Setembro de 1924. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.” 276-A/75.)

Centro de Instrução de Operações Especiais
Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno, da
Academia Militar, (03712781) Manuel da Silva, contando a anti
guidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a
data da presente portaria.
Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno, da Aca
demia Militar, (03071382) Rui David Guerra Pereira, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276•A/75.)

Hospitais militares
Hospital Militar Regional n.° 4
Tenente do serviço geral do Exército, o alferes do serviço geral do
Exército (37146662) José António Ferreira Simões, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)
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Estabelecimentos penais
forte da Graça
Tenente do serviço geral do Exército, o alferes do serviço geral do

Exército (51293711) António Francisco Caixeirinho Revez, con
tando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 27d-A/75a

ç
Diversos:
Agrupamento Base de Santa Margarida
1 a Brigada Mista Independente
Comando e Companhia de Comando e Serviços
Tenente-coronel de artilharia, o major de ortilharia (51464611) An
tónio José Ribeiro Mendes Núncio, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente

portaria.
(Por portaria de 30 de Junho de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 276-A/?5,)

Agrupamento Base de Santa Margarida
1.2 Brigada Mista Independente
Batalhão de Infantaria Mecanizado
Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno, da Aca
demia Militar, (06767880) António Carlos Sequeira da Teodora,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo venci
mentos, desde a data da presente portaria.
Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno, da
Academia Militar, (04215582) Jorge Manuel Ferreira Pereira,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo venci
mentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Centro de Gestão Financeira da Região Militar do Norte
Tenente do serviço geral do Exército, o alferes do serviço geral do
Exército (17164773) Olivério Martins Teixeira, contando a anti
guidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Centro de Selecção de Coimbra
Tenente do serviço geral do Exército, o alferes do serviço geral do
Exército (15895268) António Comes de Almeida, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Depósito Geral de Material de Guerra
Tenente do serviço geral do Exército, o alferes do serviço geral do
Exército (10143774) João António Massa Monteiro, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria d 10 de Agosto de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Adidos:
No Instituto Militar dos Pupilos do Exército:
Coronel do serviço de administração militar, adido, no Instituto Militar
dos Pupilos do Exército, o tenente-coronel do serviço de adminis
tração militar, adido, no mesmo Instituto, (51423211) José Antu
nes Tomás, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluin
do vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 30 de Junho de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

No Colégio Militar:
Capitão do serviço de administração militar, adido, no Colégio Militar,
o tenente do serviço de administração militar, adido, no Colégio
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Militar, (00186677) Rui Caseiro Viana, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Na Repartição de Contas da Comissão de Contas e Apura.
mento de Responsabilidades:
Coronel do serviço de administração militar, adido, na Repartição de
Contas da Comissão de Contas e Apuramento de Responsa
bilidades, o tenente-coronel do serviço de administração militar,
adido, da mesma Repartição de Contas, (51251511) Manuel An
tónio Palminha Sacramento, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 30 de Junho de 1984. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A!75.)

Na Área Ibero-Atlântica:
Tenente-coronel de artilharia, adido, no CINCIBERLAND, o major
de artilharia, adido, no CINCIBERLAND, (50041111) Luís
Manuel Branco Domingues, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde 22 de Agosto de 1983.
(Por portaria de 3 de Agosto de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

No Ministério da Administração Interna:
Guarda Nacional Republicana
Tenente do serviço geral do Exército, adido, no Ministério da Adminis
tração Interna, na Guarda Nacional Republicana, o alferes do
serviço geral do Exército, adido, no referido Ministério e Guarda,
(39308462) Mário Fernando Gonçalves, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75i

No Corpo de Tropas Pára-Quedistas:
Alferes de infantaria, adido, no Corpo de Tropas Pára-Quedistas, o
aspirante a oficial aluno, da Academia Militar, (01346681) Car
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los Alberto Grincho Cardoso Perestrelo, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da
presente portaria.
Alferes de infantaria, adido, no Corpo de Tropas Pára-Quedistas, o
aspirante a oficial aluno, da Academia Militar, (00370082) José
Manuel Lopes dos Santos Correia, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
Alferes de infantaria, adido, no Corpo de Tropas Pára-Quedistas, o
aspirante a oficial aluno, da Academia Militar, (01200183) Mário
José Anacleto dos Santos, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1984. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Capitão de cavalaria, adido, no Corpo de Tropas Pára-Quedistas, o
tenente de cavalaria, adido, no mesmo Corpo de Tropas,
(00020249) Vítor Manuel Nunes dos Santos, contando a antigui
dade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)

Na situação de reforma extraordinária:
Graduado no posto de tenente-coronel de infantaria, na situação de
reforma extraordinária, nos termos dos artigos 1.0 e 4.° do
Decreto-Lei n.° 295/73, de 9 de Junho, o major de infantaria
(50994611) Armando Vieira Jorge, contando a antiguidade de
5 de Junho de 1984.
A graduação deste oficial não lhe confere direito a qualquer
alteração na pensão de reforma, calculada e estabelecida na
data da mundança de situação (artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 295/
/73, de 9 de Junho).
(Por portaria de 25 de Outubro de 1984.)

Oficiais do quadro de complemento
Armas e serviços:
Desgraduado do posto de capitão miliciano de engenharia, desde
5 de Novembro de 1974, o alferes miliciano de engenharia
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(01744766) José Manuel Teixeira Monteiro, do Regimento de
Engenharia n.° 1, na situação de disponibilidade desde a
mesma data.
(Por portaria de 26 de Outubro de 1984.)

VI— COLOCAÇÕES,

EXONERAÇÕES

E

TRANSFERNCIAS

Oficiais do quadro permanente
Corpo de oficiais generais:
Instituto Militar dos Pupilos do Exército
Director, o brigadeiro, da Direcção da Arma de Engenharia, (51415411)
José Eugénio da Costa Estorninho.
(Por portaria de 27 de Setembro de 1984.)
Armas e serviços:

Estado-Maior do Exército
Tenente-coronel de infantaria, supranumerário, (51397511) Francisco
António Ricardo Dias da Silva Rebelo Gonçalves.
(Por portaria de 23 de Julho de 1984.)

Capitão do serviço geral do Exército, da Repartição de Oficiais, da
Direcção do Serviço de Pessoal, (50451811) Luís Eusébio Rodri
gues Ovídio.
(Por portaria de 17 de Agosto de 1984.)

Direcção da Arma de Infantaria
Coronel de infantaria, do Estado-Maior do Exército, (50989711) Fer
nando José Martins dos Reis.
(Por portaria de 16 de Abril de 1984.)

Direcção da Arma de Engenharia
Coronel de engenharia, da Direcção do Serviço de fortificações e
Obras do Exército, (50767611) Carlos Eugénio do Carmo Mar
tins.
(Por portaria de 30 de Julho de 1984.)

(
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Tenente do serviço geral do Exército, do Depósito Geral de Material
de Engenharia, (51357511) Joaquim Augusto Ferreira Marques.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1984.)
Direcção da Arma de Transmissões
Capitão do serviço de administração militar, da Escola de Sargentos
do Exército. (10497611) Carlos Alberto Nunes Teixeira Coelho.
(Por portaria de 24 de Setembro de 1984.)
Direcção do Serviço de Material
Major do serviço de material (material), das Oficinas Gerais de
Material de Engenharia, (10633869) Leonardo Fernandes Antão,
devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Janeiro de
1984.
(Por portaria de 1 de Agosto de 19E4.)

Inspecção de Bandas e fanfarras do Exército
Tenente chefe de bandas de música e fanfarras do Exército, do
Regimento de Infantaria do Funchal, (50152111) José Duarte
Gaspar.
(Por portaria de 15 de Agosto de 1984.)

Quartéis-generais:
Região Militar do Centro
Coronel de cavalaria, supranumerário, (52155911) Jorge de Gouvêa
Falcão.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1984.)

Major engenheiro de transmissões, da Escola Prática de Transmissões,
(71230964) António Adalberto Montenegro Soliari Aliegro.
(Por portaria de 19

de Setembro de

1984.)

Tenente de transmissões (serviços técnicos
ramo manutenção), do
Depósito Geral de Material de Transmissões, (50362111) Ilídio
José da Costa.
—

(Por portaria de 6 de Agosto de 1984.)
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Região Militar do Norte
Tenente-coronel de artilharia, supranumerário, (51371711) Manuel
Valentim de Oliveira Nunes.
(Por portaria de

1

de Julho de

1984.)

Região Militar do Sul
Tenente-coronel de infantaria, supranumerário, (51398511) Waldemar
Sezinando Monteiro Baptista.
(Por portaria de 3 de Agosto de 1984.)

(

Tenente do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), da
Companhia de Engenharia da La Brigada Mista Independente
(Escola Prática de Engenharia), (51332111) Fernando Matias
Candeias.
(Por portaria de 16 de Agosto de 1984.)
Zona Militar dos Açores
Alferes chefe de bandas de música e fanfarras do Exército, do Regi
mento de Infantaria de Queluz, (49104059) Virgílio Vieira
Marques Ramos, devendo ser considerado nesta situação desde
12 de Março de 1984.
(Por portaria de 3 de Oututbro de 1984.)

1 •a Brigada Mista Independente
2.° comandante, o coronel de cavalaria, da Direcção da Arma de
Cavalaria, (51302511) Rui Ernesto Freire Lobo da Costa.
(Por portaria de 3 de Oututbro de 1984.)
Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução
e unidades:
Infantaria:
Regimento de Infantaria de Angra do Heroísmo
Tenente-coronel de infantaria, do Instituto de Altos Estudos Militares,
(50991311) José Manuel da Silva Viegas.
(Por portara de 24 de Setembro de 1984.)

(
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Regimento de Infantaria de Queluz
Comandante, o coronel de infantaria, supranumerário, (51393611)
António Soares Catarino.
(Por portaria de 1 de Agosto de

1984.)

Regimento de Infantaria de Ponta Delgada
Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
do Batalhão do Serviço de Material, (50136111) Joaquim Carlos
Vieira Soares.
(Por portaria

de

14 de Agosto de 1984.)

Artilharia:
Regimento de Artilharia de Leiria
Major do quadro especial de oficiais, do Grupo de Arti1hara de
Campanha da l.a Brigada Mista Independente (Regimento de
Artilharia de Leiria), (05316864) Arsénio Antunes Ferreira.
(Por portaria de 19

de

Setembro de 1984.)

Regimento de Artilharia de Leiria
1 a Brigada Mista Independente
Grupo de Artilharia de Campanha
Major de artilharia, supranumerário, (39260962) António Júlio Mon
teiro Lopes.
(Por

portaria

de 6

Julho de

de

1984.)

Grupo de Artilharia de Guarnição n.° 1
Major de artilharia, do Quartel-General da Zona Militar dos Açores,
(50449011) José Vítor dos Santos Almeida, devendo ser con
siderado nesta situação desde 14 de Março de 1984.
(Por

portaria

de

25

de Outubro de

1984.)

Cavalaria:
Regimento de Lanceiro de Lisboa
Tencrt-oronel de cavalaria, da Escola de Sargentos do
Exército,
(50433211) José do Nascimento Martins.
(Por portaria

de

15

de

Agosto

de

1984.)
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Engenharia:
Regimento de Engenharia de Espinho
Comandante, o coronel de engenharia, da Direcção da Arma de Enge
nharia, (50973211) José Eduardo Caixaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1984.)
Serviço de transmissões:
Regimento de Transmissões
ramo exploração), do
Capitão de transmissões (serviços técnicos
Batalhão de Apoio de Serviços da 1 •a Brigada Mista Indepen
dente (Agrupamento Base de Santa Margarida), (51335811) Jacob
da fonseca Taveira.
—

(Por portaria de

de Agosto de

14

1984.)

Serviço de material:

Escola Prática do Serviço de Material
Tenente-coronel do serviço de material (serviço técnicos de manu
tenção), do Batalhão do Serviço de Material, (50164811) António
de Sousa Simões.
(Por portaria de 9

de

Agosto de 1984.)

Tenente do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
da Direcção do Serviço de Material, (52422611) João Eugénio
Quintela Leitão.
(Por portaria de

23

de Agosto de

1984.)

Batalhão do Serviço de Material
Major do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), da
Direcção do Serviço de Material, (51332611) António Manuel
dos Santos.
(Por portaria

de

13 de

Agosto de

1984.)

Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
do Regimento de Infantaria de Ponta Delgada, (50692211) Luís
António de Sousa.
(Por

portaria

de 14 de

Agosto de

1984.)
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Órgãos de execução dos serviços e otitros elementos:
Estabelecimentos militares
Estabelecimentos de instrução
Instituto Superior Militar
Capitão do serviço geral do Exército, do Centro de Instrução
da
Polícia do Exército, (52109811) Francisco José Branquinha
Baloca.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1984.)

Escola de Sargentos do Exército
Capitão de transmissões (serviços técnicos

—

ramo exploração), do

Quartel-General da Região Militar do Centro, (51095311) João
Gaspar Fernandes Ribeiro.

(Por portada de 13 de Agosto de 1984.)
Escola Militar de Electromecânica
Capitão de transmissões (serviços técnicos

ramo exploração), da
Escola de Sargentos do Exército, (32422011) Manuel da
Silva
Mendes.
—

(Por portaria de 14 de Agosto de 1984.)

Tribunais militares
1.0

Tribunal Militar Territorial do Porto

Coronel de cavalaria, supranumerário, (50432
111) Nuno Álvaro do

Couto Bastos de Bívar, devendo ser considerado nesta
situação
desde 28 de Novembro de 1983.
(Por portaria de 28 de Setembro de 1984.)
Hospitais militares
Hospital Militar Principal

Capitão do serviço de administração militar, do
Centro financeiro
do Exército, (01587567) Rui Fernando Miranda
Vieira.
(Por portaria de 2 de Agosto de

1984.)
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Diversos:
Agrupamento Base de Santa Margarida
J .a Brigada Mista Independente
Batalhão de Apoio de Serviços
ramo manutenção), do
Capitão de transmissões (serviços técnicos
Regimento de Transmissões, (51088111) José Augusto Mendes.
—

(Por portaria

de

15 de Agosto de 1984.)

Major do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), do
Quartel-General da Região Militar de Lisboa, (50533111) Rúben
Barata Rodrigues da Silva Pires.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1984.)

Depósito Geral de Material de Gtierra
Major do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), da
Escola Prática de Engenharia, (51171911) Joaquim de Jesus
ferreira Machado.
(Por portaria de 21 de Agosto de 1984.)

Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), da
Direcção do Serviço de Material, (50299111) José António
ferreira Correia de Oliveira.
(Por portaria

dc

5 de Setembro de 1984.)

Depósito Geral de Material de Engenharia
Alferes do serviço geral do Exército, do Batalhão do Serviço de Trans
portes, (09742474) José Carlos Lima Freitas Rato.
(Por portaria de 28 de Setembro de 1984.)

Adidos:
Academia Militai
Nomeado professor catedrático da 42.a cadeira (Armamento, Viaturas
Blindadas e Tiro) da Academia Militar, nos termos da alínea b)
do n.° 2 da Portaria n.° 580/80, de 9 de Setembro, e ao abrigo
do apêndice 1 ao mapa anexo n.° 3 a que se refere o artigo 13.°

(
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do Decreto-Lei n.° 42 152, de 12 de Fevereiro de 1959, o tenente-coronel de infantaria (51405811) António Ivo do Nascimento
Viçoso, em substituição do coronel de cavalaria Rui Manuel de
Almeida Trigueiros Sampaio, que é exonerado do referido cargo
pela presente portaria.
O referido oficial continua na situação de adido, situação em que
já se encontrava do antecedente.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 30 de Outubro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Instituto de Altos Estudos Militares
Nomeado professor efectivo do Instituto de Altos Estudos Militares
o tenente-coronel de infantaria (51405311) Fernando Gonçaives
Foítinho, nos termos do artigo 1.0 e anexo 1 do Decreto-Lei
n.° 42 162, de 26 de Fevereiro de 1959, em substituição do tenente-coronel de infantaria João Rodrigues Teixeira, que é exonerado
das referidas funções pela presente portaria.
(Por portaria de 15 de Agosto de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 30 de Outubro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Nomeado para as funções de adjunto do Gabinete de Estudos e Planea
mento do Instituto de Altos Estudos Militares o tenente-coronel
de infantaria (51406911) José Maria Teixeira de Gouveia, do
Comando-Chefe das Forças Armadas dos Açores, nos termos do
artigo 1.0 e anexo 1 do Decreto-Lei n.° 42 162, de 26 de Fevereiro
de 1959, em substituição do tenente-coronel de infantaria Fran
cisco Américo Antunes de Almeida, que é exonerado das refe
ridas funções pela presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 30 de Outubro de 1984. Não são devidos emolu

mentos.)

Nomeado professor efectivo do Instituto de Altos Estudos Militares
o tenente-coronel de infantaria, no quadro, (51274511) José Ma
nuel de Ataíde Montez, nos termos do artigo 1.0 e anexo 1 do
Decreto-Lei n.° 42 162, de 26 de Fevereiro de 1959, em substi
tuição do coronel de artilharia Eurico António Melo Saies Grade,
que é exonerado das referidas funções pela presente portaria.
(Por portaria de 20 de Setembro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 30 de Outubro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

1480

ORDEM DO EXRCITQ N.° 22

2. Série

Nomeado professor efectivo do Instituto de Altos Estudos Militares o
tenente-coronel de artilharia (50447311) Fernando de Vascon
celo Cabanas, nos termos da segunda alínea do artigo l0.°-2-a)
do Regulamento Provisório do Instituto de Altos Estudos Militares,
em substituição do tenente-coronel do serviço geral do Exército
Elias Garcia da Saúde Raio, que em 1 de Agosto de 1984 deixou
de desempenhar funções docentes, nos termos do artigo 19.° do
Regulamento Provisório do referido Instituto.
(Por portaria de 2 de Agosto de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 30 de Outubro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Instituto Militar dos Pupilos do Exército
Nomeado chefe de contabilidade do Conselho Administrativo dos
Serviços Gerais e de Administração do Instituto Militar dos
Pupilos do Exército o capitão do serviço de administração militar
(00186677) Rui Caseiro Viana, do Colégio Militar, ao abrigo do
seu quadro orgânico, constante no anexo IX ao Decreto-Lei
n.° 42 632, de 4 de Novembro de 1959, na vaga deixada pelo
capitão do serviço de administração militar Artur Augusto
Meneses Moutinho, que pela presente portaria é exonerado das
referidas funções.
(Por portaria d 2
Contas em 13
mentos.)

de Agosto de 1983, visada pelo Tribunal de
de Fevereiro de 1984. Não são devidos emolu

Laboratório Militar dos Produtos Químicos e farmacêuticos
Nomeado director do Laboratório Militar de Produtos Químicos e
Farmacêuticos o coronel farmacêutico (51471811) Ernesto Au
gusto Lage David Enes, da Direcção do Serviço de Saúde, nos
termos do artigo 30.° do Decreto-Lei n.° 41 892, de 3 de Outu
bro de 1958, e mapa VII anexo ao Decreto-Lei n.° 48 566, de
3 de Setembro de 1968, em substituição do coronel farmacêutico
Norberto Augusto Fernandes Barreira, que é exonerado das refe
ridas funções pela presente portaria.
de Setembro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 30 de Outubro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

(Por portaria de 17

Conselho Fiscal dos Estabelecimentos Fabris do Exército
Nomeado vogal do Conselho fiscal dos Estabelecimentos Fabris do
Exército o coronel farmacêutico (52156511) Fernando da Cruz

(
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Garcia, da Direcção do Serviço de Saúde, nos termos da alínea a)
do artigo 156.° do Decreto-Lei n.° 42 564, de 7 de Outubro
de 1959, alterado pelo artigo único do Decreto-Lei n.° 43 577,
de 31 de Março de 1961, em substituição do coronel farmacêutico
Rui fernandes Falcão, que pela presente portaria é exonerado das
referidas funções.
(Por portaria de 27 de Agosto de 1984, visada peto Tribunal de
Contas em 30 de Outubro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Oficiais do quadro de complemento
Instituto Superior Militar

,‘
.,

t

tL1fr’

Capitão miliciano do serviço de administração militar, do Quarte
l-General da Região Militar do Centro, (03283168) Manuel Bastos
de Matos.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1984.)

VII— RECTIFICAÇÕES DE PENSÕES
Actualização das pensões de reserva dos oficiais com mais de 36
anos de serviço em seguida mencionados, desde a data que se
lhes indica:
Desdc 1 de Janeiro de 1984:
Coronéis
(5122771 1)
(50072711)
(50269211)
(51227811)
(51382811)
(50342811)
(51426411)
(51420511)
(51419711)
(51420111)
(51426211)

António Júlio Genelioux de Novais e Silva, 76 800$00;
Lúcio Jacinto Nunes, 76 300$00;
Delfim Nunes. 82790$00;
João Afonso Teixeira Henriques, 82 790$00;
Armando Rodrigues Garcia de Brito, 82460$00;
Luís Augusto de Matos Paletti, 76000$00;
Manuel de Oliveira Alves de Só, 76300$00;
Manuel Martins Pires, 76 000SOO;
José Rodrigues Lopes, 82460$00;
Jorge Feurly de Magalhães Caldas, 78 600$00;
João Joaquim de Oliveira, 76 917$00;
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(513$31 11)
(51419511)
(51409911)
(51467311)
(51409711)

João Polidoro Monteiro, $2 460$00;
Joaquim Dias Marcelino Marques, 76000$00;
Mário de Lima, 76 000$00;
António Luís Monteiro da Graça, 88 920S00;
João Cecílio Gonçalves, 76000$00.

Capitães:
(51477011)
(52389011)
(52134111)
(51669011)
(51705911)
(51489611)
(51488111)
(51116611)
(52090411)
(5 1223811)
(50027811)
(51433511)
(52159511)
(51429311)
(51435811)
(50530011)

Henrique ferrer Simões Tavares, 70 900$00;
José Luís Manique da Silva, 70900$00;
Antero Sarmento Gomes Oura, 60 800$00;
António Gonçalves de Oliveira, 60 783$00;
Alcides Saraiva Mergulhão, 61 800$00;
Amadeu Mário Marques Martins, 66850$00;
Adélio Augusto Martins, 61591$00;
Samuel Alves Gonçalves, 60400$00;
António Dias, 60800$00;
Mário Gomes Cabra!, 60400$00;
Mário Aldeano dos Santos, 65 650$00;
Luís Rafael, 60400$00;
Júlio Duarte Elias Ribeiro, 65 650$00;
João Esteves Miranda, 60400$00;
José Joaquim Bramão de Morais Magro, 60400$00;
Francisco Ladeiras, 60 400$00.

(

.

VIII— DECLARAÇÕES

Colocações e desempenho de funções:
1) Por despacho de 28 de Setembro de 1984 do General Chefe
do Estado-Maior do Exército, o brigadeiro António Garcia Teixeira
Pinto foi nomeado para o cargo de director do Serviço de Saúde, em
substituição do brigadeiro Ãlvaro Rui Machado dos Santos Crespo,
que é exonerado desde a tomada de posse daquele oficial.
O brigadeiro Teixeira Pinto iniciou funções em 28 de Setembro de
1984.
2) Por despacho de 2 de Outubro de 1984 do General Chefe
do Estado-Maior do Exército, foi nomeado, por escolha, para o cargo
de comandante do Batalhão de Infantaria de Aveiro, o qual do ante-

C
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cedente vinha desempenhando ínterinamente, o tenente-coronel de
infantaria Joaquim Humberto Rodrigues Teixeira Branco.
3) O tenente-coronel de artilharia, na situação de reserva,
(51048611) Joaquim José Esteves Virtuoso presta serviço desde 29
de Outubro de 1984, no Instuto Militar dos Pupilos do Exército.
4) O major de cavalaria, na situação de reserva, (51414011)
Vasco Luís Pereira Esteves Ramires presta serviço desde 23 de
Outubro de 1984, no Centro Militar de Educação física, Equitação
e Desportos.
5) Desde 8 de Agosto de 1983 presta serviço no Quartel-General
da Zona Militar dos Açores, na situação de diligência, o capitão de
transmissões (serviços técnicos
manutenção) Manuel Maria Calretas, do Regimento de Transmissões.
—

6) Desde 12 de Abril de 1983 presta serviço no Quartel-General
da Zona Militar da Madeira, na situação de diligência, o tenente de
transmissões (serviços técnicos
manutenteção) José Picado Cláudio,
do Regimento de Transmissões.
—

7) Desde 14 de Abril de 1983 presta serviço na Direcção da
Arma de Transmissões, na situação de diligência, o capitão de trans
missões (serviços técnicos
manutenção) António Soares de Lima,
do Quartel-General da Zona Militar da Madeira.
—

8) O major farmacêutico José António Barreto Damas Mora foi
colocado na Direcção do Serviço de Saúde desde 1 de Maio de 1984,
data em que efectuou ali a sua apresentação, e não desde 1 de Abril
de 1984, conforme foi publicado na Ordem do Exército, 2_a Série,
n.° 15, de 1 de Agosto de 1984.
9) O tenente-coronel do serviço de material (serviços técnicos
de manutenção), na situação de reserva, (50325911) Octávio Duílio
Leal Gomes Leite presta serviço desde 22 de Outubro de 1984, no
Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Cursos, estágios e tirocínios
10) Nos termos da nota n.° 3051/PM P 511.20 de 2$ de Julho
de 1975, da fa REP./EME, deve ser averbado o Curso de Material
e Segurança Cripto ao alferes do serviço geral do Exército (31101761)
José Batista Moreira Ramos.
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Pensões de invalidez:
11) Por despacho da Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Pre
vidência, de 16 de Outubro de 1984, publicado no Diário da República,
It Série, n.° 249, de 26 de Outubro de 1984, passam a ser pagos das
suas pensões mensais, por aquela Caixa, a partir de 1 de Novembro
de 1984, os seguintes oficiais:
Tenente miliciano de infantaria (38020961) José Paulo Pinheiro de
Amorim, 9430$00;
Tenente miliciano do serviço de administração militar (02411068)
António Manuel Gomes, 9430$00;
Tenente miliciano de infantaria (06568267) Gustavo Inácio de Sequeira Cochofel Dias, 11 989$00;
Alferes miliciano de infantaria (08559071) Albano Fernandes Fel
gueiras, 24 804$00;
Alferes miliciano de infantaria (13625269) Jorge Manuel Tolda de
Abreu, 24 804$00;
Alferes miliciano de infantaria (61043066) António Salgueiro Pinto
Bouça, 9430$00;
Alferes miliciano de infantaria (06207574) Manuel João Gomes Gam
boa, 9430$00;
Alferes miliciano de cavalaria (07257674) Alexandre Aniceto Pinelo,
10 637$00.

Rectificações:
12) Na O. E., 2? Série, n.° 17, de 1 de Setembro de 1984, página
1173, onde se lê: «Coronel de artilharia (51426411) Manuel Oliveira
Alves de Só», deve ler-se: «Coronel engenheiro do serviço de material
(51426411) Manuel Oliveira Alves de Só».
13) Na O.E., 2. Série, n.° 14, de 15 de Julho de 1984, páginas
1019 e 1045, respeitante, respectivamente, à passagem à situação de
adido e nomeação do coronel do serviço de material (material)
(50773$11) Joaquim do Rosário Gonçalves Triguinho, onde se lê:
«Centro Financeiro dos Estabelecimentos Fabris do Exército», deve
ler-se: <tConselho Fiscal dos Estabelecimentos fabris do Exército».
14) Na O. E., 2? Série, n.° 15, de 1 de Agosto de 1984, página
1076, respeitante ao capitão do serviço geral do Exército (51032$11)
José Pais de Sousa, onde se lê: «Por portaria de 17 de Janeiro de
1984», deve ler-se: «Por portaria de 1 de Janeiro de 1984».

(
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OBITUÁRIO

1984:
Capitão do serviço de material, na situação de re
Fevereiro, 12
serva, (50530011) Francisco Ladeiras, do Quartel-General da
Região Militar de Lisboa;
Outubro, 16— Brigadeiro, na situação de reserva, (51367211) Nuno
Francisco Rogado Quintino, do Quartel-General da Região Militar
de Lisboa;
Outubro, 20— Coronel, reformado, (50079011) Alberto Pereira Maçãs
fernandes, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa;
Major, reformado, (50414311) Teotónio da Malta
Outubro, 22
Jota, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa;
Outubro, 25—Coronel de infantaria (51388311) Alfredo José de
Meio Cardoso Corte Real Manteigas;
Major de infantaria, na situação de reserva, (3$260 152)
Novembro, 3
Albino Pedrosa Viana, do Quartel-General da Região Militar
do Norte.
—

—

—

O Chefe do Estado-Maior do Exército
Jorge da Costa Salazar Braga, general
Está conforme.

O Ajudante-General

•-

José Fernando Lopes Gomes Marques, general

‘;

.

1

1 J:J

1

‘*;

°

1
• f.
,*L
•: Ir
s

E

1

wif!

c

•

4.

•-

g,

‘

9!

c

-

ii

UijG’a

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONÁL
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FV.

ESTADO-MAIOR DO EXERCITO ti

ORDEM

DO

2. SÉRIE
N.° 23/7 DE DEZEMBRO DE 1984

Lic3

EXRCTO
—________

_________

Publica-se ao Exército o seguinte:
1—DECRETOS, PORTARIAS E DESPACHOS
PRESIDËNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Conselho de Ministros
Resolução

1

Nos termos do disposto nos artigos 8.° e 9.° do Estatuto
da
INDEP
Indústrias Nacionais de Defesa, E. P., aprovado pelo
Decreto-Lei n.° 515/80, de 31 de Outubro, com a redacç
ão
dada pelo Decreto-Lei n.° 272/84, de 7 de Agosto, o Conse
lho
de Ministros, reunido em 23 de Outubro de 1984, resolveu:
a) Exonerar, por ter decorrido o prazo do respectivo mandato,
dos cargos de presidente e vogais do conselho de gerência da
empresa pública INDEP
Indústrias Nacionais de Defesa,
E. P., respectivarnente, o coronel engenheiro Filipe José
Freire Themudo Barata, o Dr. João Luís Picão Caldeira,
o
coronel engenheiro Fernando Soares da Costa e o corone
!
engenheiro Manuel Pereira dos Santos;
b) Nomear para o conselho de administração da citada empresa
pública os seguintes elementos:
Presidente: general Casimiro de Jesus Pinto de Abreu Proenç
a.
Vice-presidente: coronel engenheiro Ãlvaro José Passos Morga
do.
Vogais:

—

—

—

2

—

1 S’

h

Brigadeiro Francisco José de Sousa Freire.
Brigadeiro Alfredo dos Reis Varandas.
Coronel engenheiro Domingos Alves da Cruz.
Coronel Manuel Nicolau de Alves Castelo Branco.
Coronel Luís António de Moura Casanova Ferreira.
O Conselho de Ministros resolveu ainda, nos termos do artigo 18.°
do Decreto-Lei n.° 515/80, de 31 de Outubro, com a redacção

1

(4
t
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dada pelo Decreto-Lei n.° 272/84, de 7 de Agosto, nomear
membros da comissão executiva da mesma empresa pública os
seguintes elementos:
Presidente: general Casimiro de Jesus Pinto de Abreu Proença.
Vice-presidente: coronel engenheiro Álvaro José Passos Morgado.
Vogais:
Brigadeiro Francisco José de Sousa Freire.
Brigadeiro Alfredo dos Reïs Varandas.
Coronel engenheiro Domingos Alves da Cruz.
O Primeiro-Ministro,
Presidência do Conselho de Ministros.
Mário Soares.
—

(

(D. R., 2.’ Série, n.° 266, dc 16 de Novembro de 1984.)

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
Gabinete do Ministro
Despacho
Ao abrigo do disposto no n.° 4 do artigo 5.° do Decreto-Lei n.° 279/
/84, de 13 de Agosto, é nomeado o coronel António Gonçalves
Ribeiro para o cargo de vice-presidente do Conselho Nacional dc
Planeamento Civil de Emergência em acumulação com as suas
funções militares, com efeitos a partir de 14 de Agosto de
1984.
A presente nomeação é feita por urgente conveniência de serviço,
nos termos do n.° 2 do artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 146.C/80,
de 22 de Maio.
O Primeiro-Ministro em exercício e
6 de Setembro de 1984.
Alberto da Mota Pinto.
Carlos
Nacional,
Ministro da Defesa
(Visado pelo TC em 31 de Outubro de 1984, sob o n.° 83 073.)
—

(D. R., 2.’ Série, n.° 265, de 15 de

Novembro

dc 1984.)

Estado-Maior-General das Forças Armadas
Despacho
O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e o Chefe do
Estado-Maior do Exército exoneram o tenente SGE (51992011)
Aleixo Francisco do Rosário da Costa Fernandes do cargo que
ocupava na Escola do Serviço de Saúde Militar, desde 10 de
Setembro de 1984, para o qual havia sido nomeado por despacho

(
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publicado no Diário da República, 2. série, n.° 162, de 16 de
Julho de 1982.
Estado-Maior-General das Forças Armadas, 3 de Outubro de
1984.
O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas,
José Lemos ferreira, general
O Chefe do Estado-Maior do Exército,
Jorge da Costa Satazar Braga, general.
—

—

(Anotado pelo TC em 29 de Outubro de 1984, sob o
n.° 89021.)
tD. R., 2. Série, n. 263, de 13 de Novembro de 1984.)

Portaria
O Chefe do Estado-Maior-General das forças Armadas e o Chefe
do Estado-Maior do Exército, nos termos do artigo 4•0 do
Decreto-Lei n.° 186/80, de 12 de Junho, nomeiam o tenente-coronel de artilharia (51235911) Miguel António Fradique da
Silva para o cargo de chefe da Repartição de Informações do
Estado-Maior do Comando-Chefe das forças Armadas nos Açores,
em substituição do tenente-coronel de infantaria (51406911)
José Maria Teixeira de Gouveia, que fica exonerado do referido
cargo pela presente portaria.
Estado-Maior-General das Forças Armadas, 8 de Outubro de
1984.— O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas,
José Lemos Ferreira, general.
O Chefe do Estado-Maior do Exército,
Jorge da Costa Satazar Braga, general.
(Visada pelo TC em 5 de Novembro de 1984, sob o
n.° 90 03$. Não são devidos emolumentos.)
—

(D. R., 2.’ Série, n.° 270, de 21 de Novembro de 19$4.)

Portaria
Mandam o Chefe do Estado-Maior-General das forças Armadas e os
Chefes do Estado-Maior da Armada e do Estado-Maior do
Exército nomear, a contar de 17 de Abril de 1984, nos termos
do artigo 3Y do Decreto-Lei n.° 377/75, de 18 de Julho, o ca
pitão de engenharia TM (01788972) José Conceição Teodósio
para o cargo de «C-92l SYSTEMS ANALYST» no Comando em
Chefe da Área Ibero-Atlôntica da Organização do Tratado do
Atlântico Norte.
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Estado-Maior-General das forças Armadas, 12 de Outubro de
1984.— O Chefe do Estado-Maior-General das forças Armadas, José
O Chefe do Estado-Maior da Armada,
Lemos Ferreira, general.
O Chefe do EstadoAntónio Egídio de Sousa Leitão, almirante.
-Maior do Exército, Jorge da Costa Satazar Braga, general.
—

—

(Anotada pelo TC em 12 de Novembro de 1984.)
Série, n.° 275, de 27 de Novembro de 1984.)

(D. R., 2.’

Serviço de Polícia Judiciária Militar
Despacho

(

n. 1 e 2, do Decreto-Lei
Nos termos do disposto no artigo
n.° 520/75, de 23 de Setembro, exonero das funções que vinha
desempenhando no Serviço de Polícia Judiciária Militar, o
coronel de infantaria (51396011) Carlos Graciano Oliveira Gor
dalina, exoneração referida a 1 de Novembro de 1984, para
efeitos administrativos. (Não carece de visto do TC, nos termos
do artigo 8.°, n.° 1, do Decreto-Lei n.° 520/75, de 23 de Setembro.)
$0,

Estado-Maior-General das Forças Armadas, 13 de Novembro de
1984.— O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas,
José Lemos Ferreira, general.
Despacho
Nos termos do disposto no artigo 8.0, flOS 1 e 2, do Decreto-Lei
n.° 520/75, de 23 de Setembro, exonero das funções que vinha
desempenhando no Serviço de Polícia Judiciária Militar, o major
do SGE (50140811) João Pérsio Pita da Silva, exoneração refe
rida a 1 de Novembro de 1984, para efeitos administrativos.
(Não carece de visto do TC, nos termos do artigo 8.0, n.° 1, do
Decreto-Lei n.° 520/75, de 23 de Setembro.)
Estado-Maior-General das Forças Armadas, 13 de Novembro de
1984.—O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, José
Lemos Ferreira, general.
(D. R., 2.’ Série, n.° 273, de 24 de Novembro de 1984.)

Despacho
O Chefe do Estado-Maior-General das forças Armadas e o Chefe
do Estado-Maior do Exército, nos termos do artigo 13.° do Decreto-Lei n.° 266/79, de 2 de Agosto, e do n.° 1.0, n.° 2, da Portaria

f

2. Série

ORDEM DO EXÉRCITO N.’ 23

1491

n.° 257/81, de 11 de Março, nomeiam o alferes milicia
no de
infantaria (10219582) Jaime Manuel Esteves dos Santos
para
prestar serviço na Escola do Serviço de Saúde Militar
, lugar
criado por estes diplomas legais e ainda não provido.

Estado-Maior-General das Forças Armadas, 30 de Julho
de
1984.
O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, José
Lemos Ferreiro, general.
O Chefe do Estado-Maior do Exército,
Jorge da Costa Satazar Braga, general.
(Visado pelo TC em 13 de Novembro de 1984, sob
o
n.° 92 775. Não são devidos emolumentos.)
(D. R., 2. Série, n.° 277, de 29 de Novembro de 1984.)
—

—

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Comando-Geral da Guarda Nacional Republicana
Por portaria de 1 de Outubro de 1984, visada pelo TC
em 30 de
Outubro de 1984, registada no mesmo TC sob o n.° 88 856,
em
26 de Outubro de 1984, e nos termos do n.° 1 do artigo 62.°
do
Decreto-Lei n.° 333/83, de 14 de Julho, nomeado para prestar
serviço na Guarda Nacional Republicana, desde a data da
referida portaria, o tenente-coronel do 55/Médico (50290411)
Manuel Ferreira Correia, numa das vagas criadas pelo decreto
-lei referido, e ainda não provida. (São devidos emolumento
s,
nos termos dos Decretos-Leis n.os 356/73 e 131/82: para
o
Estado, 900$, e para o Cofre do TC, 600$.)
7 de Novembro de 1984.
O Chefe do Estado-Maior, Adelino
Rodrigues Coelho, coronel de infantaria.
—

Por portaria de 1 de Outubro de 1984, visada pelo TC
em 30 de
Outubro de 1984, registada no mesmo TC sob o n.° 88 857,
em
26 de Outubro de 1984, e nos termos do n.° 1 do artigo 62.°
do
Decreto-Lei n.° 333/83, de 14 de Julho, nomeado para prestar
serviço na Guarda Nacional Republicana, desde a data da
referida portaria, o alferes-chefe BM (07497768) Reginaldo Serpa
das Neves, numa das vagas criadas pelo Decreto-Lei n.° 246/77
,
de 11 de Junho, e ainda não provida. (São devidos emolumentos,
nos termos dos Decretos-Leis n.°5 356/73, e 131/82: para
o
Estado, 900$, e para o Cofre do TC, 600$.)
7 de Novembro de 1984.
O Chefe do Estado-Maior, Adelino
Rodrigues Coelho, coronel de infantaria.
—

(D R., 2. Série, n.° 267, de 17 de Novembro de 1984.)
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Comando-Geral da Polícia de Segurança Pública

Por portaria de 17 de Setembro de 1984, anotada pelo TC
em 25 de Outubro de 1984:
Luís Alberto Cruzinha Soares, tenente-coornel de transmissões/enge
exonerado do cargo de chefe do serviço de transmissões
nheiro
da Polícia de Segurança Pública, com efeitos a partir de 17 de
Setembro de 1984, inclusive, em virtude de ter regressado ao
serviço do Exército. (Registo n.° 82 792.)
—

O Chefe do Estado-Maior, António
8 de Novembro de 1984.
artilharia.
de
dos Anjos Martins, coronel
(D. R., 2. Série, a.° 267, de 17 de Novembro de 1984,)
—

Por portaria de 26 de Outubro de 1984, anotada pelo TC
em 6 de Novembro de 1984:
exonerado do
Diamantino Ribeiro André, major de infantaria
cargo de comandante distrital da Polícia de Segurança Pública
de Castelo Branco, com efeitos desde 16 de Outubro de 1984,
inclusive, em virtude de ter regressado ao Exército. (Registo
n.° 91 293.)
—

O Chefe do Estado-Maior, António
14 de Novembro de 1984.
dos Anjos Martins, coronel de artilharia.
=

(D. R., 2. Série, n.° 270, de 21 de Novembro de 1984.)

li

—

JUSTIÇA E DISCIPLINA

Condecorações:

Direcção do Serviço de ustiça e Disciplina
Repartição de Justiça e Disciplina

Por portarias de 18 de Outubro de 1984:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de prata de serviços distintos, por ter sido considerado
ao abrigo os artigos 21.° e 25.°, com referência ao n.° 1 do artigo
67.°, todos do Regulamento da Medalha Militar, de 20 de

(
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Dezembro de 1971, o coronel de infantaria (50092011) Manuel
Lima Pinho de Oliveira.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de prata de serviços distintos, por ter sido considerado
ao abrigo os artigos 21.° e 25.°, com referência ao n.° 1 do artigo
67.°, todos do Regulamento da Medalha Militar, de 20 de
Dezembro de 1971, o tenente-coronel de infantaria (51397811)
Oscar António Gomes da Silva.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de prata de serviços distintos, por ter sido considerado
ao abrigo os artigos 21.° e 25.°, com referência ao n.° 1 do artigo
67.°, todos do Regulamento da Medalha Militar, de 20 de
Dezembro de 1971, o capitão do serviço geral do Exército
(51365211) David Domingues Machado.
Por portarias de 25 de Outubro de 1984:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 1.a classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
coronel de infantaria (50139811) Fernando Augusto Castilho
Palma Ferro.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 2. classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
tenente-coronel de infantaria (51246911) José Pedro Mendes
Franco do Carmo.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 2.a classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, têr sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
tenente-coronel de infantaria (50181011) Eduardo Salcedas da
Cunha.
Manda o Chefe do Estado-JVlaior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 2. classe por, segundo parecer
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do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
major de infantaria (38634562) António Joaquim Faria Arrais de
Castro.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 2. classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
major de infantaria (06734963) Vftor Joaquim Marques Soares
Leite.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 2. classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
major de infantaria (36331953) Hermenegildo António Leite
Mota.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 2. classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
major de infantaria (09730263) Isaías Fernando Ferreira Teles.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 2.’ classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
major de engenharia (02291863) Eduardo Augusto Carneiro
Teixeira.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 2.a classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
major de transmissões (50130811) Antero Pires Lucas Nunes.

(
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Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 2. classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
tenente-coronel do serviço de administração militar (50127811)
António de Sousa Cardoso da Silva.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 2. classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
major do serviço de administração militar (36607062) Eurico
Rodrigues Longo.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 2. classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
tenente-coronel do serviço de material (51282911) Abílio de
Andrade Carneiro.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 2. classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971,
o
tenente-coronel do serviço geral do Exército (50104311) José
Tomé Alves.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com
a
medalha de mérito militar de 2. classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971,
o
major do serviço geral do Exército (50458311) António Viana
Peixoto.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar
com a
medalha de mérito militar de 2. classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter
sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971,
o
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major do quadro especial de oficiais (infantaria) (39094657) Hum
berto Trigo Bordalo Xavier.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3. classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
capitão de cavalaria (50203611) Ávilo Joaquim Ramos Cadete.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3. classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
capitão de transmissões (50248211) José Francisco Carapinha.

(

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
3. classe por, segundo parecer
medalha de mérito militar de
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
capitão de transmissões (51120611) João José André Domingues.
a
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com
3. classe por, segundo parecer
de
militar
mérito
de
medalha
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
capitão de transmisssões (10308668) João Pedro de Oliveira
ferreira.
a
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com
3.
parecer
segundo
por,
classe
medalha de mérito militar de
sido
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter
Regula
do
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.°
o
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971,
Adelino
(13563$74)
militar
o
administraçã
de
capitão do serviço
Rosário Aleixo.
com a
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar
3. classe por, segundo parecer
medalha de mérito militar de
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o

(
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capitão do serviço geral do Exército (51332911) José Bernardino
de Jesus Abelha.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito miliar de 3. classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
capitão do serviço geral do Exército (52075211) Manuel Rodri
gues.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3. classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
capitão do serviço geral do Exército (51549311) Agnelo de
Oliveira.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3.a classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
capitão do serviço geral do Exército (51092511) Agostinho Fran
cisco de Macedo.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorai» com a
medalha de mérito militar de 3.a classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
capitão do serviço geral do Exército (50168211) Mário freitas.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3. classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33•0 e 36.° do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
capitão do serviço geral do Exército (51699011) Pedro António
Jorge Fernandes.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3. classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
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considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
capitão do serviço geral do Exército (50860311) Diamantino
Marques da Eira.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3. classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
capitão do serviço geral do Exército (50527011) Joaquim Fer
reira de Azevedo.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3. classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
capitão miliciano de infantaria (19858770) Abel António Coelho
Bento, da RML.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3. classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
capitão miliciano de infantaria (04434670) José Manuel Aleixo,
do R. COMDS.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3. classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
capitão miliciano de cavalaria (08286366) Luís Manuel Coimbra.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3. classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
capitão miliciano de infantaria (46116856) José de Matos Correia
Barradas, da GNR.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3. classe por, segundo parecer
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do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter
sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971,
o
capitão miliciano de infantaria (41134555) José Manuel Bértol
o da
da Cunha Marques, da GNR.
Condecorados com a medalha de ouro de compo
rtamento exemplar,
por despacho das datas que se indicam e em confor
midade com
as disposições do Regulamento da Medalha Militar
, promulgado
pelo Decreto n.’ 566/7 1, de 20 de Dezembro, os seguin
tes oficiais:
22 de Outubro de 1984:
Coronel de infantaria (51394211) José Júlio de Azeve
do Valarinho;
Coronel de infantaria (51393011) Rui Xavier Lobato de
Faria Ravara;
Coronel de artilharia (50520211) Manuel António da Ascens
ão Pita;
Coronel de artilharia (50581811) Mário Júlio Macha
do da Graça
Malaquias;
Major do serviço geral do Exército (52391011) Eduard
o Soeiro
Joaquim;
Capitão do serviço geral do Exército (51027511) Fernan
do Ferreira
França.
26 de Outubro de 1984:
Coronel de infantaria (51390911) José Carlos Moreira Campo
s;
Coronel de infantaria (51395011) Manuel Granjo de Matos;
Capitão de transmissões (50247011) Valdemar Martins de
Azevedo
Cardoso.
Louvores:
Direcção do Serviço de Justiça e Discfplina
Repartição de Justiça e Disciplina
Louvado o coronel de infantaria (500Ç 2011) Manuel Lima Pinho
de
Oliveira porque, no desempenho, nos últimos quatro anos, de
funções de comando, inicialmente como comandante do Desta
camento da Serra da Carregueira, depois como 2.° comandante
do Regimento de Infantaria de Queluz e, desde Agosto de 1982,
como comandante desta unidade, demonstrou, de modo exemplar,
em toda a sua excepcional acção, completa eficácia, elevad
a
dedicação e esclarecida sensatez.
Comandando uma unidade em permanente esforço, situação agra
vada com os trabalhos de preparação e reinstalação do Regi-
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mento decorrentes do conceito de reestruturação do Exército, com
grandes e constantes solicitações nos âmbitos operacionais, da
instrução, do desporto e da prestação pública de honras militares
a entidades nacionais e estrangeiras, soube através de inteligente
planeamento, oportuna coordenação e disciplinada execução pro
porcionar resultados muito honrosos e expressivos para o seu
Regimento.
Altamente interessado no bem-estar do seu pessoal exerceu, tam
bém, esforço apreciável na área das infra-estruturas dos serviços
gerais, conseguindo realizar um conjunto de obras de muito
interesse e de imediato benefício para as praças e quadros.
Em todas estas acções, a intervenção do comandante foi manifesta,
plena de dignidade profissional, de inequívoca demonstração de
altas qualidades e virtudes militares e de consciência firme do
dever, sendo de realçar os resultados obtidos aquando do apoio
que o Regimento prestou, em favor das populações locais, durante
a última catástrofe das cheias de Novembro de 1983 e o excelente
relacionamento que manteve com as autoridades civis do con
celho, do que, em ambos os casos, resultou prestígio e honra
para o Exército.
Dotado de uma personalidade bem formada, propondo com
oportunidade medidas coerentes e bem estruturadas, emitindo
opiniões correctas, possuidor de carácter íntegro e de forte
coragem moral, leal e disciplinado é o coronel Pinho de Oliveira
um oficial de muito valor, que prestigiou de forma exemplar a
Instituição Militar, pelo que os serviços prestados à sua Arma
e à Região Militar de Lisboa devem com inteiro merecimento
ser considerados como extraordinários, relevantes e distintos.
O Chefe
Ministério da Defesa Nacional, 30 de Agosto de 1984.
general.
Satazar
Braga,
Costa
Jorge
da
Exército,
do
do Estado-Maior
—

Louvado o tenente-coronel de infantaria (51397811) Óscar António
Gomes da Silva, pela acção invulgarmente dedicada e muito
competente ao serviço da 1 .‘ Brigada Mista Independente, ao
longo de cerca de quatro anos, primeiro como chefe da 4fl Secção
do Quartel-General e nos últimos 18 meses no comando do
Batalhão de Infantaria Mecanizado, confirmando as excelentes
qualidades militares que no decurso da sua carreira tem paten
teado e lhe têm sido justamente reconhecidas.
Dotado de grande personalidade, alto sentido das responsabili
dades e do dever, comprovada lealdade, capacidade de organi
zação e espírito de disciplina, aliadas a excelente formação hu
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mana e elevada competência profissional, chefiou com muito
brilho a 4,a Secção do Quartel-General da l.a Brigada Mista
Independente onde iniciou estudos importantes na área da direc
ção logística e planeou a participação da 1? Brigada Mista Inde
pendente no exercício «Display Determination 82», em Itália.
Comandando, desde Dezembro de 1982, o Batalhão de Infantaria
Mecanizado, de forma inteligente e mercê das suas qualidades
militares e humanas, fortaleceu a coesão e espírito de corpo da
sua unidade, impulsionando e coordenando de forma eficaz
as suas actividades, assim elevando significativamente a sua efi
ciência operacional.
Da sua acção de comando é justo relevar a preparação e pron
tidão do Batalhão para o integral cumprimento das tarefas que
lhe foram exigidas, sendo de realçar a sua participação nos exer
cícios das séries Arco e Rosa, além do exercício nacional, e a
irrepreensível apresentação da unidade aquando de visitas de
cursos ou entidades nacionais e estrangeiras, actividade que sem
pre foi merecedora de elogios, prestigiando. assim, a 1.a Brigada
Mista Independente e o Exército.
De realçar, ainda, a actividade que desenvolveu na melhoria das
infra-estruturas na unidade, o apoio dado às actividades despor
tivas e a acção conduzida em ordem ao bem-estar do pessoal.
Pelos atributos que vcm confirmando ao longo de urna carreira
que tão dignamente vive e porque da sua acção na 1.a Brigada
Mista Independente resultgu honra e lustre para o Exército, é
de toda a justiça referir o tenente-coronel Gomes da Silva como
excelente oficial da arma de infantaria, e considerar os serviços
prestados como extraordinários, relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 30 de Agosto de 1984.— O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Satazar Braga, general.

Louvado o coronel de cavalaria (51411911) Ramiro José Marcelino
Mourato, pela forma muito eficiente e altamente brilhante como
desempenhou, durante um ano, as importantíssimas e complexas
funções de chefe de Estado-Maior do Comando da Região Militar
de Lisboa, no exercício das quais revelou fulgurante vivacidade
intelectual e invulgar capacidade de chefia.
Tendo assumido o cargo mima altura em que já se desenvolviam
os trabalhos de planeamento operacional e de preparação do
1 Corpo do Exército, com vista à realização dos Exercícios
Orion 83, conseguiu desempenhar, cumulativamente com as suas,
as funções de chefe de Estado-Maior daquela grande unidade,
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criando equipas fortemente coesas que dirigiu e impulsionou
de maneira superior e altamente rendosa.
Actuando sempre com elevado sentido de camaradagem, grande
espírito de justiça, exemplar lealdade e na mais correcta inter
pretação tanto das normas e regulamentos militares como das
directivas e intenções do seu comandante, manteve-se permanen
temente atento aos problemas ou solicitações dos escalões subor
dinados, com os quais estabeleceu directa ou indirectamente
contactos constantes, conseguindo de forit
mente dinâmica
1,or forma a que
e entusiástica a coordenação qtte lhe cu’1
o apoio ou os meios fossem prestac
n
po útil, e ainda
rtel-General para
dinamizar as repartições e os o] :os
om_ de decisões e à
a produção de estudos necess .ios
difusão oportuna de directivas
onen. celas decorrentes.
Merece destaque especial a pron Qc das medidas que tomou,
mal as primeiras notícias de catástrofe que se abatia sobre a
área de Lisboa em Novembro de 1983 foram conhecidas, mon
tando e gerindo o CCO regional e accionando as unidades e os
órgõos cujos meios se foram revelando necessários, de forma
a justamente merecer os mais rasgados elogios do Serviço Na
cional de Protecção Civil e do Ministério da Administração
Interna.
Oficial inteiramente devotado à profissão militar o coronel
Mourato demonstrou possuir uma formação moral e profissional
superior confirmando nestas funções, de forma exuberante, as
altas qualidades e virtudes milhares que em si convergem e que
de há muito o distinguem e apontam com especial aptidão e
grande capacidade para o desempenho dos mais altos cargos, cre
ditando-se como oficial muito valoroso e muito distinto que
prestou à Região Militar de Lisboa e ao Exército serviços que
considero extraordinários, relevantes e distintos.
O Chefe
Ministério da Defesa Nacional, 3 de Setembro de 1984.
do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Satazar Braga, general.
—

Louvado o major do serviço de material (51105711) Gilberto Reis,
na reserva, porque ao longo de cerca de 46 anos de serviço ao
Exército, dos quais 4 anos prestados à Direcção do Serviço de
Justiça e Disciplina, e ao atingir, agora, 70 anos de idade e a sua
consequente passagem à reforma, mostrou, no desempenho das
funções que lhe foram atribuídas, coragem moral, obediência,
muito saber, boas qualidades de trabalho, método, zelo, competên
cia, lealdade e correcção, qualidades já patenteadas em louvores
averbados nos seus documentos.
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Inicialmerrte como adjunto da Secção de Acidentes de Viação e,
posteriormente, como escrivão de processos, houve-se sempre
como um oficial disciplinado e em quem se pôde confiar, pondo
ao serviço da Direcção do Serviço de Justiça e Disciplina os seus
vastos conhecimentos, em especial no que respeita
apreciação
de avarias em viaturas, invocadas nos processos de acidentes de
viação, e que como oficial do Serviço de Material
Ramo Auto,
permitiram os melhores estudos e a apreciação mais rápida
por
parte das entidades superiores a quem pertencia julgar.
Pelas qualidades demonstradas, durante a sua longa vida militar
e pela estima que todos lhe consagram, chefes e camara
das, con
sideram-se os serviços prestados, pelo major Reis,
ao Exército
e à Direcção do Serviço de Justiça e Disciplina, como
relevantes
e de muito mérito.
—

Ministério da Defesa Nacional, 22 de Outubro
de 1984.
O
Chefe do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa
Salazar Braga,
general.
—

Louvado o capitão do serviço geral do Exército (51365211)
David
Domingues Machado, pela forma muito proficiente e eficaz como
tem desempenhado as funções de chefe de secretaria do Regi
mento de Artilharia da Serra do Pilar, dando sempre
integral
cumprimento às tarefas daí decorrentes.
Militar profundamente conhecedor dos problemas administra
tivos da Instituição Militar, sobejamente realçados pelos diferen
tes
e muitos louvores que lhe foram conferidos no decurso da sua
longa carreira, quer pelo saber, capacidade de organização
e
execução, quer ainda por uma sempre e total disponibilida
de
para o serviço e ensino, foi o capitão Machado um elemen
to
eficiente na ligação com o comando, propondo medidas
atem
padas, ponderadas e de real eficiência face aos problemas que
dia
riamente ocorrem, interna e externamente, nos serviços de rotina
duma unidade.
Possuidor de noção exacta da responsabilidade face ao cargo
que ocupa, ajustado conceito de sigilo nos actos de serviço
,
lealdade franca e isenta, sempre atento aos problemas sociais
e
humanos dos seus camaradas de armas, incentivando a boa
convivência, coesão e disciplina entre as diferentes classes da
unidade, é o capitão David Machado um intransigente defensor
dos princípios que norteiam a carreira das armas, apresentando
sempre com franqueza, isenção e elevado poder crítico os
diferentes problemas postos à sua consideração, atributos que o
comando lhe reconheceu ao designá-lo como seu representante
na discussão de vários regulamentos em estudo no nosso Exército.
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Cultivando em alto grau as virtudes da honra, da disciplina, da
lealdade e da camaradagem, insuflando a todos os jovens (e
muitas são já as gerações) o culto da ética, da hierarquia e da
eficiência que caracterizam a Institutição Militar, cuja defesa
intransigente sempre assumiu, embora por vezes a sua bondade
não deixasse de imperar, o capitão Machado, depois de ter ser
vido, com honra e lustre, a Instituição Militar durante cerca de
33 anos, nas mais diferentes situações e sempre com reconhecidos
e dignificantes testemunhos, tornoti-se credor de que os serviços
por si prestados ao Exército e à Nação devam ser considerados
de extraordinários, relevantes e distintos.
O
Ministério da Defesa Nacional, 18 de Outubro de 1984.
Chefe do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Satazar Braga,
general.
—

III

—

MUDANÇAS DE SITUAÇÃO

Oficiais do quadro permanente
Corpo de oficiais generais:
Passagem à situação de supranuinerário:
Brigadeiro, adido, (50705111) José Fernando Vales Figueiredo Valente,
do Estado-Maior do Exército, por ter deixado de prestar serviço,
em diligência, no Estado-Maior-General das Forças Armadas,
em 3 de Agosto de 1984, desde quando deve ser considerado
nesta situação.
(Por portaria de 3 de Agosto de 1984, vi3ada pelo Tribunal de
Contas em 15 de Novembro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Brigadeiro, adido, (51128411) Fernando Edgar Collet-Meygret Men
donça Perry da Câmara, por ter deixado de exercer o cargo de
director do Colégio Militar, em 3 de Setembro de 1984, desde
quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 3 de Setembro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 15 de Novembro dc 1984. Não são devidos cmolu•
mentos.)

(
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Passagem à situação de adido:
Nos termos do n.° 10 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Brigadeiro, supranumerário, (50705111) José Fernando Vales Figuei
redo Valente, por ter sido nomeado para desempenhar as funções
de director do Colégio Militar, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 4 de Setembro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 29 de Outubro de 1984.)

Armas e serviços:

Ingresso nos quadros:
Quadro do Serviço de Saúde
Coronel farmacêutico, supranumerário, (52156611) Rui Fernandes
Falcão, do Depósito Geral de Material Sanitário, onde continua
colocado, devendo ser considerado nesta situação desde 17 de
Setembro de 1984, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 17 de Setembro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 15 de Novembro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Quadro do Serviço Geral do Exército
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (52129411)
Manuel Maria dos Reis, do Quartel-General da Zona Militar da
Madeira, onde continua colocado, devendo ser considerado nesta
situação desde 25 de Setembro de 1984, para preenchimento de
vaga no quadro.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 30 de Outubro de 1984. Não são devidos emolti
mentos.)

Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (52435811)
Luís Cerqueira da Silva, da Repartição de Oficiais (Direcção do
Serviço de Pessoal), onde continua colocado, devendo ser con
siderado nesta situação desde 1 de Outubro de 1984. para preen
chimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 15 de Novembro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)
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Tenente do serviço geral do Exército, adido, (51311811) Mário
Serrão Arenga que, por ter deixado de prestar serviço no Minis
tério das Finanças e do Plano, na Guarda Fiscal, se apresentou
no Exército, em 3 de Agosto de 1984, desde quando deve ser
considerado nesta situação, para preenchimento de vaga no
quadro.
(Por portaria de 3 de Agosto de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 19 de Novembro de 1984. Não são devidos emotu.
mentos.)
Tenente do serviço geral do Exército, adido, (51992011) Aleixo Fran
cisco do Rosário da Costa Fernandes, da Chefia do Serviço
Geral do Exército, por ter deixado de prestar serviço, em dili
gência, na Escola do Serviço de Saúde Militar (Estado-Maior-General das Forças Armadas) em 10 de Setembro de 1984, desde
quando deve ser considerado nesta situação, para preenchimento
de vaga no quadro.
(Por portaria de 10 de Setembro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 19 de Novembro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

(

Quadro Especial de Oficiaís
Capitão do quadro especial de oficiais, adido, (07752165) Óscar
António Fernandes, por ter deixado de prestar serviço no Instituto
Militar dos Pupilos do Exército em 13 de Agosto de 1984, desde
quando deve ser considerado nesta situação, para preenchimento
de vaga no quadro.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 19 de Novembro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Quadro do Serviço Postal Militar
Capitão do serviçb postal militar, supranumerário, (45280261) João
Chaves da Cruz, da Repartição de Recrutamento (Direcção do
Serviço de Pessoal), onde continua colocado, devendo ser con
siderado nesta situação desde 1 de Outubro de 1984, para preen
chimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 15 de Novembro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

(
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Passagem à situação de supranumerárfo permanente:
Deixa de estar na situação de adido nos termos do n.° 9 da alínea b)
do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, por
ter deixado de prestar serviço no Estado-Maior-General das Forças
Armadas, continuando, porém, na situação de supranumerário
permanente, nos termos do Decreto-Lei n.° 634/74, de 20 de
Novembro, o coronel de artilharia (51061411) Gabriel Augusto
do Espírito Santo, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 6 de Setembro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 15 de Novembro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Passagem à situação de supranumerário:
Coronel de infantaria, adido, (50171911) António Fernando Pinto de
Oliveira, do Quartel-General da Região Militar do Norte, por
ter deixado de prestar serviço no Serviço de Polícia Judiciária
Militar, em 4 de Julho de 1984, desde quando deve ser consi
derado nesta situação.
(Por portaria de 4 de Julho de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 15 de Novembro de 1984. Não são devidos emolu
mentos)

Coronel de infantaria, adido, (51390811) Fernando Barroso de Moura
da Direcção da Arma de Infantaria que, por ter deixado de prestar
serviço, em diligência, no Estado-Maior-General das Forças Ar
madas, regressou em 30 de Julho de 1984, desde quando deve ser
considerado nesta situação.
(Por portaria de 30 de Iutho de 1984, visada pelo Tribunal dc
Contas em 15 de Novembro de 1984. Não são devidos emolu.
mentos.)

Coronel de infantaria, adido, (51290811) Manuel Carlos Teixeira do
Rio Carvalho, por ter deixado de prestar serviço no Colégio
Militar em 2 de Agosto de 1984, desde quando deve ser consi
derado nesta situação.
(Por portaria de 2 de Agosto de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 15 de Novembro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Coronel de infantaria, adido, (50876611) Júlio Marques da Costa,
da Direcção da Arma de Infantaria, que, por ter deixado de

J
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prestar serviço, em diligência, no Estado-Maior-General das forças
Armadas, em 14 de Agosto de 1984, desde quando deve ser consi
derado nesta situação.
(Por portaria de 14 de Agosto de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 15 de Novembro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Coronel de infantaria, adido, (50063311) Luís Fernando de Matos
Marques, por ter deixado de prestar serviço, em diligência, nos
Serviços Sociais das Forças Armadas, em 24 de Agosto de 1984,
desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 24 de Agosto de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 15 de Novembro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Tenente-coronel de infantaria, adido, (51398311) Mário José Vargas
Cardoso que, por ter deixado de prestar serviço na Casa Militar
da Presidência da República, se apresentou no Exército em 14
de Agosto de 1984, desde quando deve ser considerado nesta
situação.
(Por portaria de 14 de Agosto de 194$, visada pelo Tribunal de
Contas em 15 de Novembro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Tenente-coronel de infantaria, adido, (51404111) Francisco Nunes
Roque que, por ter deixado de prestar serviço, em diligência,
no Cinciberlant, se apresentou no Exército em 16 de Agosto de
1984, desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 16 de Agosto de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 15 de Novembro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Coronel de artilharia, adido, (51195811) Alexandre da Costa Cou
tinho e Lima, da Direcção do Serviço de Educação Física do
Exército, por ter deixado de prestar serviço no Serviço de Polícia
Judiciária Mílitar de Lisboa em 2 de Julho de 1984, desde quando
deve ser considerado nesta sítuação.
(Por portaria de 2 de Julho de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 15 de Novembro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Coronel de artilharia, adido, (51126011) António Augusto Brandão
de Penha Monteiro, da Direcção da Arma de Engenharia, por
ter deixado de prestar serviço nos Serviços Sociais das Forças
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Armadas em 2 de Julho de 1984, desde quando deve ser consi
derado nesta situação.
(Por portaria de 2 de Julho de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 15 de Novembro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Coronel de artilharia, adido, (31355811) Nuno Ramiro Esteves, da
Direcção da Arma de Artilharia, por ter deixado de prestar ser
viço, em diligência, no Estado-Maior-General das Forças Armadas
em 17 de Agosto de 1984, desde quando deve ser considerado
nesta situação.
(Por portaria de 17 de Agosto de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 15 de Novembro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Tenente-coronel de artilharia, adido, (50338611) José Henrique Rola
Pata, por ter deixado de prestar serviço, em diligência, no Estado-Maior-General das forças Armadas em 3 de Setembro de 1984,
desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 3 de Setembro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 15 de Novembro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Coronel de cavalaria, adido, (51242211) Rui Manuel de Almeida Tri
gueiros Sarnpaio, por ter deixado de exercer o cargo de pro
fessor da 42? cadeira da Academia Militar em 3 de Setembro
de 1984, desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 3 de Setembro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 15 de Novembro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Coronel farmacêutico, adido, (52156611) Rui fernandes Falcão que,
por ter deixado de prestar serviço no Conselho fiscal dos Estabe
lecimentos fabris do Exército, se apresentou no Exército em
27 de Agosto de 1984, desde quando deve ser considerado nesta
situação.
(Por portaria de 27 de Agosto de 1984, visada pelo Tribtinal de
Contas em 15 de Novembro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Capitão do serviço geral do Exército, adido, (52129411) Manuel
Maria dos Reis que, por ter deixado de prestar serviço no Serviço
de Polícia Judiciária Militar de Coimbra, se apresentou no Exér
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cito em 13 de Agosto de 1984, desde quando deve ser considerado
nesta situação.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 15 de Novembro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Capitão do serviço geral do Exército, adido, (52260711) Augusto
figueiredo que, por ter deixado de prestar serviço no Serviço de
Polícia Judiciária Militar de Coimbra, se apresentou no Exército
em 15 de Agosto de 1984, desde quando deve ser considerado
nesta situação.
(Por portaria de 15 de Agosto de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 15 de Novembro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Passagem à situação de adido:
Nos termos do n.° 9 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Coronel de infantaria, no quadro, (50139811) Fernando Augusto
Castilho Palma ferro, por ter sido nomeado para desempenhar
uma comissão de serviço no Ministério das finanças e do Plano,
na Guarda fiscal, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 27 de Setembro de 1984, anotada pelo Tribunal de
Contas em 14 de Novembro de 1984.)
Tenente-coronel de infantaria, no quadro, (51400911) José António
Pereira Braz, por ter sido nomeado para o cargo de subchefe do
Estado-Maior da Polícia de Segurança Pública, devendo ser con
siderado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 29 de Setembro de 1984, anotada pelo Tribunal de
Contas em 14 de Novembro de 1984.)

Coronel engenheiro de transmissões, no quadro, (50773211) Fernando
Vieira da Cunha Lima, por ter sido nomeado para uma comissão
de serviço no Ministério da Administração Interna, na Polícia
de Segurança Pública, devendo ser considerado nesta situação,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 17 de Abril de 1984, anotada pelo Tribunal de
Contas em 14 de Novembro de 1984.)

Deixa de estar na situação de adido nos termos do n.° 10 da alínea b)
do artigo 44° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, por
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ter deixado de prestar serviço no Instituto de Altos Estudos
Militares, passando porém, desde a mesma data, à situação de
adido nos termos do n.° 9 da mesma alínea, por ter sido nomeado
para uma missão militar em Mons, Bélgica, o tenente-coronel de
engenharia (50774311) Napoleão Paulo da Silva, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1984, anotada pelo Tribunal de
Contas em 14 de Novembro de 1984.)

Capitão de engenharia, no quadro, (01676974) Jorge de Jesus Santos,
por ter sido nomeado para desempenhar funções no Ministério
da Administração Interna, no Batalhão de Sapadores Bombeiros
do Porto, devendo ser considerado nesta situação desde 15 de
Dezembro de 1983.
(Por portaria de 21 de Outubro de 1984, anotada pelo Tribunal de
Contas em 14 de Novembro de 1984.)

Major de transmissões (serviços técnicos
ramo exploração), no
quadro, (52262711) Fernando da Costa Soares, por ter sido
nomeado para desempenhar uma comissão de serviço no Minis
tério da Administração Interna, na Polícia de Segurança Pública,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
—

(Por portaria de 1 de Outubro de 1984, anotada pelo Tribunal de
Contas em 14 de Novembro de 1984.)

Deixa de ser considerado na situação de adido nos termos do n.° 18
da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de
Abril, por ter deixado de prestar serviço no Serviço de Polícia
Judiciária Militar, na situação de diligência, passando porém,
desde a mesma data, à situação de adido nos termos do n.° 9
da citada alínea, por ter sido nomeado para desempenhar funções
no Serviço de Polícia Judiciária Militar, o tenente-coronel do
serviço de administração militar (51424511) Rui Manuel Martins
Tavares Luc, devendo ser considerado nesta situação desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Junho de 1984, anotada pelo Tribunal de
Contas em 14 de Novembro de 1984.)

Major do serviço de administração militar (50757811) João Machado
Tété, por ter sido nomeado para desempenhar as funções de
chefe da Sucursal de Évora da Manutenção Militar, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1984, anotada pelo Tribunal de
Contas em 14 de Novembro de 1984.)
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Capitão do serviço de administração militar, no quadro, (60113662)
Artur Augusto de Meneses Moutinho, por ter sido nomeado
para desempenhar as funções de gerente da Messe Militar de
Lagos da Manutenção Militar, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 14 de Agosto de 1984, anotada pelo Tribunal de
Contas em 14 de Novembro de 1984,)

Deixa de ser considerado na situação de adido nos termos do n.° 18
da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de
Abril, por ter deixado de prestar serviço no Ministério da Administração Interna, na Polícia de Segurança Pública, na situação
de diligência, passando desde a mesma data à situação de adido,
nos termos do n.° 9 da citada alínea b), por ter sido nomeado para
uma comissão de serviço no Ministério da Administração Interna,
como chefe do serviço de material da Polícia de Segurança Pú
blica do Porto, o capitão do sel’viço de material (serviços técnicos
de manutenção) (51337011) Raul Alberto da Silva Dias, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.

(

(Por portaria de 15 de Outubro de 1984, anotada pelo Tribunal de
Contas em 14 de Novembro de 1984.)

Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, (51786011) Cristóvão
Amaro Martins Beirão, por ter sido nomeado para desempenhar
funções na Manutenção Militar, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 17 de Setembro de 1984, anotada pelo Tirbunal
Contas em 2 de Novembro de 1984.)

de

Alferes chefe de banda de música, no quadro, (07497767) Reginaldo
Serpa das Neves, por ter sido nomeado para desempenhar funções
no Ministério da Administração Interna, na Guarda Nacional
Republicana, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1984, anotada pelo Tribunal de
Contas em 14 de Novembro de 1984.)

Nos termos do n.° 10 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto.
-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Coronel de infantaria, no quadro, (51290811) Manuel Carlos Teixeira
do Rio Carvalho, por ter sido nomeado para desempenhar as

(
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funções de subdirector do Colégio Militar, devendo ser consi
derado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 7 de Dezembro de )9$3, anotada pelo Tribunal dc
Contas em 9 de Novembro de 1984.)

Major de infantaria, no quadro, (50995611) Jorge Xavier de Vascon
celos Mendes Belo, por ter sido nomeado para o cargo de
professor adjunto da 42.a cadeira da Academia Militar, devendo
ser considerado nesta situação desde a data a presente portaria.
(Por portaria de 14 de Agosto de 1984, anotada pelo Tribunal de
Contas em 14 de Novembro de 1984.)

Tenente-coronel de artilharia, no quadro, (50032111) Diogo dos Santos
Machado, por ter sido nomeado professor do 11.0 grupo de
disciplinas do Colégio Militar, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 2$ de Julho de 1983, anotada pelo Tribunal dc
Contas em 9 de Novembro de 1984.)

Major de artilharia, no quadro, (50448911) Eduardo Barata das Neves,
por ter sido nomeado para desempenhar as funções de professor
adjunto da 29.a cadeira da Academia Militar, devendo ser consi
derado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 30 de Julho de 1984, anotada pelo Tirbunal dc
Contas em 14 de Novembro de 1984.)

Tenente-coronel de cavalaria, no quadro, (51227411) Rui Gonçalves
Soeiro Cidrais, por ter sido nomeado para desempenhar funções
de professor catedrático da 30. cadeira da Academia Militar,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 24 de Setembro de 1984, anotada pelo Tribuna1 de
Contas em 2 de Novembro de 1984.)

Capitão do serviço geral do Exército, no quadro, (50669511) Fausto

da Costa França, por ter sido nomeado professor efectivo do
Colégio Militar, devendo ser considerado nesta situação desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 23 de Julho de 1983, anotada pelo Tribunel de
Contas em 9 de Novembro de 1984.)

Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (52402911)

Deolindo Polido Marques Pulquério, por ter sido nomeado
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tesoureiro do Colégio Militar, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1983, anotada pelo Tribunal de
Contas em 9 de Novembro de 1984.)
Capitão do serviço geral do Exército, no quadro, (51378711) António
Castiço Antunes Guerra, por ter sido nomeado para desempenhar
funções inerentes a almoxarife no Colégio Militar, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1983, anotada pelo Tribunal de
Contas em 9 de Novembro de 1984.)

Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, (52882911) Custódio
Marques de Sousa, por ter sido nomeado para desempenhar
funções de subalterno da Formação no Colégio Militar, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1983, anotada pelo Tribunal de
Contas em 9 de Novembro de 1984.)

Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, (32024263) Fernando
Herculano de Jesus Fernandes, por ter sido nomeado para desem
penhar funções de subalterno de Companhia no Colégio Militar,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1983, anotada pelo Tribunal de
Contas em 9 de Novembro de 1984.)

Nos termos do n.° 17 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Coronel de cavalaria, no quadro, (50031111) Henrique Bernardino
Godinho, da Direcção da Arma de Cavalaria, onde continua
colocado, por se encontrar em diligência no Gabinete do Ministro
da Defesa Nacional, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 23 de Julho de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Novembro de 1984. Nilo so devidos emoht

mentos.)
Deixa de ser considerado na situação de adido, nos termos do n.° 9
da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30
de Abril, por ter deixado de prestar serviço no Ministério da
Administração Interna, na Companhia de Sapadores Bombeiros
de Coimbra, passando, desde a mesma data, à mesma situação de
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adido nos termos do n.° 17 da mesma alínea, por continuar a
prestar serviço, na situação de diligência, na Companhia de
Sapadores Bombeiros de Coimbra, o major de engenharia
(02990965) Jorge António Bernardo, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 21 de fevereiro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Novembro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Capitão do quadro especial de oficiais, no quadro, (02142464) Fran
cisco José Azevedo Martins, da Direcção da Arma de Infantaria,
onde continua colocado, por se encontrar em diligência no
Ministério da Administração Interna, na Guarda Nacional Repu
blicana, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 3 de Setembro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Novembro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Nos termos do n.’ 18 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto
-Lei n° 176/71, de 30 de Abril:
Deixa de ser considerado na situação de adido nos termos do n.° 10
da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30
de Abril, por deixar de estar colocado no Instituto de Altos
Estudos Militares, continuando, porém, desde a mesma data
na situação de adido, nos termos do n.° 18 da citada alínea, por
ter passado a prestar serviço, em diligência, no Estado-Maior-General das Forças Armadas, o tenente-coronel de infantaria
(51407211) José Pedro da Cruz, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 4 de Junho de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Novembro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Tenente-coronel de infantaria, no quadro, (51401211) António José
Claro Pinto Guedes, da Direcção da Arma de Infantaria, onde
continua colocado, por se encontrar em diligência no Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Novembro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)
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Capitão de infantaria, no quadro, (09092965) Adelino de Matos
Coelho, da Direcção da Arma de Infantaria, onde continua
colocado, por se encontrar em diligência no Estado-Maior-General
das forças Armadas, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 14 de Agosto de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Novembro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Coronel de cavalaria, no quadro, (50194611) Rui Manuel Bruno
Machado Pessoa de Amorim, da Direcção da Arma de Cavalaria,
onde continua colocado, por se encontrar em diligência no Estado-Maior-General das forças Armadas, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Setembro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Novembro de 1984. Não são devidos emoht
mentos.)

Major do serviço geral do Exército, no quadro, (50570111) António
Fernandes dos Santos, do Quartel-General da Região Militar do
Centro, onde continua colocado, por se encontrar em diligência
no Serviço de Polícia Judiciária Militar de Coimbra, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da prccnte portaria.
(Por portaria de 24 de Agosto de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Novembro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Capitão do serviço geral do Exército, no quadro, (51253511) Raul
dos Santos Reis Castilho, da Chefia do Serviço Geral do Exér
cito, onde continua colocado, por se encontrar em diligência no
Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo ser consi
derado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 30 de Julho de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Novembro de 1984. Não são devidos emolu

mentos.)

Nos termos do n.° 20 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto
-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Coronel de infantaria, no quadro, (50163811) João José Pires, do
Centro de Selecção de Setúbal, onde continua colocado, por
aguardar preenchimento de vacatura, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Novembro de 1984. Não são devidos cinolu
mentos.)
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Coronel de infantaria, no quadro, (50283311) Augusto Antunes Mor
gado, do Distrito de Recrutamento e Mobilização de Angra do
Heroísmo, onde continua colocado, por aguardar preenchimento
de vacatura, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 22 de Aogsto de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Novembro de 1984. Não são devidos emolu.
mentos.)

Coronel de infantaria, no quadro, (50480411) José Moura Sampaio,
da Repartição Geral (Direcção do Serviço de Pessoal), onde
continua colocado, por aguardar preenchimento de vacatura, de
vendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 19 de Setembro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Novembro de 1984, Não são devidos emolu.
mentos.)

Oficiais do quadro de complemento
Oficiais milicianos de reserva:
Os oficiais em seguida mencionados têm a situação que lhes vai
indicada em título por terem atingido o limite de idade, nos termos
dos artigos 25.° e 26.° do Decreto-Lei n.° 36 304, de 24 de Maio:
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Aveiro
Tenentes milicianos de infantaria António Simões da Silveira, Manuel
dos Santos ferreira Pinhal, José Augusto Pinheiro Guedes da
Costa, Ulisses Miranda Morgado, Armando Graça da Cruz,
Fernando Moreira de Almeida, António Augusto Peres Alves da
Silva, Teófilo do Espírito Santos Gomes, José Alberto Ramos
Silva, José Alberto da Cunha Machado Querido, Manuel Luís
Gomes Ferreira da Silva, Vítor Manuel de Oliveira e Sousa e
Rui Manuel Seabra Nunes da Silva, devendo ser considerados
nesta situação desde, respectivamente, 3 de Janeiro, 20 de Março,
2, 10, 13, e 13 de Abril, 1, 2, 8, 1$ e 31 de Maio, 10 e 27 de
Junho de 1984.
Alferes milicianos de infantaria Jorge Lobo Pinto de Carvalho, Joa
quim Manuel Dias Antunes e Armor Pires Mota, devendo ser
considerados nesta situação desde, respectivamente, 23 de Abril,
12 de Julho e 4 de Setembro de 1984.
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Capitães milicianos de artilharia João Maria da Costa Vieira Gamelas
e João Domingues da Rocha Cupido, devendo ser considerados
nesta situação desde, respectivamente, 3 de Julho e 1 de Outubro
de 1984.
Tenentes milicianos de artilharia Valdemar de Jesus Dias Marçal,
António Tomás Gomes de Almeida e Henrique das Neves Qua
resma, devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 22 de Janeiro, 6 e 20 de Março de 1924.
Alferes milicianos de artilharia Darlíndo Baptista Lucas e Ismael
Rocha de Andrade e Silva, devendo ser considerados nesta
situação desde, respectivamente, 18 de Junho e 16 de Agosto
de 1984.
Tenentes milicianos de cavalaria Rui Fernando Pereira de Oliveira
e José da Ressureição da Silva Monteiro, devendo ser consi
derados nesta situação desde, respectivamente, 9 de laneiro e
9 de Abril de 1984.
Capitão miliciano de engenharia Joaquim Cordeiro Santo, devendo ser
considerado nesta situação desde 23 de Março de 19S4.
Tenentes milicianos de engenharia Manuel Dano Seabra Lagoas, João
Veríssimo de Lemos Vieira e Apolinánio Clemente Rocha, de
vendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente,
7 de Junho, 5 de Julho e 29 de Agosto de 1984.
Tenentes milicianos do serviço de saúde Humberto da Rocha, António
Alberto Vieira Dias e Francisco Alberto Portela Rosmaninho,
devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente,
27 de Abril, 5 de Julho e 10 de Agosto de 1984.
Alferes miliciano do serviço de saúde Manuel da Fonseca Martins,
devendo ser considerado nesta situação desde 13 de Março de
1984.
Tenentes milicianos do serviço de administração militar Jorge Augusto
de Jesus Machado e Vítor dos Santos Maia, devendo ser consi
derados nesta situação desde, respectivamente, 26 de Abril e 11
de Setembro de 1984.
Alferes miliciano do serviço de administração militar Alfredo de
Oliveira Ladeira, devendo ser considerado nesta situação desde
12 de Maio de 1984.
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Capitães do serviço de pessoal Argemiro da Cruz e Voltaire Manuel
Martins Santareno, devendo ser considerados nesta situação
desde, respectivamente, 15 de Janeiro e 16 de Março de 1984.
Tenentes milicianos do serviço de pessoal Ãngelo da Costa Carvalho,
António Manuel Neto Brandão e Armindo Negrais Borges de
Matos, devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 14 de Abril, 12 e 25 de Setembro de 1984.
Tenenles milicianos do serviço de material José Joaquim Fernandes
Carola, Arlindo dos Santos Parracho e Carlos Tavares Fernandes,
devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente,
3 de Janeiro, 29 de Maio e 23 de Setembro de 1984.
Alferes milicianos do serviço de material Acácio Alves Machado
Azinhaga e António Augusto Neto Martins, devendo ser consi
derados nesta situação desde, respectivamente, 18 de Junho e 12
de Setembro de. 1984.
Tenente milicano capelão Manuel da Cunha Dias, devendo ser con
siderado nesta situação desde 12 de Maio de 1984.
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Lisboa
Alferes miliciano de infantaria Vasco Maria de Carvalho Daum e

Lorena, devendo ser considerado nesta situação desde 15 de

Fevereiro de 1984.

Tenente miliciano de artilharia Celestino Luís Matos dos Santos, de
vendo ser considerado nesta situação desde 2 de Fevereiro de 1984.
Capitães milicianos de engenharia João Carlos Palma Marques Alves,
Eduardo Maria Rato Matias Zúquete, Luís Casimiro Pacheco
de Aragão Barros, Vasco Emílio Barbosa Airoso e Jorge Oliveira
Ferreira Mendes, devendo ser considerados nesta situação desde,
respectivamente, 12 de Março, 3 de Abril e 22 de Setembro de
1983, 25 de Março e 17 de Agosto de 1984.
Tenentes milicianos de engenharia Alberto David Nunes Tavares,
Fernando José da Cunha Roque Martins dos Santos, Eugénio
Luís Tavares Cardoso, Carlos Cândido Aguiar Mascarenhas de
Almeida, Nuno

Temudo,

José Maria Garcez Dórey,

Vítor

Manuel Gomes Vasques, Artur Pinto Ravara, Alvaro Fernando

Madeira de Carvalho Ribeiro, Mário de Jesus Mendes, João
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Manuel Farinha Catalão, Francisco Augusto Ortigão de Meio
Sampaio, Carlos Rafael Alves Inácio, Luís Lince Núncio, Jorge
Ulrico Valinho Fernandes, António José Laranjeira Caunas Mar
tins, Ovídio da Fonte Carneiro, José Manuel Esteves Costa,
António José Martins dos Santos, António Novaés Wittnich
Carrisco, António Pedro Maria O’Connor Shirley, Carlos Santa
Rita Pimentel Parreira, Manuel António Sotto-Mayor da Silva
Amado, Francisco Falcão Beja da Costa, Rui Manuel dos Santos
Martins, Francisco Rodrigues, Carlos Alberto Veloso da Silveira
Malheiro, José Ângelo Vasconcelos de Paiva, Rui Luís Vilela
de Lima Mendes, António Guerreiro dos Santos e Cruz, Vítor
Manuel Silva Freitas, Jorge Henrique Barreiros Mónica, Alvaro
José de Carvalho Roque de Pinhp, Francisco Xavier Belo Van
-Zeller, Eduardo Carlos Appleton Monteverde, José Manuel
Mascarenhas do Amaral Pyrrait, Sérgio Óscar dos Santos Pires,
Anselmo Lourenço Esteves, Bento Manuel da Graça Araújo, José
Luís Churro Bonito, Luís Joaquim Ralha Portugal, Celestino
Luís Matos dos Santos, Joaquim António Lopes, Carlos Alberto
Agostinho Gonçalves, Tistão Valente e Branco, Luís Manuel
Gomes Saudade e Silva, João Manuel Castelo Branco Falcão,
Jacinto Maria dos Santos, Fernando Maria de Gamboa Abecassis
Manzanares, António Gaspar Duarte Mesquita, Luís Eugénio
da Silva Beato, António José Martins dos Santos, José Alberto
da Silva Ferreira, Fernando José da Silva Sequeira, António
João Rodrigues de Moura, Francisco Fernandes da Silva Caselli,
José Cândido de Carvalho Oliveira, Manuel de Oliveira Rodri
gues, Gonçalo Manuel Pinheiro Torres de Meireles, José Telo
Rato Martins Zúquete, José João Palhinhas Correia Leitão, Pedro
João Rothe Marques de Almeida, Henrique José de Lemos e Silva
Albuquerque, José Eduardo de Almeida Barata Correia, Fernando
José Lopes de Oliveira, Virgílio de Barros Fernandes Lopes, Ana
cleto Pinto Fernandes Lopes, Alexandre de Jesus Ribeiro, Vítor
José de Almeida Diniz, Luís Manuel Mexia Chaves Costa, Carlos
Francês Correia, Joaquim Tomás da Costa Barbosa, José Álvaro
de Barros e Suva, João António Lopes Vaz Martins e Alfredo
Gomes Barbosa, devendo ser considerados nesta situação desde,
respectivamente, 3 de Dezembro de 1980, 21 de Abril, 3 de
Junho, 3 de Agosto, 14 e 24 de Novembro de 1982, 4 e 31 de
Janeiro, 4, 6, 7, 24 e 24 de Fevereiro, 9, 10, 25 e 27 de Março,
7 e 15 de Abril, 14 e 18 de Maio, 5, 13 e 16 de Junho, 5, 10,
16 e 29 de Julho, 2 e 22 de Agosto, li e 26 de Setembro, 5 e
12 de Outubro, 28 de Novembro e 28 de Dezembro de 1983,
6, 25 e 28 de Janeiro, 1, 1, 2, 5, 12, 19 e 26 de Fevereiro,
7 e 27 de Março, 1, 3, 9 e 15 de Abril, 13 e 24 de Maio, 5, 12

(
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e 16 de Junho, 23 e 23 de Julho, 1 e 13 de Agosto, 3, 22, 26 e 27
de Setembro, 2, 2, 5, 8, 8, 10, 10, 11, 21 e 28 de Outubro de 1984.
Alferes milicianos de engenharia Leão Carlos Azedo Couvreur, José
Manuel fiadeiro Gonçalves Cerejeira, José Carlos Ramos Grácio,
Manuel José Cortez Lobão, Egas Valente e Branco, Carlos
Fernando Mota Pereira, Martin Maico Stchaver Lacasta, Luís
Alberto Passos Guerra, Adelino Rocha San Miguel Bento,
Fernando Alberto faria das Neves, Carlos Alberto Chave
s
Veloso, Ernesto António Serrano de Mariz, João José Moreira
Dias Coutinho, Carlos Augusto Potier Poppe, António José
Gomes Valentim, João Manuel Ildefonso Correira Rita, António
Barroca Ribeiro, António Joaquim Rodrigues Martins Nogueira,
José António Vidal de Oliveira, José Gabriel Charrua Graça,
Avelíno Augusto Vilela Cardoso, Guilherme Augusto Bragança de
Vasconcelos Correia, Elísio Alberto Chaves, Augusto Manue
l
VareJa Bexigio, José Ferreira de Barros, Rui Henrique de
Figueiredo Escudeiro, Arquimino Joaquim da Costa Ernest
o,
Augusto Martins Roxo, António Moreira dos Santos Andrade,
Américo Monteiro de Almeida, João Afonso Solner Nolasco da
Silva, António Luís Gtterreiro, Alfredo Bruto da Costa, Tito
Albino Gonçalves, José Manuel Salgado Casimiro de Almeida,
Américo Monteiro de Almeida, Gabriel Soares de Varela Cid
e Rui Morena Cravo, devendo ser considerados nesta situaçã
o
desde, respectivamente, 9 de Junho de 1980, 28 de Março de 1982,
3 e 15 de Janeiro, 8 e 25 de Fevereiro, 5, 14, 22 e 23 de Maio,
4 de Junho, 18 de Agosto, 8 de Outubro, 8, 14 e 27 de Novembro
e 22 de Dezembro de 1983, 13, 16 e 27 de Fevereiro, 5, 10 e
24 de Março, 9 e 28 de Abril, 10 e 20 de Maio, 18, 25 e 25 de
Junho, 9 e 22 de Julho, 5 de Agosto, 16, 20 e 23 de Setembro,
4 e 17 de Outubro de 1984.
Capitães milicianos do serviço de administração militar Miguel Kru
pensky, Armindo Gastão de Sousa Moniz, Raul Duarte de Oliveira
Mira, José Manuel de Carvalho Martinho, José António da Rosa
Dias Bravo, Pedro Rodrigues Benito Garcia, bel Bessa da Costa
Lima, António Escaja Gonçalves, Carlos Alberto Caldeira Castelo
Branco Cordovil, Joaquim Lopes Belo Correia, Abel José Franco
fiuza, António Manuel Macarrão, Eusébio Marques de Carvalho,
Mário Macieira de Bairros, Joaquim Fernando dos Santos Lou
renço, José Manuel Jorge Igrejas de Bastos, Carlos Alberto
Caboz Santana, João Fernando de Oliveira Mira, Edgar Monteiro
Seixas, Arsénio Augusto Pereira Cabaço, Sérgio Rua Pina Coelho,
Fernando de Almeida Henriques, Alberto Maria Mendes Vaz
da Silva, Horácio Pedro Martins, Alheito Pacheco e António
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Pais Pires de Lima, devendo ser considerados nesta situação
desde, respectivamente, 2 de Setembro de 1982, 4 de Janeiro,
5 de Fevereiro, 8, 26 e 26 de Março, 4 de Abril, 30 de Maio, 7
e 8 de Junho, 1, 22 e 27 de Julho, 6 e 30 de Agosto e 26 de
Outubro de 1983, 8 de Janeiro, 29 de Fevereiro, 23 de Março, 17
e 25 de Abril, 20 de Julho, 7 de Agosto, 23, 23 e 30 de Outubro
de 1984.
Tenentes milicianos do serviço de administração militar Américo Jorge
Martins Guimarães Ferreira, Raul Ferreira dos Santos, José
Paiva Biscaia Filipe Pereira, José do Egipto da Silva Macedo e
Cunha, António Simão Nunes Ribeiro, Manuel das Neves Torres,
António de Almeida Girão, Fernando Vítor de Sottsa Ribeiro
Meneses, Joaquim Canelas Lopes, Manuel Correia Saraiva, Álvaro
Orange Galo de Amorim Pinto, João Arnaldo Rodrigues e Sousa,
Adriano Manuel de Almeida Martins Cerqueira, António Pedro
Pinto Ruela Ramos, José da Cunha Andrade, José Augusto Gas
par Nunes, Manuel Filipe da Cunha Fernandes, António José
Jacob Leite de Magalhães, Fernando Bento Gomes, José Maria de
Oliveira Carvalho, António Júlio Gentil Herédia, António Luís
Corrêa Leite de Magalhões, Alberto Vasco Abecassis, José Ga
briel da Silva Moita, Carlos da Cruz Dias, Carlos Eugénio Martins
Santos Silva, Daniel Rodrigues Silva, Luís Augusto de Moura
Florêncio de Oliveira, Joaquim Aníbal Freixial de Góis, Luís
Sérgio de Matos Capinha, Armando do Carmo Gonçalves, Ade
lino Nunes Domingos, Manuel Pereira Marques Serrador, Fran
cisco Guedes de Martel Patrício, Aníbal António Cavaco e Silva,
Pedro Correia Vaz Osório, José Pedro Lima Nunes, Duarte
José Lhabra Dinis, Raimundo Abel Palhares Traça, Joaquim
de Almeida Monteiro, José Agostinho, Luís Manuel Biel do
Amara! Pyrrait, Rui Alberto de Almeida Cardoso Rolo, José
Pedro Alves de Sousa Figueiredo, Vítor Manuel Pereira Dias,
Quirino do Nascimento Mealha, José Francisco Martins, Jorge
Alberto Eusébio Carneiro, António Simões Alves, Rui Emídio
de Sousa figueiredo, Orlando Bandeira de Almeida, Luís Alberto
Caetano Trindade e Manuel Carraqueira dos Santos, devendo ser
considerados nesta situação desde, respectivamente, 5 de Março
de 1982, 5 e 26 de Janeiro, 1 e 15 de Fevereiro, 22 de Maio,
1 de Junho, 3 e 6 de Julho, 1, 8, 16 e 17 de Outubro e 19 de
Dezembro de 1983, 8, 11 e 31 de Janeiro, 4, 12, 13, 17, 20 e
22 de Fevereiro, 18 de Março, 4, 8, 22 e 28 de Abril, 21 e 31
de Maio, 23 e 29 de Junho, 10, 11, 15, 17, 29 e 30 de Julho,
12, 18, 18 e 23 de Agosto, 7, 9, 9, 16, 18, 20 e 21 de Setembro,
9, 15, 28 e 30 de Outubro de 1984.
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Alferes milicianos do serviço de administração militar Rui Manuel
Guimarães Cardoso, Abílio José Areal Alves, Mário Teáfilo
Costa Santos e Só, Manuel Braz Rodrigues Clemente, Vasco
Manuel de Lucena, Júlio Cândido do Vale e Vasconcelos de
Carvalho, Alberto de Lá Victer de Almeida e Sousa, Manuel
Augusto da Costa Malheiro Dias, Manuel Ângelo Gonçalves
Pereira de Agrela, Armando Lopes de Lemos Triunfante, Antó
nio Joaquim do Amaral Rodrigues Oliveira, José Ricardo de
Oliveira Reis, José Eduardo Vera Cruz Jardim, João Martins
Vieira, José Manuel Vicente Ferreira da Silva, José Luís Cer
queira de Aguiar Sobral, Sérgio José Nunes de Abreu Mota,
Horácio da Assunção Matos, Rui Manuel Soares de Campos
Pessoa de Amorim, José Pedro Fortunato Correia de Barros,
Narciso Martins Jacinto, Vítor Henriques Lagoa, António Miguel
da Veiga Pinto Teixeira, José Beleza dos Santos Carvalho, Ary
Neves da fonseca, João de Lencastre Mendes de Almeida, Ro
drigo Vieira Alves ferreira, Luís Filipe Pais Beirâco, Jorge Ma
nuel Mendonça Vinhas, Afonso Morais Sarmento de Barros,
Renato Francisco Antunes Mascarenhas, Luís Carlos Válido de
Carvalho, Antero Diniz Baptista Seabra, António Rodrigues Ven
tura, Jorge Eduardo de Vasconcelos, António Manuel de Macedo
Lima, José Nicolau Jerónimo, José Armando de Morais e Castro
e Armando Jorge Esteves Pereira, devendo ser considerados
nesta situação desde, respectivamente, 10 e 16 de Janeiro, 2, 3
e 13 de Fevereiro, 29 de Março, 29 de Maio, 18 de Setembro,
3 e 13 de Outubro, 24 de Novembro e 14 de Dezembro de 1983,
2 e 31 de Janeiro, 12 de Fevereiro, 6, 9, 16, 18, 23 e 26 de
Março, 1 e 7 de Maio, 7, 11 e 24 de Junho, 1, 4, 13, 17, 18
e 30 de Julho, 14, 24, 24 e 29 de Agosto, 18 e 30 de Setembro e
5 de Outubro de 1984.

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Setúbal
Capitães milicianos de artilharia João Pinto Gonçalves, António
Rodolfo Carneiro Torres Branco, Carlos Alberto da Cruz Picão,
João Augusto de Sousa Lopes, José Luís Justo Martins Figueira,
António Gabriel Rodrigues Vaz, Vítor Fernando Silva Sousa
e Meio, Ricardo José Prego Gamado, Jorge Eduardo Freitas
Dias, Jorge Luís Costa Perestrelo Vasconcelos e António Amaral
Amado, devendo ser considerados nesta situação desde, respecti
vamente, 2 de Janeiro, 1$ e 26 de fevereiro, 13 de Março, 26 de
Abril, 29 de Maio, 10 e 13 de Julho, 12 de Agosto, 25 de Setem
bro e 26 de Outubro de 1984.
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lenentes milicianos de artilharia Henrique de Oliveira Constantino,
Silvestre Justino Cardoso Ferreira Brilhante, Eduardo Luís Afonso
Rocha, Mário de Jesus Pereira, Fernando ferreira Dias, Carlos
Eugénio Rodrigues de Lima, João Tiago Praça Nunes Mexia,
Carlos Abel Costa Marques Afonso e Amarildo Graciano Veiga
Martins, devendo ser considerados nesta situação desde, respecti
vamente, 24 de Janeiro, 20 de fevereiro, 1 e 6 de Março, 18 de
Abril, 1 de Maio, 2 e 28 de Junho e 23 de Outubro de 1984.
Alferes milicianos de artilharia Eduardo Rafael Carvalho Simões,
Luís Pedro Fernandes e Francisco Augusto Mascarenhas falcão,
devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente,
23 de Fevereiro, 19 de Agosto e 31 de Outubro de 1984.
Capitães milicianos de engenharia Vasco Maria Anjos Pinto Leite
e Hélder Pereira Lourenço fortes, devendo ser considerados
nesta situação desde, respectivamente, 6 de Abril e 1 de Julho
de 1984.
Tenentes milicianos de engenharia António José Pinto Soares, António
Orlindo Santos Monteiro, Artur Manuel Figueiredo Caetano
Sepúlveda, António Júlio Carvalho Guedes, Jorge Pessoa Barrei
ros Cardoso, Carlos Quintans Graça, Luís Fernando Barahona
Mira da Silva, José Ricardo de Almeida Santos, Francisco Lemos
Rebelo Pinto e Júlio dos Santos Silva, devendo ser considerados
nesta situação desde, respectivamente, 29 de Janeiro, 8 de Feve
reiro, 7 de Março, 12 de Abril, 22 e 22 de Maio, 23 e 29 de
Julho, 18 e 27 de Agosto de 1984.
Tenentes milicianos do serviço de saúde José Manuel Pereira de
Moura, José João Gomes Oliveira, António Marçal da Mata
Antunes, Francisco de Assis faria Troufa Real e Manuel Cla
rimundo Manso Preto Emílio, devendo ser considerados nesta
situação desde, respectivamente, 13 e 15 de Abril, 18 de Junho,
16 e 20 de Outubro de 1984.
Alferes miliciano do serviço de saúde Joaquim Manuel Canas Moreira,
devendo ser considerado nesta situação desde 23 de Setembro
de 1984.
Capitães milicianos do serviço de administração militar António dos
Reis Félix, António Maria Owen Pinheiro Torres, João Alberto
Ferreira da Silva, José Maria Roxo Ferreira, Francisco Pega da
Fonseca, João Martins Gomes Carreira de Almeida, Mário Hen
riques Guerreiro de Sousa e Jaime Bernarus Kadosch, devendo ser
considerados nesta situação desde, respectivamente, 5 e 18 de
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Janeiro, 22 de Março, 7 de Maio, 7 e 15 de Julho, 18 de Agosto
e 24 de Setembro de 1984.
Tenentes milicianos do serviço de administração militar Vítor José
Magalhães Assunção, João Celestino de Freitas, Álvaro do Canto
e Castro Saraiva, Miguel João Pita Rodrigues Bastos, António
Luís Correia Leitão, José Alberto Correia Diogo, Joaquim Pinto,
António Bacelar Lopes, Fernando Alves de Castro, José Daniel
Saies Fernandes, José Lourenço Amado franco, Diamantino
Santana Cordeiro, Agripino Vicente Silva Maia e João Manuel
Casqueiro Murta, devendo ser considerados nesta situação desde,
respectivamente, 4 e 16 de Janeiro, 6 de Março, 4 e 30 de Abril,
6, 12 e 24 de Maio, 23 de Junho, 23 de Julho, 8 e 13 de Setembro,
13 e 13 de Outubro de 1984.
Alferes milicianos do serviço de administração militar Carlos Manue
l
da Silva Nunes Pina, Deocleciano Esdras Ferreira da Costa,
Eduardo Baixo, Joaquim Manuel Godinho Cid, Luís Manue
l
Vale do Rio de Sousa Moura, José Duarte Cabrita das Neves,
Rui Manuel Machado Caldeira, José Francisco Farinha Gonça
lves,
Rui Nobre Chandelier Duarte e Rui de Andrade Duarte Ralha,
devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, li
de Janeiro, 4 e 9 de fevereiro, 16 de Março, 9 de Abril, 8 e 13 de
Maio, 2 e 15 de Agosto e 14 de Setembro de 1984.
Brigada dos Caminhos de Ferro
Tenente miliciano de infantaria Manuel Gomes Cavaco, devend
o ser
considerado nesta situação desde 15 de Outubro de 1984.
Tenente miliciano de engenharia António Cardoso Moniz,
devendo
set considerado nesta situação desde 25 de Novembro de
1984.
(Por portaria de 25 de Outubro de 1984.)

IV

—

PROMOÇÕES

Oficiais do quadro permanente
Armas e serviços:
Direcção do Serviço de Pessoal
Repartição de Oficiais
Alferes do serviço geral do Exército, no quadro,
o 1.° sargento de
infantaria (01128161) José Maria Moreira da Silva,
contando a
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antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Direcção do Serviço de Pessoal
Secção de Apoio Administrativo e Logístico
Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o 1.0 sargento de
infantaria (45552958) António dos Santos Gardete, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Direcção do Serviço de Material
Capitão do serviço de material (material), o tenente do serviço de
material (material) (60157274) António Francisco Alves da
Rosa, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
Tenente do serviço de material (material), o alferes do serviço de
material (material) (02268180) Carlos Jorge Sampaio Felgueira,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo venci
mentos, desde a data da presente portaria.
Tenente do serviço de material (material), o alferes do serviço de
material (material) (18842377) Mário Jorge de Saúde Pimentel
da Crtiz, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
Alferes do serviço de material (material), no quadro, o aspirante a
oficial aluno, da Academia Militar, (13880581) Ilídio Morgado da
Silva, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)

Chefia do Serviço Geral do Exército
Major do serviço geral do Exército, adido, da Chefia do Serviço
Geral do Exército, o capitão do serviço geral do Exército, adido,
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da Chefia do Serviço Geral do Exército, (51253511) Raul dos
Reis Castilho, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
O referido oficial encontra-se na situação de adido nos termos
do n.° 18 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71,
de 30 de Abril, de harmonia com o Decreto-Lei n.° 681/76, de
8 de Setembro, por se encontrar em diligência no Estado-Maior-General das forças Armadas.
(Por

portaria de 25 de Setembro de 1984. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Alferes do serviço geral do Exército, adido, da Chefia do Serviço
Geral do Exército, o 1.0 sargento de artilharia (50038111) Egídio
Marques Casquinha, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
O referido oficial encontra-se na situação de adido, nos termos
do n.° 18 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/7 1, de
30 de Abril, de harmonia com o Decreto-Lei n.° 681/76, de 8 de
Setembro, por se encontrar em diligência na Escola do Serviço
de Saúde Militar (Estado-Maior-General das Forças Armadas).
(Por portaria de 10 de Agosto de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução
e unidades:

Infantaria:
Regimento de Infantaria de Castelo Branco
Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o 1.0 sargento de
artilharia (50019411) Manuel André Esteves, contando a antigui
dade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data
da presente portaria.
(Por

portaria de 10 de Agosto de 1984. Não carece de visto
do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Infantaria de faro
Destacamento de Tavira
Major do serviço geral do Exército, o capitão do serviço geral do
Exército (50184411) Humberto Vítor da Mata Gonçalves, con
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tando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1984. No carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Cavalaria:
Regimento de Lanceiros de Lisboa
Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o 1.° sargento de
infantaria (51098111) João Carreiro Barata, contando a anti
guidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1984. Nio carece de visto dc’
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)

Serviço de transmissões:
Escola Prática de Transmissões
Tenente de transmissões, o alferes de transmissões (15081578) Henrique
José da Silva Castanheira Macedo, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
Tenente de transmissões, o alferes de transmissões (17104379) Pedro
Jorge Pereira de Meio, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1984. No carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Serviço de administração militar:
Escola Prática de Administração Militar
Tenente do serviço de administração militar, o alferes do serviço de
administração militar (06188679 Vítor Joaquim Fonseca Rebelo,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo venci
mentos, desde a data da presente portaria.
l’enente do serviço de administração militar, o alferes do serviço de
administração militar (03341581) João Manuel Lopes Nunes dos
Reis, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.

2. Série

ORDEM DO EX1RCITO N.° 23

t529

Tenente do serviço de administração militar, o alferes do serviço de
administração mïlitar (02404379) José Manuel Pronto do Rosário
Santos, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
Alferes do serviço de administração militar, no quadro, o aspirante
a oficial aluno, da Academia Militar, (18724482) Jorge Lopes
do Amaral, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
Alferes do serviço de administração militar, no quadro, o aspirante
a oficial aluno, da Academia Militar, (260221) Ramiro do Casal
Bom, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
Alferes do serviço de administração militar, no quadro, o aspirante
a oficial aluno, da Academia Militar, (01977981) António Manuel
ferrer de Carvalho, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
Alferes do serviço de administração militar, no quadro, o aspirante
a oficial aluno, da Academia MiLitar, (12969882) Fernando An
tónio de Oliveira Gomes, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
Alferes do serviço de administração militar, no quadro, o aspirante a
oficial aluno, da Academia Militar, (07721880) Álvaro José
Afonso Oliveira, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.

Alferes do serviço de administração militar, no quadro, o aspirante
a oficial aluno, da Academia Militar. (01116779) Francisco
Guerreiro Palma, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Pos portaria de 1 de Setembro de 1984. NSo carece de ‘isto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 276.A/75.)

Batalhão de Administração Militar
Tenente do serviço de administração militar, o alferes do serviço de
administração militar (00826081) Vítor Manuel Santos Gomes,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo venci
mentos, desde a ddta da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Serviço de material:
Escola Prática do Serviço de Material
Tenente do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), o
alferes do serviço de material (serviços técnicos de manutenção)
(51761711) Moisés Laranjeira Cruz, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
Tenente do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), o
alferes do serviço de material (serviços técnicos de manutenção)
(16140171) João José Madeira da Silva, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da
presente portaria.
Tenente do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
o alferes do serviço de material (serviços técnicos de manutenção)
(07653263) Joaquim Ribeiro da Silva, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da
presente portaria.
Tenente do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), o
alferes do serviço de material (serviços técnicos de manutenção)
(09690767) Aníbal de Oliveira Araújo Valente, contando a anti
guidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Batalhão do Serviço de Material
Alferes do servio geral do Exército, no quadro, o 1.0 sargento de
infantaria (46162560) Manuel Bravo ferreira da Mata, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1984. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Serviço de transportes:
Batalhão do Serviço de Transportes
Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o 1.0 sargento dc
engenharia (33210759) Manuel Felício Varela, contando a anti-
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guidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1984. NSo carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto o.° 276-A/75.)

Comandos:
Regimento de Comandos
Alferes do serviço geral do Exército, adido, o 1.0 sargento de infantaria
(60548370) António Manuel Pereira Neves, contando a antigui
dade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data
da presente portaria.
O referido oficial encontra-se na situação de adido nos termos
do Decreto-Lei n.° 43/76, de 20 de Janeiro.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1984. NSo carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n? 276-A/75.)

Órgãos de execução dos serviços e outros elementos:
Estabelecimentos militares
Estabelecimentos de instrução
Academia Militar
Alferes do serviço de material (material), graduado em tenente, no
quadro, o tenente miliciano aluno, da Academia Militar,
(05667174) José de Castro Gonçalves, contando a antiguidade
para todos os efeitos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1984. NSo carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)

Colégio Militar
Major do serviço geral do Exército, no quadro, o capitão do serviço
geral do Exército, adido, no Colégio Militar, (52402911) Deolindo
Polido Marques Pulquério, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 24 de Agosto de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o 1.0 sargento de
cavalaria (31101761) José Baptista Moreira Ramos, contando a
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antiguidade para todos ps efeitos, incluindo vencimentos, desde
a data da presente portaria.
Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o 1.0 sargento de
infartaria (39037862) Manuel dos Santos Vaz do Vale, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1984, Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Escola Militar de Electromecânica
Tenente do serviço de administração militar, o alferes do serviço
de administração militar (02392981) Jorge Manuel Lopes Nunes
dos Reis, contando a antiguidade paro todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Hospitais militares
Hospital Militar Principal
Coronel médico, o tenente-coronel médico (51264611) Carlos Gon
çalves do Amaral, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 5 de Setembro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n? 276-A/75.)

Diversos:
Agrupamento Base de Santa Margarida
1

.

Brigada Mista Independente

Companhia de Transmissões
Tenente de transmissões, o alferes de transmissões (17779174) José
António Lobão Bernardo, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Depósito Geral de Material de Guerra
Major do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), o
capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção)
(51995611) José Francisco Nicolau, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
de 13 de Agosto de 1984. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

(Por portaria

Adidos:
Colégio Militar
Major do serviço geral do Exército, adido, no Colégio Militar, o
capitão do serviço geral do Exército, adido, no mesmo Colégio,
(50669511) Fausto da Costa França, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 24 de Agosto de 1984. Não carece de visto do
Tribuna! de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

No Ministério da Administração Interna:
Guarda Nacional Republicana
Alferes do serviço geral do Exército, adido, no Ministério da Adminis
tração Interna, na Guarda Nacional Republicana, o 1.0 sargento
de cavalaria, do referido Ministério e Guarda, (45330761) António
Farinha Dionísio Alves, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
Alferes do serviço geral do Exército, adido, no Ministério da Adminis
tração Interna, na Guarda Nacional Republicana, o 1.0 sargento
de infantaria, do referido Ministério e Guarda, (39038261) Artur
Augusto Tavares, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nas termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Na situação de reforma extraordinária:
Graduado no posto de tenente-coronel de artilharia, na situação de
reforma extraordinária, nos termos dps artigos 1.0 e 4.° do

1534

ORDEM DO EXËRCITO N.° 23

2. Série

Decreto-Lei n.° 295/73, de 9 de Junho, o capitão de artilharia
(51291311) Alexandre José Marini Simão Portugal, contando
a antiguidade desde 31 de Março de 1983.
A graduação deste oficial não lhe confere direito a qualquer
alteração na pensão de reforma, calculada e estabelecida na
data da mudança de situação (artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 295/
/73 de 9 de Junho).
(Por portaria de 19 de Novembro de 1984.)

Oficiais do quadro de complemento
Armas e serviços
Estado-Maior do Exército
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de pessoal, os soldados
cadetes (1446627$) Luís Fernando Santos Cardoso Mendonça,
(13475978) Nuno José Cardoso Silva Piçarra, (16042478) Joa
quim Paulo Taveira de Sousa, (04476479) Rui Pedro do Nasci
mento e Oliveira Mourato, (13119$80) Carlos Alberto Martins
Ribeiro e (04557081) Augusto Fonseca Nogueira, contando todos
a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 2 de Junho de 1984.)

Direcção do Serviço de Pessoal
Repartição de Oficiais
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de pessoal, os soldados
cadetes (16553879) João Lourenço Conrado de Evangelista Monge
e (00868180) Luís Alberto Vilalonga Pinto Durão, contando
ambos a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 2 de Junho de 1984.)

Direcção do Serviço de Pessoal
Repartição de Pessoal Civil
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, o soldado cadete
(02383780) Alvaro Manuel Reis Baptista, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 2 de Junho de 1984.)

4
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Direcçiío do Serviço de Justiça e Disciplina
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de pessoal, os soldados
cadetes (04894779) Luís Manuel Cunha da Silva Pereira e
(16191679) Orlando Manuel Jorge Gonçalves, contando ambos
a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 2 de Junho de

1984.)

Direcção da Arma de Engenharia
Aspirante a oficial miliciano de engenharia, o soldado cadete
(03399981) Hélder José Lopes da Silva, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de pessoal, os soldados
cadetes (09887079) João Francisco Reis Carrola e (08788379)
Eduardo Jorge Moreira da Silva, contando ambos a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 2 de Junho de

1984.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, o
soldado cadete, graduado em aspirante a oficial, (00150181)
Armando Paulo Dias de Almeida Sepúlveda, contando a anti
guiade desde a data da presente poikaria.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1984.)

Direcção do Serviço de Administração Militar
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de administração militar, os
soldados cadetes, graduados em aspirante a oficial, (08939779)
Rafael Correia de Andrade, (02529779) Luís Vicente das Dores
do Ó e (00886681) Edgar Augusto Ruivo dos Santos Martins,
contando todos a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1984.)

Direcção do Serviço de Intendência
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de administração militar, os
soldados cadetes, graduados em aspirante a oficial, (08768880)
Jorge Títor Silvares de Figueiredo Nogueira e Carvalho,
(00094581) Luís Filipe de Sousa Machado Fidalgo Fonseca,
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(01989382) Luís Maria Alves Varela Martins, (08370882) José
Daniel Clemente Rodrigues e (12174283) António Pereira Gerardo,
contando todos a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1984.)

Direcção do Serviço de Material
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, o soldado cadete
(09414678) Rui Manuel Cardoso Martins, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 2 de Junho de

1984.)

Direcção do Serviço de Fortificações e Obras do Exército
Aspirantes a oficial milicianos de engenharia, os soldados cadetes
(02495678) José Manuel dos Santos Dias Gabriel, (01360579)
António José Candeias Micael de Palma, (02730279) Luís Filipe
Nolasco de Lima, (03658180) José Maria Andrade Figueiredo,
(08005780) Manuel António Pinho Moreira da Silva e (01564681)
Jorge Manuel Duarte Leite, contando todos a antiguidade desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 2 de Junho de 1984.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar,
o soldado cadete, graduado em aspirante a oficial, (15292880)
Vasco de Vasconcelos Porto Cordeiro da Silveira, contando a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1984.)

Direcção do Serviço de Informática
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de pessoal, os soldados
cadetes, graduados em aspirante a oficial, (07373881) Diogo
de Paiva Leite Brandão e (18611781) Luís Jorge Vaz Santos
Antunes Coelho, contando ambos a antiguidade desde a data da
presente portaria.
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de informática, os soldados
cadetes, graduados em aspirante a oficial, (07161979) José
Armando de Almeida Silva, (03208880) Francisco Manuel Neto de
Almeida Santos Duarte, (02861983) Rui Mário da Silva Ferreira
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Pinto de Sousa e (17641984) José Manuel Gonçalves da Paz
Segurado, contando todos a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1984.)

Chefia do Serviço de Reconhecimento das Transmissões
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, o soldado cadete, graduado
em aspirante a oficial, (19500580) Pedro Miguei de Meio Ban
deira Corte Real, contando a antiguidade desde a data da
presente portaria.
Aspirantes a oficial milicianos de transmissões, os soldados cadetes,
graduados em aspirante a oficial, (04466580) João Armando
Soledade Champlon e (03003182) Mário Filipe Esteves de
Matos, contando ambos a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1984.)

Chefia do Serviço de Transportes
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar,
o soldado cadete, graduado em aspirante a oficial, (07327279)
António Alberto Messias Salgueiro, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 25

de Agosto de 1984.)

Chefia do Serviço Cartográfico do Exército
Aspirantes a oficial milicianos do serviço cartográfico, os soldados
cadetes (02926179) Vítor José Paula Gonçalves, (07473479)
Carlos Manuel Sanches Rosado, (11089379) Gregório Manuel
do Carmo Pirraça, (04234780) Moisés Fazenda Dias, (10406980)
Carlos Jorge Abrantes Salazar Doeca e (11138480) Alípio Antó
nio do Couto Barros Cardoso, contando todos a antiguidade desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 2 de Junho de 1984.)

Chefia do Serviço de Material de Instrução
Aspirante a oficial miliciano de material de instrução, o soldado
cadete, graduado em aspiratite a oficial, (06702380) José Tomaz
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Parry Branco Apolinário, contando a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1984.)

Quartéis-generais
Região Militar do Centro
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de pessoal, os soldados
cadetes (03969$79) Joaquim Arménio Correia Gomes, (06032579)
João Manuel Teixeira da Veiga e Moura e (06461679) Adélio
Torres Neiva da Cruz, contando todos a antiguidade desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 2 de Junho de 1984.)

Região Militar de Lisboa
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete
(14156076) Manuel Pereira Jorge Delgado, contando a antigui
dade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 2 de Junho de 1984.)

Região Militar do Norte
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, o soldado cadete, graduado
em aspirante a oficial, (06798983) António Braz dos Santos
Costa, contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1984.)
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de saúde, os soldados
cadetes (01066277) Joaquim José da Rocha Morais e (05883879)
Pedro Jorge Rodrigues Couceiro da Costa, contando ambos
a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 2 de Junho de 1984.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, o
soldado cadete, graduado em aspirante a oficial, (05008381)
Laurentino Arménio Oliveira de Jesus Costa, contando a anti
guidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1984.)

Aspirantes a oficial milicianos do serviço de pessoal, os soldados
cadetes (00998279) Rodolfo Augusto Felgueiras Parente e
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(04090879) José Manuel Moreira de Oliveira, contando ambos
a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 2 de Junho de

1984.)

Região Militar do Sul
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, o soldado cadete, gra
duado em aspirante a oficial, (04596581) Luís Miguel dos
Santos Sebastião, contando a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1984.)

Aspirantes a oficial milicianos do serviço de pessoal, os soldados
cadetes (05201279) José Diogo Salema Pereira dos Reis,
(01146480) Ilídio José de Lemos Torres do Vale Vieira e
(02494080) António José Vieira de Abreu, contando todos a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 2 de

Junho de

1984.)

Zona Militar dos Açores
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, o soldado cadete, gra
duado em aspirante a oficial, (10681481) João Carlos Monteiro
Ramos, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
Aspirantes a oficial milicianos de cavalaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirante a oficial, (01974683) Rui Adolfo Lopes
Gorjão, (06196463) João Manuel Dias Nascimento e (04089084)
José Manuel Caetano Camilo, contando todos a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1984.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado
cadete
(00481279) Pedro Filipe Nogueira da Costa, contando a antigui
dade desde a data da presnte portaria.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, o soldado
cadete
(01108480) António Manuel Taborda Mouzinho, contando
a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 2 de Junho de

1984.)
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Zona Militar da Madeira
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, o soldado cadete, graduado
em aspirante a oficial, (10837280) Pedro Simões de Figueiredo
Alves Pereira, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
Aspirantes a oficial milicianos de cavalaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirante a oficial, (00507583) Fernando Manuel
Pedrosa Jordão e (04547783) João Manuel Malico Alves, con
tando ambos a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1984.)

(

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado
cadete (07906076) Rui Manuel Gil Teixeira de Araújo, contando
a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 2 de Junho de 1984.)
Aspirante a oficial miliciano de administração militar, o soldado
cadete, graduado em aspirante a oficial, (02245280) Miguel
Nuno da Cruz Brito Pereira, contando a antiguidade desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1984.)

Aspirantes a oficial milicianos do
cadetes (00256079) António
(03472181) Luís Filipe Gomes
a antiguidade desde a data da

serviço de pessoal, os soldados
Afonso Dinis Alves Torres e
Bonnet Pereira, contando ambos
presente portaria.

(Por portaria de 2 de Junho de 1984.)

(
Quartel-General da 1

.

Brigada Mista Independente

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete
(02633377) Fernando Monteiro Girão, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, o soldado cadete
(13313882) José Manuel Menezes Costo, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 2 de Junho de 1984.)
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Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução
e unidades:
Infantaria:
Escola Prática de Infantaria
Graduados no posto de aspirante a oficial miliciano de infantaria,
os soldados cadetes (04253582) Luís Filipe Guimarães Pinto,
(17449577) Carlos Henrique de Meio Pires Pardal, (18406581)
Acácio Pascoal Arromba, (03356782) Alípio Silva de Brito
Lima, (03415782) José António Pimenta de Paula Lory,
(18933481) Domingues de Sá Pires, (18670478) José Luís Velez
Espada Niza, (02598481) Pedro José Nabais da Graça Faria,
(01455482) Rui Manuel Cunha de Santa Ana, (02626080) António
Abel Leite Castanheira, (02991780) Jorge Miguel Amaral Oli
veira, (03281384) Daniel Gomes Ferreira Novo, (09879780)
João Francisco Manuel de Castro Gonçalves, (06180078) António
Manuel Couto Pinto, (15739081) João Carlos Paiva Eiras An
tunes, (08552078) Aderbal Amândio Ordens Freitas Louro,
(17406781) Pedro de Castro da Costa Grilo, (07581578) Fran
cisco José Bilhota Salvado Xavier, (05910678) João Manuel
Nunes Bola, (04142579) João Paulo Madeira da Veiga Alves,
(04506282) António Fernando Chagas de Sousa Lourenço,
(17019880) Fernando Manuel de Oliveira Madeira, (05608879)
Eurico José de Moura e Moura Antunes, (16836281) Vítor
Manuel Andrade da fonseca Lopes, (07615783) Raul Maia
Pires, (14107882) António Higino Duarte Rodrigues Marques,
(14467181) Rui Manuel Vicente Dias, (08007083) António Pedro
Fernandes Vaiador, (04677682) Paulo Jorge Dias Leitão,
(02164081) Hélio Bráulio dos Prazeres Marinho de Lemos,
(04236082) Miguel Lúcio Castro Camacho, (05574282) João Luís
Abreu da Rocha, (05482581) Vítor Manuel Figueiredo da Silva,
(01535184) Manuel Gaudêncio da Silva Costa, (04596581) Luís
Miguei dos Santos Sebastião, (06798983) António Braz dos Santos
Costa, (12494485) João Carlos Morgado Ferreira, (04762583)
Fernando Pedro Teixeira da Silva, (04632681) Elmano Esidro
dos Santos Domingues, (10778181) Mário Vítor de Azevedo
Pavão Pereira, (02362280) Miguel Pedro Moura de Carvalho,
(01826980) Paulo Jorge Xavier Martins da Silva, (08080581)
Jorge Manuel dos Santos Lima, (15946580) Manuel Joaquim
Leonardo Carlos Molarinho, (13742984) Carlos Duarte ferreira
Pereira, (09759680) Emídio José dos Santos Afonso Isaías,
(06485683) José Carlos Coutinho de freitas Breda, (07584682)
Jorge Manuel de Matos Marques, (06806984) Ernesto de Sá
Pereira, (00065684) Jorge Alberto Coelho Lopes, (09975481)
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Luís Domingos Cabaço Mourato, (15006381) Luís Fernando
Alves Silva da Cruz, (08253879) João Rui Dias Pinto Ribeiro,
(05956381) José Carlos Fernandes Teixeira, (07785482) Joõo
José Martins Mateus, (15397380) Manuel Alberto de Almeida
Oliveira, (03607082) Jorge Manuel Marques Costa, (00402282)
Jorge Póvoa Dinis, (04320282) João Paulo da Mota Teixeira
Duarte, (16245880) Pedro Manuel Azenha e Silva, (06347484)
Luís Manuel dos Reis Garcia, (02844283) Luís Filipe Matos
Pinto de Miranda, (02576381) Mário Jorge Lopes Pires,
(02503379) António José Cancela Arroja, (00931079) Joaquim
Dias Fernandes, (03074783) Mário João Proença Leitão Soares,
(09464680) Manuel de Jesus Leitão, (15676083) Óscar Manuel
Guerreiro Marques, (17643181) José Miguel Flanet Gomes de
Andrade, (08889783) Jorge Manuel Gaudêncio Costa dos Santos,
(07452483) José Manuel Lopes de Carvalho Lucas, (07330084)
Paulo Jorge Martins Palma da Silva, (19895379) Mário Manuel
Ferreira dos Reis, (01732162) Jorge Paulo Moreira Cadete Leite,
(03810684) Lopo de Almada Saraiva de Menezes, (05526784)
Pedro Oliveira Dias, (05485781) João Paulo Manteigas Lopes
Curto, (15555681) Carlos Jorge da Silva Matos, (06762781)
Carlos Ricardo dos Santos Ferreira Moita, (04378984) Délio
Ferreira Amaral, (09178183) João Paulo de Matos Vicente,
(04935179) Carlos Rui Lopes dos Santos, (04273484) Manuel
Luís da Silva Pilroto, (05241981) José Manuel Pinto Coelho
dos Santos, (13800384) Joaquim Augusto Vaz de Almeida,
(14366880) José Fernando Ferreira Cardoso, (02785684) Paulo
António Nunes Miranda, (06130684) Ilídio Augusto Victorino
Canas, (16863380) Fernando Rei de Azevedo Lima, (02836683)
Gonçalo de Barros Gomes da Silva Cunha, (07054781) Luís
Queiroz de Gouveia Pinto Leite, (10009279) Alberto Alexandre
Filipe Farinha, t05229l83) Nuno Abel Marques Jorge da Gama
Higgs, (04844284) João António Simões Arsénio, (11005184)
Vítor Manuel Galvão Calado, (03596384) Rui Manuel faria
Bonito, (18970979) Gil Manuel Tocantins Pais de Figueiredo,
(17856484) Luís Manuel Jóia de Sousa, (10681481) João Carlos
Monteiro Ramos, (02391081) Jorge Américo de Carvalho Alves
Ribeiro, (05576883) Rarniro Manuel Teixeira Paiva da Cunha,
(00574684) Emílio César Costa Pereira Sampalo de Andrade,
(13175984) José Fernando Barreiros Monteiro, (09834078) Júlio
Alberto Viegas Dias, (01307777) João Pedro Neto Rocha.
(11752185) Aníbal Eduardo Lima Borges Brandão, (10956281)
Carlos José Batarda Rodrigues Ramos, (00757982) António Branco
Cabral, (05872182) João Manuel Mendonça Correia, (18256980)
José António Carquinha de Oliveira Soares, (10366179) José
Maria Gonçalves e Silva, (02733878) Daniel Baptista Correia
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dos Santos, (10275179) Carlos Filipe Brito Nóbrega e Silva,
(06379778) Custódio Manuel de Oliveira Braga, (09293979)
Joaquim António Dia Cruz, (08778681) Joaquim Manuel Nunes
Miranda, (03955181) Alziro dos Santos Nunes, (16221981) João
José Valente Porto, (07068080) Luís Filipe Rodrigues Soares,
(19500580) Pedro Miguel de Meio Bandeira Corte Real,
(01874882) Fernando dos Santos Oliveira, (03497880) Pedro
Jorge Pimentel Bizarro, (01099182) Carlos Alberto Correia
Nunes, (16900281) João Carlos dos Reis Ferreira, (10484780)
Luís Manuel Pereira Ladeira, (19578381) António Fernando
Carrasquinho Correia dos Santos, (02559579) Manuel Carrega
Balhau, (16876980) António Figueiredo Rio Vieira, (10837280)
Pedro Simões de Figueiredo Alves Pereira e (0186$78)) Paulo
Jorge Ramos Mateus.
(Por portaria de 21 de Julho de 1984.)

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirante a oficial, (06379778) Custódio Manuel
de Oliveira Braga, (08552078) Aderbal Amândio Ordens freitas
Louro, (09293979) Joaquim António Dia Cruz, (10275179) Carlos
Filipe Brito Nóbrega e Silva, (18256980) José António Carquinha
de Oliveira Soares, (02626080) António Abel Leite Castanheira,
(14467181) Rui Manuel Vicente Dias, (05872182) João Manuel
Mendonça Correia, (04677682) Paulo Jorge Dias Leitão,
(14107882) António Higino Duarte Rodrigues Marques,
(07615783) Raul Maia Pires e (08007083) António Pedro Fer
nandes Vaiador, contando todos a antiguidade desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 25 dc Agosto de 1984.)

Aspirantes a oficial milicianos do serviço de saúde, os soldados
cadetes (01979478) Jorge Manuel Pintado Marques Alves.
(02568178) João Pedro Jardim Lopes ferreira e (05735978)
José Manuel Marques Miragaia, contando todos a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de
Aspirante a
cadete,
Manuel
data da

2

de

Junho de

1984.’

oficial miliciano de administração militar, o soldado
graduado em aspirante a oficial, (13421681) Vítor
fernandes Monteiro, contando a antiguidade desde a
presente portaria.

Aspirante a oficial miliciano de educação física, o soldado cadete,
graduado em aspirante a oficial, (17679377) Mário Rui dc
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Cimas Cflia, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1984.)

Regimento de Infantaria de Abrantes
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirante a oficial, (04935179) Carlos Rui Lopes
dos Santos, (19895379) Mário Manuel Ferreira dos Reis,
(16221981) João José Valente Porto, (15739081) João Carlos
Paiva Eiras Antunes, (17406781) Pedro de Castro da Costa
Grilo, (03356782) Alípio Silva de Brito Lima, (04253582) Luís
Filipe Guimarães Pinto e (13800384) Joaquim Augusto Vaz de
Almeida, contando todos a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1984.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete
(00821876) João Louro Semedo Correia, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 2 de Junho de 1984.)
Aspirante a
cadete,
Manuel
data da

oficial miliciano de administração militar, o soldado
graduado em aspirante a oficial, (03726481) Fernando
Gamboa de Seixas, contando a antiguidade desde a
presente portaria.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1984.)

Regimento de Infantaria de Angra do Heroísmo
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirante a oficial, (01455482) Rui Manuel Cunha
de Santana, (04506282) António Fernando Chagas de Sousa
Lourenço, (00757982) António Branco Cabral, (13175984) José
Fernando Barreiros Monteiro e (00574684) Emílio César Costa
Pereira Sampaio de Andrade, contando todos a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1984.)

Regimento de Infantaria de Beja
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirante a oficial, (1867047$) José Luís Velez

(
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Espada Niza, (14366880) José Fernando ferreira Cardoso,
(09879780) João Francisco Manuel de Castro Gonçalves,
(01099182) Carlos Alberto Correia Nunes, (02836683) Gonçalo
de Barros Gomes da Silva Cunha, (19282284) Amílcar Manuel
Colaço Pereira, (03596384) Rui Manuel faria Bonito, (07330084)
Paulo Jorge Martins Palma da Silva, (02785664) Paulo António
Nunes Miranda e (06130684) Ilídio Augusto Vitorino Canas,
contando todos a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1984.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete
(02743578) António José Maia de Oliveira, contando a anti
guidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 2 de Junho de 1984.)

Regimento de Infantaria de Castelo Branco
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirante a oficial, (00931079) Joaquim Dias
fernandes, (02092080) Júlio Campos Neves Grilo, (06762781)
Carlos Ricardo dos Santos Ferreira Moita, (09975481) Luís
Domingos Cabaço Mourato, (01732182) Jorge Paulo Moreira
Cadete Leite, (03074783) Mário João Proença Leitão Soares
e (09178183) João Paulo de Matos Vicente, contando todos
a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1984.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete
(02094277) Carlos Manuel Pereira Pacheco, contando a anti
guidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 2 de Junho de

1984.)

Tenente graduado, capelão eventual, o alferes graduado, capelão
eventual, (13930072) João Esteves Filipe, devendo ser consi
derado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 29 de Setembro de 1984,)

Regimento de Infantaria de Chaves
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirante a oficial, (02559579) Manuel Carrega
Balhau, (10956281) Carlos José Batarda Rodrigues Ramos,
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(02576381) Mário Jorge Lopes Pires, (05956381) José Carlos
Fernandes Teixeira, (04320282) João Paulo da Mota Teixeira
Duarte, (06806984) Ernesto de Sá Pereira e (13742984) Carlos
Duarte Ferreira Pereira, contando todos a antiguidade desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1984.)
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete
(00752277) Francisco António Taveira Ferreira, contando a anti
guidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de

2 de Junho de

1984.)

Regimento de Infantaria de Elvas
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirante a oficial, (15555681) Carlos Jorge da
Silva Matos, (04273484) Manuel Luís da Silva Pilroto e
(04378984) Délio Ferreira Amaral, contando todos a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de

25 de Agosto de 1984.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete
(00464877) Pedro Manuel Barreto Chichorro de Nogueira Ramos,
contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de

2

de Junho de 1984.)

Regimento de Infantaria de Faro
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirante a oficial, (09834078) Júlio Alberto
Viegas Dias, (09759680) Emídio José dos Santos Afonso Isaías
e (08080581) Jorge Manuel dos Santos Lima, contando todos
a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1984.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete
(02126877) Augusto Jorge Correia Agostinho, contando a anti•
guidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 2

de Junho

c1
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Regimento de Infantaria de faro
Destacarnetito de Tavira
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirante a oficial, (08253879) João Rui Dias
Pinto Ribeiro, (06347484) Luís Manuel dos Reis Garcia e
(00065684) Jorge Alberto Coelho Lopes, contando todos a anti
guidade desde a data da presente portaria.
(Por

portaria de

25 de Agosto

de

1984.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete
(01858178) João Carlos de Almeida Ildefonso, contando a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por

portaria

de 2 de Junho

de

1984.)

Regimento de Infantaria do Funchal
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirante a oficial, (18970979) Gil Manuel Toca
tias Pais de Figueiredo, (04142579) João Paulo Madeira da
Veiga Alves, (10009279) Alberto Alexandre Filipe Farinha,
(16876980) António de figueiredo Rio Vieira, (16863380) Fer
nando Rei de Azevedo Lima, (05485781) João Paulo Manteigas
Lopes Curto, (05241981) José Manuel Pinto Coelho dos Santos,
(07054781) Luís Queiroz de Gouveia Pinto Leite, (04236082)
Miguel Lúcio Castro Camacho e (11752185) Aníbal Eduardo
Lima Borges Brandão, contando todos a antiguidade desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1984.)

Regimento de Infantaria de Ponta Delgada
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirante a oficial, (01868781) Paulo Jorge Ramos
Mateus, (02391081) Jorge Américo de Carvalho Alves Ribeiro,
(05578883) Ramiro Manuel Teixeira Paiva da Cunha, (05229183)
Nuno Abel Marques Jorge da Gama Higgs, (17856483) I..aiís
Manuel Jóia de Sousa e (03810684) Lopo de Almada Saraiva
de Meneses, contando todos a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1984.)
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Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete
(07632675) Jogo Martins Gornes Bilrão, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 2 de Junho de 1984.)

Regimento de Infantaria do Porto
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirante a oficial, (02299080) António Manuel
Monteiro Mendes, (02164081) Hélio Bráulio dos Prazeres Marinho
de Lemos, (18406581) Acácio Pascoal Arromba, (14899281)
Ricardo Manuel de Barros Soares, (17662984) Arnaldo Jorge
Castro de Sousa Neves e (03281384) Daniel Gomes Ferreira
Novo, contando todos a antiguidade desde a data da presente
portaria.

(

(Por portaria de 25 de Agosto de 1984.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete
(01001878) José Carlos da Cruz Dias Marinho, contando a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 2 de Junho de 1984.)

Aspirante a oficial miliciano de administração militar, o soldado
cadete, graduado em aspirante a oficial, (09044179) Carlos
Manuel Portela Enes Epifânio, contando a antiguidade desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1984.)

Regimento de Infantaria de Queluz
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirante a oficial, (01047679) João Carlos Santos
Correia, (12334681) Fernando Gameiro Domingues, (12650081)
Rui Pedro dos Santos Lucas, (13750684) Filipe Jorge da Fonseca
Oliveira e (11633884) Carlos Manuel Borges Ferreira, contando
todos a antiguidade desde a data da presente portaria.
Aspirante a oficial miliciano de administração militar, o soldado
cadete, graduado em aspirante a oficial, (08871380) João Pedro
Gouveia do Rosário Pessoa de Amorim, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1984.)

C
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Regimento de Infantaria de Tomar
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirante a oficial, (02991780) Jorge Miguel
Amaral Oliveira, (15397380) Manuel Alberto de Almeida Oli
veira, (08778681) Joaquim Manuel Nunes Miranda, (02598481)
Pedro José Nabais da Graça Faria, (07785482) João José Martins
Mateus, (07854682) Jorge Manuel de Matos Marques, (06485683)
Jose Carlos Coutinho de Freitas Breda e (01535184) Manuel
Gaudêncio da Silva Costa, contando todos a antiguidade desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1984.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete
(00430577) Luís Manuel ferreira Valverde, contando a anti
guidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 2 de Junho de 1984.)

Regimento de Infantaria de Vila Real
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirante a oficial, (07581578) Francisco José
Bilhota Salvado Xavier, (18933481) Domingos de Sá Pires e
(19578381) Carrasquinho Correia dos Santos, contando a anti
guidade desde a data da presente portaria.
(Por

portaria de 25 de Agosto de 1984.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete
(02057977) Carlos Manuel Pinto Rangel de Araújo, contando
a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 2 de Junho de 1984.)

Tenente graduado, capelão eventual, o alferes graduado, capelão
eventual, (16328977) Manuel da Silva Rodrigues Linda, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 29 de Setembro dc 1984.)
Regimento de Infantaria de Viseu
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirante a oficial, (17449577) Carlos Henrique
de Meio Pires Parcial, (06180078) António Manuel Couto Pinto dos
Santos, (02368280) Miguel Pedro Moura de Carvalho, (16245880)
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Pedro Manuel Azenha e Silva e (03497880) Pedro Jorge Pimentel
Bizarro, contando todos a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 25 dc Agosto de 1984.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadetc
(00835077) Lino JostS Ministro Esteves, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 2 de Junho de 1984.)

Aspirante a oficial miliciano de administração militar, o soldado
cadete, graduado em aspirante a oficial, (07719080) José António
Matos dos Santos Coutinho, contando a antiguidade desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 25 de

‘.goto dc t°4)

Tenente graduado, capelão eventual, o alferes graduado, capelão
eventual, (09259976) Serafim Rodrigues, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 29 de Setembro de 1984.)

Batalhão de Infantaria de Aveiro
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetc.
graduados em aspirante a oficial, (01307777) João Pedro Neto
Rocha, (07068080) Luís Filipe Rodrigues Soares, (03955181)
Alziro dos Santos Nunes, contando todos a antiguidade desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1984.)

Artilharia:
Escola Prática de Artilharia
Graduados no posto de aspirante a oficial miliciano de artilharia,
os soldados cadetes (00525378) José Manuel Aleixo Lopes de
Brito, (06915883) Jorge Manuel Ribeiro Ricardo, (08965523)
Francisco Manuel Lopes da Encarnação, (10955083) Paulo Renato
Mota de Oliveira Clérigo, (08881380) Mário João Ribeiro da
Silva, (05240081) Luís Filipe Bruno Borges de Castro, (13159679)
António Paulo Branquinho Ferreira Dias, (05984084) Paulo
Manuel Rosa Galo Louro, (02642184) Joaquim Daniel Soares
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Portado, (04665184) Fernando Jorge Martins Monteiro, (07548683)
Rui Gabriel Cruz Soares da Silva, (10864379) Vítor Manuel
Gomes Alves, (00577584) Manuel Maria Viegas Martins,
(05032784) Manuel António Palma Mestre, (11164181) Paulo
Jorge Corvelo Lorna de Oliveira, (07312684) Jorge Manuel
Godinho Pombeiro, (10229784) Joaquim Miguel Cruz Mendes,
(10637384) António Fernando Ribeiro Correia, (05463382) Fran
cisco José Santos Silva, (05694980) Timéteo de Jesus Pimenta
Monteiro, (05150984) Paulo José Pintassilgo Azevedo Torres,
(01005184) Ricardo Jaime Faria Raposo, (07462480) Aires Ro
drigues Pinto, (04297782) João Alberto Barreira da Costa,
(02406182) António Manuel Vilela Cabral, (07211684) José
Manuel Boturão das Neves, (06895583) Rogério Paulo do
Canto Policarpo dos Santos, (18691780) Vítor Manuel Cortes
Loureiro, (07343182) Manuel António Lopes fernandes,
(15478180) José Joaquim Foles Cabral, (04413982) Aquilino
António Gonçalves Madeira, (05203620) Pedro José Nunes Gon
çalves, (02815881) José Carlos Bonifácio Alves, (02432879)
Luís Filipe Brites Moita Vieira, (07359684) Pedro Manuel da
Costa Correia, (10766483) Carlos Orlando Santos da Silva,
(16712982) António João da Silva Lopes, (00394584) Sérgio da
Silva Monteiro Carlos, (03813681) Augusto Castanheira de
Morais, (08154384) Dionisio de Jesus Castro Vieira e (07452479)
Rui Manuel Andrade Vide.
(Por portaria de 21 de Julho de 1984.)

Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, os soldados cadetes,
graduados em aspirante a oficial, (02432$79) Luís Filipe Brites
Moita Vieira, (07343182) Manuel António Lopes Fernandes,
(08965583) Francisco Manuel Lopes da Encarnação, (08154384)
Dionísio de Jesus Castro Vieira, (05984084) Paulo Manuel Rosa
Galo Louro, (05463382) Francisco José Santos Silva, (05150984)
Paulo José Pintassilgo Azedo Torres, (01005184) Ricardo Jaime
Faria Raposo, (04297782) João Alberto Barreira da Costa,
(07211684) José Manuel Botorão das Neves e (06895583) Rogério
Paulo do Canto Policarpo dos Santos, contando todos a antigui
dade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1984.)

Aspirantes a oficial milicianos do serviço de saúde, os soldados
cadetes (01941275) Carlos Lourenço dos Reis José e (01587376)
José Manuel Cortez Lencastre, contando ambos a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 2 de Junho de 1984.)
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Aspirante a oficial miliciano de administração militar, o soldado
cadete, graduado em aspirante a oficial, (12712779) Álvaro
Manuel Mendes Madeira, contando a antiguidade desde a data
da presente portaria.
Aspirante a oficial miliciano de educação física, o soldado cadete,
graduado em aspirante a oficial, (09664079) Luís Filipe Palma
fernandes Perdigão, contando a antiguidade desde a data da
presente portaria
Aspirante a oficial miliciano de material de instrução, o soldado
cadete, graduado em aspirante a oficial, (11113584) Luís Miguel
da Silveira e Casaleiro Lucas, contando a antiguidade desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 23 de Agosto de 1984.)

Regimento de Artilharia de Costa
Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, os soldados cadetes,
graduados em aspirante a oficial, (16712982) António João da
Silva Lopes e (10766483) Carlos Orlando Santos da Silva,
contando ambos a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de

25

de Agosto de

1984.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete
(02371577) Mário Filipe Soares Rodrigues, contando a anti
guidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 2 de Junho de

1’84.)

Regimento de Artilharia de Leiria
Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, os soldados cadetes,
graduados em aspirante a oficial, (07452479) Rui Manuel An
drade Vide, (03813681) Augusto Castanheira de Morais.
(02815881) José Carlos Bonifácio Alves, (10955083) Paulo Re
nato Mota de Oliveira Clérigo, (04665184) Fernando Jorge Martins
Monteiro, (02642184) Joaquim Daniel Soares Portado, (05032784)
Manuel António Palma Mestre, (07312684) Jorge Manuel Godi
nho Pombeiro, (10637384) António Fernando Ribeiro Correia,
(05694980) Timóteo de Jesus Pimenta Monteiro, (07462480)
Aires Rodrigues Pinto, (02408182) António Manuel Vilela Cabral
e (18691780) Vítor Manuel Cortes Lourciro, contando todos a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1984.)

(
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Regimento de Artilharia de Leiria
1 •a Brigada Mista Independente
Grupo de Artilharia de Campanha
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete
(00686077) Rui António Marques Barreto, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 2 de Junho de 1984,)

Regimento de Artilharia de Lisboa
Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, os soldados cadetes,
graduados em aspirante a oficial, (00525378) José Manuel Aleixo
Lopes de Brito, (13159679) António Paulo Branquinho Ferreira
Dias,

(08881380)

Mário

Jogo Ribeiro da

Pedro José Nunes Gonçalves, (15478180)
Cabral, (04413982) Aquilino António
(06915883) Jorge Manuel Ribeiro Ricardo
Manuel da Costa Correia, contando todos
a data da presente portaria.

Silva,

(05203680)

José Joaquim Foles
Gonçalves Madeira,
e (07359684) Pedro
a antiguidade desde

(Por portaria de 25 de Agosto de 1984.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete
(01086477) Xisto Delfim Pereira Gonçalves, contando a antigui
dade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 2 de Junho dc 1984.)

Regimento de Artilharia da Serra do Pilar
Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, os soldados cadetes,

graduados em aspirante a oficial, (10864379) Vítor Manuel
Gomes Alves, (11164181) Paulo Jorge Corvelo Lorena de Oli
veira, (05240081) Luís Filipe Bruno Borges de Castro, (07548683)
Rui Gabriel Cruz Soares da Silva, (00577584) Manuel Maria
Viegas Martins e (10229784) Joaquim Miguel Cruz Mendes,
contando todos a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria dc 25 de Agosto de 1984.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete
(04282178) Avelino Manuel Rebelo Pascoal, contando a anti
guidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 2 de Junho de 1984.)
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Aspirante a oficial miliciano do serviço de transportes, o soldado
cadete, graduado em aspirante a oficial, (05347681) João Hen
rique de Vasconcelos Meireles Carneira, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1984.)

Grupo de Artilharia de Guarnição n.° 2
Aspirante a oficial miliciano de artilharia, o soldado cadete, graduado
em aspirante a oficial, (00394584) Sérgio da Silva Monteiro
Carlos, contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1984.)

Cavalaria:
Escola Prática de Cavalaria
Graduados no posto de aspirante a oficial miliciano de cavalaria, os
soldados cadetes (06941984) António Maria Monteiro de Oliveira,
(04094180) Agostinho Manuel de Sousa Neves, (08659582) Clau
dino António Ferreira, (17276784) José Alberto Correia Carapinha,
(01172984) Paulo José Carapito, (17353184) João Carlos Antunes
Ferreira, (02517684) Carlos Herculano Penas Cruz, (10194784)
Fernando José Ascensão Rafael, (01772581) Carlos Jorge de
Oliveira Gonçalves, (05428084) Nuno Ferreira da Rosa,
(03965682) José António Lopes Farinha Fernandes, (01692781)
Fernando António Noz Gonçalves, (06801581) Paulo Bruno
Herculano Alberto Ferreira Franco, (03541$80) João Luís Silvano
Curado Neves, (08118279) António Assunção Coelho Selas,
(05688183) Eduardo Manuel de Brito e Veiga, (02824880) Vítor
Manuel Gomes de Oliveira, (04437180) Armando Eduardo
Oliveira Monteiro, (02726983) José dos Santos Cordeiro Mirante,
(04587380) Jorge Lipari Garcia Pinto, (14424878) João Augusto
Carvalho Antunes, (01392881) Manuel Fernando Oliveira Neves,
(08984884) Carlos Manuel Farias Catana, (08796$84) Sérgio
Ferreira da Costa, (07717583) Vítor Manuel de Matos farias,
(13153180) Pedro Fernando Gomes de Oliveira Rodrigues,
(05965182) Carlos Jorge dos Santos Silva Gomes, (18888282)
Rui Eduardo Faro Malafaia, (06485283) Vasco Vaz Guedes
Croft de Moura, (07328883) Rafael Maia de Matos Domingos,
(08851483) João Paulo Rasga Jubilot Leão, (01974683) Rui
Adolfo Lopes Gorjão, (11052081) Diamantino Ramalho de
Sousa, (00507583) Fernando Manuel Pedrosa Jordão, (03413784)
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António Mário Leal Gouveia, (00546685) João José Guerra
Riscado franco, (04547783) João Manuel Malico Alves,
(06196483) João Manuel Dias Nascimento, (04089084) José
Manuel Caetano Camilo e (07055581) Fernando Duarte Leite
Rocha.
(Por portaria de 21 de Julho de 1984.)
Aspirantes a oficial milicianos de cavalaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirante a oficial, (08118279) António Assunção
Coelho Celas, (04094180) Agostinho Manuel de Sousa Neves,
(04587380) Jorge Lipari Garcia Pinto, (03541880) João Luís
Silvano Curado Neves, (07055581) Fernando Duarte Martins
Leite Rocha, (06801581) Paulo Bruno Herculano Alberto Fer
reira Franco e (08659582) Claudino António Araújo Ferreira,
contando todos a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1984.)
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete
(01856380) António José Faria Raimundo, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 2 de Junho de 1984.)

Aspirante a oficial miliciano de educação física, o soldado cadete,
graduado em aspirante a oficial, (01092080) Paulo José Relvas
Pena Rebelo, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
Aspirante a oficial miliciano de material de instrução, o soldado
cadete, graduado em aspirante a oficial, (13478080) Vítor Ma
nuel Esteves de Ascensão, contando a antiguidade desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1984.)

Regimento de Cavalaria de Braga
Aspirantes a oficial milicianos de cavalaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirante a oficial, (14424878) João Augusto Car
valho Antunes, (01692781) Fernando António Noz Gonçalves
e (01392881) Fernando Manuel Oliveira Neves, contando todos
a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1984.)
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Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete
(01787676) Joaquim José de Araújo e Silva Rodrigues, contando
a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 2 de Junho dc

19$4.)

Regimento de Cavalaria de Estremoz
Aspirantes a oficial milicianos de cavalaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirante a oficial, (04437180) Armando Eduardo
Oliveira Monteiro, (02824$80) Vítor Manuel Gomes de Oliveira,
(02726983) José dos Santos Cordeiro Mirante e (05688183)
Eduardo Manuel de Brito Veiga, contando todos a antiguidade
desde a data da presente portaria.

(

Aspirante a oficial miliciano de administração militar, o soldado
cadete, graduado em aspirante a oficial, (04324779) Luís Manuel
Sebolão Nata, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de transportes, o soldado
cadete, graduado em aspirante a oficial, (07219380) João Paulo
Pereira Marques de Almeida, contando a antiguidade desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1984.)
Regimento de Cavalaria de Santa Margarida
Aspirantes a oficial milicianos de cavalaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirante a oficial, (01772581) Carlos Jorge de
Oliveira Gonçalves, (03965682) José António Lopes farinha
Fernandes, (07717583) Vítor Manuel de Matos Farias, (06941984)
António Maria Monteiro de Oliveira, (08796884) Sérgio Ferreira
da Costa, (08984884) Carlos Manuel Faria Catana, (10194784)
Fernando José Ascensão Rafael, (02517684) Carlos Herculano
Penas Cruz, (17353184) João Carlos Antunes Ferreira, (01172984)
Paulo José Carapito, (17276784) José Alberto Correia Carapinha
e (05428084) Nuno Ferreira Rosa, contando todos a antiguidade
desde a data da presente portaria.
Aspirante a oficial miliciano de administração militar, o soldado
cadete, graduado em aspirante a oficial, (08929779) Rui Manuel
Sacadura Arroja, contando a antiguidade desde a data da pre
sente portaria.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1984.)

(
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Regimento de Lanceiros de Lisboa
Aspirantes a oficial milicianos de cavalaria, os soldados cadetes, gra
duados em aspirante a oficial, (13153180) Pedro Fernando
Gomes de Oliveira Rodrigues e (05965182) Carlos Jorge dos
Santos Silva Gomes, contando ambos a antiguidade desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1984.

Centro de Instrução da Polícia do Exército
Aspirantes a oficial milicianos de cavalaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirante a oficial, (11052081) Diamantino Ra
malho de Sousa, (18888282) Rui Eduardo Faro Malafaia,
(06485283) Vasco Vaz Guedes Croft de Moura, (07328883)
Rafael Maia de Matos Domingos, (08851483) João Paulo Rasga
Jubilot Leão, (03413784) António Mário Leal Gouvela e
(00546685) João José Guerra Riscado Franco, contando todos
a antiguidade desde a data da presente portaria.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de transportes, o soldado
cadete, graduado em aspirante a oficial, (05067280) Manuel
Hélder Alves de Carvalho Martins, contando a antiguidade desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1984.)

Engenharia:
Escola Prática de Engenharia
Graduados no posto de aspirante a oficial miliciano de engenharia,
os soldados cadetes (00807180) Martinho Luís Martins Queirós
Fialho Tojo, (05856680) Rui Manuel Carvalho Marques de
faria, (10586280) António Francisco Soto Maior Pestana da
Silva, (03920479) João Manuel da Conceição Barroso, (06572081)
Américo Pereira Reis, (00915682) José Paulo Gonçalves Rolão,
(06570179) António José Coutinho Lopes Cabral, (02160078)
Pedro Manuel Pereira Ataíde Rodrigues, (08618781) José Carlos
Pedro Cardoso Matias, (00940881) Mário Jorge Carneiro Ra
malho, (03854379) Afonso Maria Sarmento Teixeira da Mota,
(07144680) Manuel António Vassalo da Cunha Bernardino,
(02672180) António Manuel Uva Sancho Teodoro, (01266681)
Pedro Jorge Aranha da Cruz, (00866980) Carlos Manuel Simões
Columbano Taveira, (00436879) Francisco Amadeu Gonçalves
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Peixoto, (00365181) Gonçalo Nuno Araújo de Ornelas Valente,
(00053381) António Miguel Sobral dos Santos Veiga, (10369480)
Augusto José dos Santos Duque, (11909581) Carlos Manuel
Dias Marques Contente, (00239078) Júlio Fernandes Marques
Henriques e (06736879) Luís Miguel Corte Real Faria de Maga
lhães.
(Por portaria de 21 de Julho de 1984.)
Aspirantes a oficial milicianos de engenharia, os soldados cadetes
(06223779) José Maurício Dias, (04946479) Miguel Cardoso
Menano e (06834081) Paulo Manuel Macedo Pinto da Cruz,
contando todos a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 2 de Junho de 1984.)

Aspirantes a oficial milicianos de engenharia, os soldados cadetes,
graduados em aspirante a oficial, (02160078) Pedro Manuel
Pereira Ataíde Rodrigues, (00436879) Francisco Amadeu Gon
çalves Peixoto, (02672180) António Manuel Uva Sanches Teodoro,
(07144680) Manuel António Vassalo da Cunha Bernardino,
(00866980) Carlos Manuel Simões Columbano Taveira,
(00053381) António Miguel Sobral dos Santos Veiga, (00365181)
Gonçalo Nuno Araújo de Ornelas Valente, (11909581) Carlos
Manuel Dias Marques Contente e (01266681) Pedro Jorge Aranha
da Cruz, contado todos a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1984.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete
(02221178) José Manuel Calado da Silva Cardoso, contando
a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 2 de Junho de

1984.)

Aspirnte a oficial miliciano de administração militar, o soldado
cadete, graduado em aspirante a oficial, (04597080) José Albano
da Silva Mourão, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1984.)

Escola Prática de Engenharia
1

a

Brigada Mista Independente
Companhia de Engenharia

Aspirante a oficial miliciano de engenharia, o soldado cadete,
graduado em aspirante a oficial, (10369480) Augusto José dos

(
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Santos Duque, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1984.)

Regimento de Engenharia de Espinho
Aspirantes a oficial milicianos de engenharia, os soldados cadetes,
graduados em aspirante a oficial, (00239078) Júlio Fernando
Marques Henriques, (05856680) Rui Manuel Carvalho Marques
de faria, (10586280) António Francisco Soto Maior Pestana
da Silva e (06572081) Amárico Pereira Reis, contando todos
a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1984.)

Regimento de Engenharia n.° 1
Aspirantes a oficial milicianos de engenharia, os soldados cadetes
(08609681) João Manuel Macedo Pinto da Cruz e (14142381)
Fernando José Rabaça Vaz, contando ambos a antiguidade desde
a data da presente portaria.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete
(02717177) Fernando Silva Eusébio, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 2 de Junho de 1984.)

Aspirantes a oficial milicianos de engenharia, os soldados cadetes,
graduados em aspirante a oficial, (06570179) António José
Coutinho Lopes Cabral, (00807180) Martinho Luís Martins
Queirós Fialho Tojo, (00940881) Mário Jorge Carneiro Ramalho,
(08618781) José Carlos Pedro Cardoso Matias e (00915682)
José Paulo Gonçalves Rolão, contando todos a antiguidade desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1984.)

Transmissões:
Escola Prática de Transmissões
Graduados no posto de aspirante a oficial miliciano de transmissões,
os soldados cadetes (05336082) Carlos José Sancho Costa Ro
drigues, (01684$83) José Luís Antunes Ribeiro, (09517982) Mário
António Pinheiro ferreira, (07585079) Lino Manuel da Conceição
Oliveira, (04712583) José Manuel da Rosa Nunes, (07800882)
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Alexandre Lomba Vicente, (07214781) António Manuel da Ro
cha Alçada, (04254381) Jorge Miguel Tavares Caseirito,
(09754580) Jorge Manuel Damas Martins Rato, (02818282) Antó
nio Pedro Mota do Rosário Silva, (04466580) João Armando Sole
dade Champlon, (02464983) Miguel Nuno Gurifão Macieira Con
deixa, (02583082) Manuel António Gaspar Pereira, (03003182)
Mário Filipe Esteves de Matos e (03110179) António Manuel
Santana Pereira.
(Por portaria de 21 de Julho de 1984.)

Aspirantes a oficial milicianos de transmissões, os soldados cadetes
(10885680) António Dinis Rodrigues da Silva Leitão e (10892980)
Mário Manuel de Sousa Pereira e Santos, contando ambos
a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 2 de Junho de

(

1984.)

Aspirantes a oficial milicianos de transmissões, os soldados cadetes,
graduados em aspirante a oficial, (07585079) uno Manuel da
Conceição Oliveira, (07214781) António Manuel da Rocha Al
çada, (09517982) Mário António Pinhão ferreira, (07800882)
Alexandre Lomba Vicente e (04712583) José Manuel da Rosa
Nunes, contando todos a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 25 de Agosto de

1984.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete
(00515978) Antero José Santos de Frias Moreira, contando a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 2 de Junho de 1984.)

Aspirante a
cadete,
Alberto
desde a

oficial miliciano de administração militar, o soldado
graduado em aspirante a oficial, (17971379) Mário
Ferreira Sobral dos Santos, contando a antiguidade
data da presente portaria.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1984.)

Regimento de Transmissões
Aspirantes a oficial milicianos de transmissões, os soldados cadetes
(13296679) José Adelino Sanches Martins de Brito e (13051180)
António Joaquim Martins Vilares, contando ambos a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 2 de Junho de 1984.)

(
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Aspirante a oficial miliciano de transmissões, o soldado cadete,
graduado em aspirante a oficial, (01684883) José Luís Antunes
Ribeiro, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1984.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete
(02251176) José Manuel Leão Guerreiro, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 2 de Junho de 1984.)

Serviço de saúde:
Batalhão do Serviço de Saúde
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirante a oficial, (02844283) Luís Filipe Matos
Pinto de Miranda e (15006381) Luís Fernando Alves Silva
da Cruz, contando ambos a antiguidade desde a data a presente
portaria.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1984.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete
(01132878) José Paulo Alves Pinheiro Calhau, contando a anti
guidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 2 de Junho de 1984.)

Serviço de administração militar:
Escola Prática de Administração Militar
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete,
(00720577) Mário Jorge da Costa Próspero, contando a antigui
dade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 2 de Junho de 1984.)

Graduados no posto de aspirante a oficial miliciano de adminis
tração militar, os soldados cadetes (07143080) Júlio Manuel
Pereira Guedes, (08543081) João Paulo Calheiros Proença de
Moura, (08871380) João Pedro Gouveia do Rosário Pessoa de
Amorim, (13261283) Estêvão José Sepúlveda Caldeira, (03253281)
José Daniel Martins Ribeiro, (09044179) Carlos Manuel Portela
Enes Epifânio, (17302481) Armando Manuel de Carvalho Nunes,
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(04296280) Francisco José Correia Martins de Faria, (10655082)
Carlos Miguel Pinto da Cunha de Sousa Machado, (15292$80)
Vasco de Vasconcelos Porto Cordeiro da Silveira, (03064980)
Jorge Manuel Gonçalves Martins, (05755581) Luís Carlos Nunes
Andrade, (17971379) Mário Alberto Ferreira Sobral dos Santos,
(05008381) Laurentino Arménio Oliveira de Jesus Costa,
(00150181) Armando Paulo Dias de Almeida Sepúlveda,
(07080279) Carlos Manuel Rodrigues Pinto de Sá, (08444981)
José Pocinho dos Santos Rodrigues, (05907979) Luís Mário de
Oliveira Costa Gabrica, (08939779) Rafael Correia de Andrade,
(00886681) Edgar Augusto Ruivo dos Santos Martins, (02529779)
Luís Vicente das Dores do Ó, (07327279) António Alberto
Messias Salgueiro, (12712779) Álvaro Manuel Mendes Lameira,
(13421681) Vítor Manuel Fernandes Monteiro, (07719080) José
António Matos dos Santos Coutinho, (08803980) António Au
gusto Luzio Lourenço, (04597080) José Albano da Silva Mourão,
(03726481) Fernando Manuel Gamboa de Seixas, (04700380)
Jorge Augusto Viegas Cruz, (04324779) Luís Manuel Sebolão
Nata, (08929779) Rui Manuel Sacadura Arroja, (07232379)
Joaquim Jorge Ribeiro Mateus, (02245280) Miguel Nuno da
Cruz Brito Pereira, (14402181) João Manuel Neto Vaz de
Almeida Pulido, (01121481) Jorge António Ramos Coelho,
(06129081) Joaquim Jorge Luís, (00379882) Carlos Manuel Car
doso dos Santos Belfo, (04268380) José Carlos Guerreiro da
Silva, (00441380) Fernando Alexandre Delgado da Silva,
(18967481) Pedro Manuel Ribeiro de Barros Costa, (05126282)
Domingos José Duarte Cardoso, (03844983) António dos Santos
Amaro, (08518883) Mário Fernando da Silva Faria, (07926780)
João Paulo Dom de Sacadura, (00127581) Luís Manuel
Pião Lopes Dias Pinto, (09898384) Paulo Daniel Severino da
Rosa, (01989382) Luís Maria Alves Varela Martins, (04353582)
Hermínio José Costa Albino, (09918084) Manuel Carlos
Martins de Oliveira Pinho, (12174283) António Pereira Ge
rardo, (00094581) Luís Filipe de Sousa Machado Fidalgo Fonseca,
(08370882) José Daniel Clemente Rodrigues, (08768880) Jorge
Vítor Silvares de Figueiredo Nogueira Carvalho, (05480181)
Carlos Alberto Gameiro de Campos Lobo, (04473280) João
Manuel Veiga Boga, (00845381) Francisco José Barroso de
Queirós, (03344082) Manuel Maurício Soares de Oliveira,
(01431383) Eduardo José Valentim dos Santos Leal, (06988281)
Rui Miguel Gonçalves Calado e (07828781) António Augusto
de Sousa Pereira Joel.
(Por portaria de 21 de Julho de

1984.)

(

2

Srje

ORDEM DO EXÉRCITO N.° 23

1563

Aspirantes a oficial milicianos de administração militar, os soldados
cadetes, graduados em aspirante a oficial, (07143080) Júlio
Manuel Pereira Guedes, (04268380) José Carlos Guerreiro da
Silva, (07926780) João Paulo Dom de Sacadura, (18967481)
Pedro Manuel Ribeiro de Barros Costa, (00127581) Luís Manuel
Peão Lopes Dias Pinto, (00379882) Carlos Manuel Cardoso
dos Santos Belfo, (10655082) Carlos Miguel Pinto da Cunha de
Sousa Machado, (05126282) Domingos José Duarte Cardoso,
(04353582) Hermínio José Costa Albino e (03844983) António
dos Santos Amaro, contando todos a antiguidade desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1984.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, o soldado cadete
(02126080) António Morais Sarmento Patrício, contando a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 2 de Junho de

1984.)

Tenente graduado, capelão eventual, o alferes graduado, capelão
eventual, (00552176) José Augusto Rodrigues Cardoso, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 29 de Setembro de 1984.)

Batalhão de Administração Militar
Aspirantes a oficial milicianos de administração militar, os soldados
cadetes, graduados em aspirante a oficial, (00845381) Francisco
José Barroso de Queirós, (06988281) Rui Miguel Gonçalves
Calado, (01431363) Eduardo José Valentim dos Santos Leal,
(08518883) Mário Fernando da Silva Faria e (09918084) Manuel
Carlos Martins de Oliveira Pinho, contando todos a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1984.)

Serviço de reconhecimento das transmissões:
Batalhão de Informações e Reconhecimento das Transmissões
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, o soldado cadete, graduado
em aspirante a oficial, (05574282) João Luís Abreu da Rocha,
contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
Aspirantes a oficial milicianos de transmissões, os soldados cadetes,
graduados em aspirante a oficial, (03110179) António Manuel
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Santana Pereira, (09754580) Jorge Manuel Damas Martins Rato,
(04254381) Jorge Miguel Tavares Caseirito, (02818282) António
Pedro Mota do Rosário Silva, (02583082) Manuel António Gaspar
Pereira e (02464983) Miguel Nuno Gueifão Macieira Condeixa,
contando todos a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1984.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, o soldado cadete
(05336381) Luís Manuel Lobo Henriques, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 2 de Junho de

1984.)

Serviço de material:

Escola Prática do Serviço de Material
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadetc
(01786778) José Manuel Ramos Trindade Soares, contando a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 2 de }unho de

1984.)

Graduados no posto de aspirante a oficial miliciano do serviço de
material, os soldados cadetes (11442882) Jorge Manuel Ramos
Pessoa Dinis, (05584584) Sérgio Nuno de Sã Brito Reis, (07374579)
Eduardo Manuel Amaro Nunes, (00056081) João Carlos Patrício
dos Santos, (13418681) Manuel Joaquim Rosado Canhão,
(16890481) Rogério Paulo Gouveia Mendonça, (11421281)
António José freire Mourão, (19678782) João José Areias Bar
bosa Matos, (08356979) Luís Carlos Martins da Luz, (05953180)
António Eduardo Claro Dixo de Sousa, (13871779) Fernando
Jorge Marcos Ribeiro, (13526281) Vítor Manuel de Azevedo e
Silva Pedroso, (00384879) Luís Filipe Machado Pederneira,
(03198279) Hugo Cristiano Campos de Lima Gonçalves Damásio,
(01471581) Rui Januário da Silva Santos, (05103079) António
Aleixo do Nascimento Silva, (14953080) Rui Fernando Monteiro
Teixeira e (15065280) Júlio Manuel Faceira Guedes.
(Por portaria de 21

de

Jtilho de

1984.)

Aspirantes a oficial milicianos do serviço de material, os soldados
cadetes, graduados em aspirante a oficial, (03198279) Hugo
Cristiano Campos de Lima Gonçalves Damásio, (07374579)
Eduardo Manuel Amaro Nunes, (01471581) Rui Januário da
Silva Santos, (03253281) José Daniel Martins Ribeiro, (11442882)
Jorge Manuel Ramos Pessoa Dinis e (05584584) Sérgio Nuno
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de Sá Brito Reis, contando todos a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1984.)

Graduados no posto dc aspirante a oficial miLiciano de material
de instrução, os soldados cadetes (06702380) José Tomaz Parry
Branco Apolinário, (11113584) Luís Miguel da Silveira e Casa
Jeiro Lucas e (13478080) Vítor Manuel Esteves Ascensão.
Graduados no posto de aspirante a oficial miliciano do serviço de
informática, os soldados cadetes (07161979) José Armando de
Almeida Silva, (03208880) Francisco Manuel Neto de Almeida
Santos Duarte, (17641984) José Manuel Gonçalves da Paz
Segurado e (02861983) Rui Mário da Silva ferreira Pinto de
Sousa.
Graduados no posto de aspirante a oficial miliciano do serviço
de pessoal, os soldados cadetes (07373881) Diogo de Paiva
Leite Brandão e (18611781) Luís Jorge Vaz Santos Antunes
Coelho.
(Por portaria dc 21

de

Julho

de

1934.)

Batalhão do Serviço de Material
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirante a oficial, (02733878) Daniel Baptista
Correia dos Santos, (04632681) Elmano Isidro dos Santos Domingues e (12494485) João Carlos Morgado Ferreíra, contando
todos a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1984.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete
(01141975) Carlos Manuel Caeiro Pessoa de A]meida, contando
a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 2 dc Junho de

1984.)

Aspirantes a ofícial milicianos do serviço de material, os soldados
cadetes, graduados em aspirante a oficial, (13871779) Fernando
Jorge Marcos Ribeiro, (08356979) Luís Carlos Martins da Luz,
(05953180) António Eduardo Claro Dixo de Sousa, (15065280)
Júlio Manuel Faceira Guedes, (14953080) Rui Fernando Monteiro
Teixeira, (13526281) Vítor Manuel de Azevedo e Silva Pedroso
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e (19678782) João José Areias Barbosa Matos, contando todos
a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 25 de Agosto dc 1984.)

Escola Prática do Serviço de Transportes
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, o soldado cadete, graduado
em aspirante a oficial, (17019880) Fernando Manuel de Oliveira
Madeira, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1984.)

Graduados no posto de aspirante a oficial miliciano do serviço
de transportes, os soldados cadetes (13124282) Francisco António
Vaz Moutinho de Freitas, (10177782) António Alberto Retto
Frias’ Couto Leitão, (06627678) João Armando Guedes Mendes,
(05347681) João Henrique de Vasconcelos Meirelies Cameira,
(05967580) Martim Afonso Ramalho de Meio, (07219380) João
Paulo Pereira Marques de Almeida, (05067280) Manuel Hélder
Alves de Carvalho Martins e (02092080) Júlio Campos Neves
Grilo.
(Por portaria de 21 de Julho de 1984.)

Aspirantes a oficial milicianos do serviço de transportes, os soldados
cadetes, graduados em aspirante a oficial, (06627678) João
Armando Guedes Mendes, (13124282) Francisco António Vaz
Moutínho de Freitas e (10177782) António Alberto Retto Frias
Couto Leitão, contando todos a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1984.)

Batalhão do Serviço de Transportes
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirante a oficial, (15946580) Manuel Joaquim
Leonardo Carlos Molarinho e (01826980) Paulo Jorge Xavier
Martins da Silva, contando ambos a antiguidade desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1984.)

(
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Serviço geral do Exército:
Batalhão do Serviço Geral do Exército
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, o soldado cadete, gra
duado em aspirante a oficial, (05482581) Vítor Manuel Figuei
redo da Silva, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria

de

25

de

Agosto

de

1984,)

Aspirantes a oficial milicianos do serviço de pessoal, os soldados
cadetes (03434579) Manuel Jorge Moreira Peixoto Rodrigues,
(03603779) Frederico das Mercês Daun e Lorena Arouca e
(03545880) Fernando Paulo da Cruz Fernandes, contando todos
a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 2 dc

Junho de

1984.)

Comandos:
Regimento de Comandos
Capitão miliciano de infantaria, o tenente miliciano de infantaria
(15830570) Manuel António Martins Infante, contando a anti
guidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
1 de Dezembro de 1982.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Graduados no posto de aspirante a oficial miliciano de infantaria,
os soldados cadetes (01047679) João Carlos Santos Correia,
(02299080) António Manuel Monteiro Mendes, (14899281) Ri
cardo Manuel de Barros Soares, (12650081) Rui Pedro dos
Santos Lucas, (12334681) Fernando Gameiro Domingues,
(06546084) Luís Filipe Casal Carvalho, (01874984) Luís Manuel
Banza da Luz, (13750684) Filipe Jorge da Fonseca Oliveira,
(11633884) Carlos Manuel Borges Ferreira, (17662984) Arnaldo
Jorge Castro de Sousa Neves e (19282284) Amílcar Manuel
Colaço Pereira,
(Por portaria

de

29

de Julho de

1984.)

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirante a oficial, (06546084) Luís Filipe Casal
Carvalho e (01874984) Luís Manuel Banza da Luz, contando
ambos a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1984.)
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Aspirantes a oficial milicianos do serviço de saúde, os soldados
cadetes (01145375) Carlos Alberto Alves Martins e (02399777)
António Manuel Duarte Vale Quaresma, contando ambos a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 2 de Junho de 1984.)

Aspirante a oficial miliciano de administração militar, o soldado
cadete, graduado em aspirante a oficial, (13261283) Estêvão José
Sepúlveda Caldeira, contando a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1984.)

(

Õrgãos de execução dos serviços e outros elementos:
Estabelecimentos militares
Estabelecimentos de instrução
Academia Militar
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete
(02231677) José Augusto Barata, contando a antiguidade desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 2 de Junho de 1984.)
Graduados no posto de aspirante, nos termos do n.° 1 do artigo 9.°
do Decreto-Lei n.° 44/71, de 20 de Fevereiro, os sacerdotes
abaixo designados, devendo ser considerados nesta situação
desde a data da presente portaria:
(11654081)
(14083274)
(01651674)
(04379179)
(10538274)
(02833273)
(12095877)
(04937276)
(06092171)
(03725579)
(12634377)
(12436778)
(10831178)
(09686676)
(02304975)

Duarte Manuel de Medeiros Moniz;
Jacinto Alberto de Menezes Bento;
José Geraldes Pereira;
Jorge Manuel Faria Guarda;
José Jorge de Sousa Alves;
Agostinho Clemente Gonçalves Neto;
Jorge da Silva Santos;
Fausto de Carvalho Rosado;
Rui Pereira Peralta;
Joaquim de Jesus Gil;
Joaquim António Marques Duarte;
Elísio do Rosário Gama;
Armando Esteves Domingues;
António Lopes Luís;
Manuel Lopes Rodrigues;

(
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(01560676)
(14098679)
(00603977)
(13298976)
(12269975)
(05256580)
(07205679)
(04462777)
(13612377)
(04154675)
(12128778)
(02683580)
(00887878)
(05002679)
(00330579)
(11781579)
(00846879)
(04932780)
(13961077)
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Delfim Pinto Coelho;
Belmiro Esteves de Amorim;
António Joaquim Pires Esteves;
Albino de Azevedo Faria;
Carlos Manuel de Jesus Costa;
Domingos da Graça Martíns Faría;
António Fonseca Coelho;
Horácio José Botelho Pereira;
Luís Francisco Germano dos Santos;
Francisco José Tito Espinheira;
José Manuel Macedo;
Joaquim Mário Areal Andrade;
Armando Mendes Neto;
António Coelho de Oliveira;
Álvaro Manuel Mancilha Veteriano;
Abílio António Leal Coelho Barbosa;
João Martins Furtado;
Agostinho Rodrigues de Freitas;
José Francisco Carvalho Silva.
(Por portaria de

10

de Setembro de 1984.)

Graduados no posto de alferes, nos termos da alinea a) do n.° 1 do
artigo 12.° do Decreto-Lei n.° 47 188, de 8 de Setembro de
1966, os capelães eventuais abaixo designados, devendo ser
considerados nesta situação desde a data da presente portaria:
Aspirante a oficial graduado (11654081) Duarte Manuel de Medeiros
Moniz;
Aspirante a oficial graduado (14083274) Jacinto Alberto de Menezes
Bento;
Aspirante a oficial graduado (01651674) José Geraldes Pereira;
Aspirante a oficial graduado (04379179) Jorge Manuel faria Guarda;
Aspirante a oficial graduado (10538274) José Jorge de Sonsa Alves;
Aspirante a oficial graduado (02833273) Agostinho Clemente Gon
çalves Neto;
Aspirante a oficial graduado (12095877) Jorge da Silva Santos;
Aspirante a oficial graduado (04937276) Fausto de Carvalho Rosado;
Aspirante a oficial graduado (05092171) Rui Pereira Peralta;
Aspirante a oficial graduado (03725579) Joaquim de Jesus Gil;
Aspirante a oficial graduado (12634377) Joaquim António Marques
Duarte;
Aspirante a oficial graduado (12436778) Elísio do Rosário Gama;
Aspirante a oficial graduado (10831178) Armando Esteves Domingues;
Aspirante a oficial graduado (09686676) António Lopes Luís;
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Aspirante a oficial graduado (02304975) Manuel Lopes Rodrigues;
Aspirante a oficial graduado (01560676) Delfim Pinto Coelho;
Aspirante a oficial graduado (14098679) Belmiro Esteves de Amorim;
Aspirante a oficial graduado (00603977) António Joaquim Pires
Esteves;
Aspirante a oficial graduado (13298976) Albino de Azevedo Faria;
Aspirante a oficial graduado (12269975) Carlos Manuel de Jesus
Costa;
Aspirante a oficial graduado (05256580) Domingos da Graça Martins
Faria;
Aspirante a oficial graduado (07205679) António Fonseca Coelho;
Aspirante a oficial graduado (04462777) Horácio José Botelho
Pereira;
Aspirante a oficial graduado (13612377) Luís Francisco Germano
dos Santos;
Aspirante a oficial graduado (04154675) Francisco José Tito Espi
nheira;
Aspirante a oficial graduado (12128778) José Manuel Macedo;
Aspirante a oficial graduado (02683580) Joaquim Mário Areal An
drade;
Aspirante a oficial graduado (00887878) Armando Mendes Neto;
Aspirante a oficial graduado (05002679) António Coelho de Oliveira;
Aspirante a oficial graduado (00330579) Álvaro Manuel Mancilha
Veteriano;
Aspirante a oficial graduado (11781579) Abílio António Leal Coelho
Barbosa;
Aspirante a oficial graduado (00846879) João Martins Furtado;
Aspirante a oficial graduado (04932780) Agostinho Rodrigues de
Freitas;
Aspirante a oficial graduado (13961077) José Francisco Carvalho
Silva.
(Por portaria de 2$ de Setembro de 1984.)

Desgraduados do posto de alferes, os capelães eventuais abaixo
indicados, ao abrigo do n.° 2 do artigo 17.° da Lei n.° 2135,
de 11 de Julho de 1968, e colocados no respectivo distrito de
recrutamento e mobilização recenseador que se lhes indica,
devendo ser considerados nesta situação desde a data da presente
portaria:
(14083274) Jacinto Alberto de Menezes Bento, DRMAH;
(05256580) Domingos da Graça Martins Faria, DRMAH;
(01560676) Delfim Pinto Coelho, DRMB;
(14098679) Belmiro Esteves de Amorim, DRMB;
(13298976) Albino de Azevedo Faria, DRMB;

(
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(03725579)
(12634377)
(09686676)
(10538274)
(02833273)
(13961077)
(11654081)
(00846879)
(00887878)
(00330579)
(11781579)
(13612377)
(04154675)
(12095877)
(04462777)
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Joaquim de Jesus Gil, DRMCB;
Joaquim António Marques Duarte, DRMCB;
António Lopes Luís, DRMCB;
José Jorge de Sousa Alves, DRMFc;
Agostinho Clemente Gonçalves Neto, DRMFc;
José Francisco Carvalho Silva, DRMLa;
Duarte Manuel de Medeiros Moniz, DRMPD;
João Martins Furtado, DRMPD;
Armando Mendes Neto, DRMP;
Alvaro Manuel Mancilha Veteriano, DRMP;
Abílio António Leal Coelho Barbosa, DRMP;
Luís Francisco Germano dos Santos, DRMSa;
Francisco José Tito Espinheira, DRMSa;
Jorge da Silva Santos, DRMC;
Horécio José Botelho Pereira, DRMVR.
(Por portaria de 28 de Setembro de 1984.)

Instituto Superior Militar
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, o soldado cadete
(00421482) António de Oliveira Leite, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria

de 2 de Junho de 1984.)

Colégio Militar
Aspirante a oficial milíciano de administração militar, o soldado
cadete, graduado em aspirante a oficial, (05907979) Luís Mário
de Oliveira Costa Gabrica, contando a antiguidade desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1984.)
Instituto Militar dos Pupilos do Exército
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete
(00104277) António José de Sousa Correia de Mendonça, con
tando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 2 de Junho

de 1934.)

Aspirantes a oficial milicianos de administração militar, os soldados
cadetes, graduados em aspirante a oficial, (05755581) Luís
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Carlos Nunes Andrade e (03344082) Manuel Maurício Soares
de Oliveira, contando ambos a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria dc 25 de Agosto de 1984.)

Escola de Sargentos do Exército
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete
(02253877) Manuel José Santos de Carvalho, contando a anti
guidade desde a data da presente portaria.

(

Aspirante a oficial miliciano do serviço de pesssoal, o soldado cadete
(18841782) Alfredo Alexandre Barros Bompastor, contando a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 2 de Junho dc 1984.)
Aspirante a oficial miliciano de educação física, o soldado cadete,
graduado em aspirante a oficial, (02024282) Eduardo José
Fernandes Vieira, contando a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1984.)
Escola Militar de Electromecânica

Aspirante a oficial miliciano de transmissões, o soldado cadete
(08477280) Carlos Manuel Silveira Picardo Fernandes Tomaz,
contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 2 de Junho de

1984.)

Aspirante a oficial miliciano de transmissões, o soldado cadete,
graduado em aspirante a oficial, (05336082) Carlos José Sancho
Costa Rodrigues, contando a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1984.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, o soldado cadete
(08121281) António Manuel de Matos Ferreira, contando a
antiguidade desde a data da presente portaria.

(Por portaria

de 2 de

Junho de

1984.)

Aspirantes a oficial milicianos do serviço de material, os soldados
cadetes, graduados em aspirante a oficial, (00384879) Luís

(
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Filipe Machado Pederneira e (00056081) João Carlos Patrício
dos Santos, contando ambos a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1984.)

Centro Militar de Educação Física, Equitação e Desportos
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de saúde, os soldados
cadetes (05203077) António Augusto Correia Barrento Sabbo e
(12999279) Gonçalo faria Vasconcelos Lima, contando ambos
a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 2 de Junho de

1984.)

Graduados no posto de aspirante a oficial miliciano de educação
física, os soldados cadetes (17613780) José Francisco Barroso,
(10703879) Jorge Manuel Freire Damásio, (15684178) José Ma
nuel de Jesus Ferreira, (02024282) Eduardo José fernandes
Vieira, (09664079) Luís Filipe Palma Fernandes Perdigão,
(01092080) Paulo José Relvas Pena Rebelo e (17679377) Mário
Rui de Simas Cília.
(Por portaria de 21 de Julho de 1984.)

Aspirantes a oficial milicianos de educação física, os soldados
cadetes, graduados em aspirante a oficial, (10703879) Jorge
Manuel Freire Damásio e (17613780) José Francisco Barroso
Mendes Robalo, contando ambos a antiguidade desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1984.)

Centro de Instrução de Operações Especiais
Graduados no posto de aspirante a oficial miliciano de infantaria,
os soldados cadetes (01909182) João José Guerra Martins,
(13605184) Carlos Manuel Gonçalves Rodrigties, (07795283)
Alfredo José Magma do Rosário, (04750784) Fernando Jorge
Gandra de Sousa, (07391282) Jorge de Seixas Azevedo, (02952884)
Noé Gonçalves fernandes, (01812583) Manuel Barbosa Gomes
da Costa, (15891383) Manuel António Bessa Dias de Carvalho,
(06411784) Luís Manuel Peixoto da Silva, (14303780) Luís
Filipe Carralo da Conceição, (02734384) Alberto Augusto
Koehler Fontes Gomes Osório e (02221884) José Orlando
Chaves Mesquita de Sousa.
(Por portaria de 21 de Julho de 1984.)
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Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirante a oficial, (14303780) Luís Filipe Carrelo
da Conceição, (10484780) Luís Manuel Pereira Ladeira,
(16900281) João Carlos dos Reis Ferreira, (07391282) Jorge de
Seixas Azevedo, (01909182) João José Guerra Martins,
(15891323) Manuel António Bessa Dias de Carvalho, (01812583)
Manuel Barbosa Comes da Costa, (07795283) Alfredo José
Magma do Rosário, (04750784) Fernando Jorge Gandra de
Sousa, (11005184) Vítor Manuel Galvão Calado, (06411784)
Luís Manuel Peixoto da Silva, (02952884) Noé Gonçalves
Fernandes, (13605184) Carlos Manuel Gonçalves Rodrigues,
(02221884) José Orlando Chaves Mesquita co Sousa e (02734384)
Alberto Augusto Koehler fontes Gomes Osório, contando todos
a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por

portaria

de 25 de Agosto

de

1984.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete
(02345876) José Esteves Marques Pereira, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 2 de Junho de

1984.)

Aspirante a oficial miliciano de educação física, o soldado cadete,
graduado em aspirante a oficial, (15684178) José Manuel de
Jesus Ferreira, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria

de

25 de Agosto

de

1984.)

Hospitais militares
Hospital Militar Principal
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de saúde, os soldados
cadetes (03226868) Evangelista Casimiro Rocha, (13497768) José
Manuel Bravo da Palma, (07552169) Henrique Alexandre Cas
cais Biscaia, (06754670) Luís Gonzaga Godinho de Abreu
Novais, (06969071) Luís Filipe Aparício Fernandes dos Santos,
(13196578) António Cândido Oliveira Viana de Queiroz e
(02310578) Luís Miguel da Costa Nunes Ribeiro, contando todos
a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 2 de

Junho de

1984.)

Aspirante a oficial miliciano de administração militar, o soldado
cadete, graduado em aspirante a oficial, (17302481) Armando

2. Série

ORDEM DO EXÉRCITO N.° 23

1575

Manuel de Carvalho Nunes, contando a antiguidade desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 25 de Agosto

de

1984.)

Hospital Militar Regional n.° 1
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de saúde, os soldados cadetes
(02648774) Luís do Espírito Santo Nina, (02579677) José Carlos
Rosmaninho Seabra e (01224978) António José Barbosa Marques
Leal, contando todos a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de

2

de Junho

de

1984.)

Hospital Militar Regional n.° 2
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de saúde, os soldados
cadetes (15559269) Luís Guilherme Sobreira Leal Pereira,
(01406678) Carlos Jorge de Almada Rosa Peixeiro, (03977678)
Aníbal José da Mota Almeida e (0102467$) Francisco Manuel de
Carvalho Santos Costa, contando todos a antiguidade desde a
data da presente portaria.
(Por portaria

de

2

de Junho

de

1984.)

Hospitat Militar Regional n.° 3
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de saúde, os soldados
cadetes (05953$77) Sílvio Simões Lourenço Carvalho e (12709279)
António Manuel Pais Pereira, contando ambos a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por

portaria

de 2 de

Junho de

1984.)

Hospital Militar Regional n.° 4
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de saúde, os soldados
cadetes (09898578) João Rui Pedro Risota e (00061578) José
Manuel Pimentão Evaristo, contando ambos a antiguidade desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 2

de

Junho

de

1984.)
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Hospital Militar de Doenças Infecto-Contagiosas
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete
(08825567) Luís Manuel do Ó Carvalho Mourão, contando a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 2 de Junho de

1984.)

Tribunais militares
Tribunal Militar Territorial de Tomar
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, o soldado cadete
(02662480) Luís Manuel de Sousa Duarte, contando a antigui
dade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 2 de

1.0

Junho de

19$4.)

Tribunal Militar Territorial de Lisboa

Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, o soldado
cadete (00900980) Nuno Carlos May Pereira da Cruz, contando
a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria dc 2 de Junho de

1984.)

Estabelecimentos fabris
Manutenção Militar
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete
(06267079) José Maria Queiroga Perdigão, contando a antigui
dade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 2 de

Junho de

1984.)

Aspirante a oficial miliciano de administração mlitar, o soldado
cadete, graduado em aspirante a oficial, (04473280) João Manuel
Veiga Baga. contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1984.)

Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos
Aspirante a oficial miliciano de administração mlitar, o soldado
cadete, graduado em aspirante a oficial, (04296280) Francisco

(
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José Correia Martins de faria, contando a antiguidade desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1984.)

Estabelecimentos penais
Presídio Militar
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, o soldado cadete, graduado
em aspirante a oficial, (16836281) Vítor Manuel Andrade da
fonseca Lopes, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1984.)

Forte da Graça
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirante a oficial, (17643181) José Miguel Flanet
Gomes de Andrade, (03607082) Jorge Manuel Marques Costa
e (08889783) Jorge Manuel Gaudêncio Costa dos Santos, con
tando todos a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1984.)

Casa de Reclusão da Região Militar do Sul
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirante a oficial, (05526784) Pedro Oliveira
Dias e (04844284) João António Simões Arsénio, contando
ambos a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1984.)

Diversos:
Agrupamento Base de Santa Margarida
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirante a oficial, (0591067$) João Manuel Nunes
Bola, (02503379) António José Cancelas Arroja, (09464680)
Manuel de Jesus Leitão, (03415782) José António Pimenta de
Paula Lory. (00402282) Jorge Póvoas Dinis, (01874882) Fernando
dos Santos Oliveira, (07452483) José Manuel Lopes de Carvalho
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Lucas e (15676083) Oscar Manuel Guerreiro Marques, contando
todos a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1984.)
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de saúde, os soldados
cadetes (00348277) Silvino dos Santos Dias e (10374877) Manuel
dos Santos Pimenta Godinho, contando ambos a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 2 de Junho de 1984.)
Aspirantes a oficial milicianos de administração militar, os soldados
cadetes, graduados em aspirante a oficial, (04700380) Jorge Au
gusto Viegas Cruz e (07828781) António Augusto de Sousa
Pereira Joel, contando ambos a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1984.)

Agrupamento Base de Santa Margarida
1 a Brigada Mista independente
Bata1ho de Infantaria Mecanizado
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete
(00758576) Joaquim Homem Requejo Branco, contando a anti
guidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 2 de Junho de 1984.)

Agrupamento Base de Santa Margarida
1 .‘ Brigada Mista Independente
Batalhão de Apoio e Serviços
Companhia Sanitúria
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete
(0096407$) João Manuel Simões da Natividade Silva, contando
a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 2 de Junho de 1984.)

Centro de Gestão financeira da Logística
Aspirante a oficial miliciano de administração militar, o soldado
cadete, graduado em aspirante a oficial, (08744981) José Pocinho

(

2. Série

ORDEM DO EXI!RCITO N.° 23

1579

dos Santos Rodrigues, contando a antiguidade desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1984.)

Centro de Gestão Financeira da Região Militar do Centro
Aspirante a oficial miliciano de administração militar, o soldado
cadete, graduado em aspirante a oficial, (08543081) João Paulo
Calheiros Proença de Moura, contando a antiguidade desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 25

de Agosto de

1984.)

Centro de Gestão Financeira da Região Militar do Norte
Aspirante a oficial miliciano de administração militar, o soldado
cadete, graduado em aspirante a oficial, (03064980) Jorge Manuel
Gonçalves Martins, contando a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por

portaria

de 25 de Agosto

de

1984.)

Centro de Gestão Financeira da Região Militar do Sul
Aspirantes a oficial milicianos de administração militar, os soldados
cadetes, graduados em aspirante a oficial, (07080279) Carlos
Manuel Rodrigues Pinto de Sá e (08803980) António Augusto
Luzio Lourenço, contando ambos a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1984.)

Centro de Gestão Financeira da Zona Militar dos Açores
Aspirantes a oficial milicianos de administração militar, os soldados
cadetes, graduados em aspirante a oficial, (01121481) Jorge
António Ramos Coelho, (06129081) Joaquim Jorge Luís e
(14402181) João Manuel Neto Vaz de Almeida Pulido, contando
todos a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1984.1
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Centro de Gestão Financeira da Zona Militar da Madeira
kspirante a oficial miliciano de administração militar, o soldado
cadete, graduado em aspirante a oficial, (07232379) Joaquim
Jorge Ribeiro Mateus, contando a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1984.)

Delegação do Serviço de Fortificações e Obras do Exército
da Região Militar do Centro
Aspirante a oficial miliciano de engenharia, o soldado cadete
(13401173) José Manuel Valentim Madeira Cerqueira, contando
a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 2 de

Junho de

1984.)

Aspirante a oficial miliciano de engenharia, o soldado cadete,
graduado em aspirante a oficial, (03920479) João Manuel da
Conceição Barroso, contando a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1984.)

Delegação do Serviço de Fortificações e Obras do Exército
da Região Militar do Norte
Aspirante a oficial miliciano de engenharia, o soldado cadete
(01330780) João de Abreu Castelo Branco, contando a antigui
dade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 2 de Junho de 1984.)

Delegação do Serviço dc Fortificações e Obras do Exército
da Região Militar do Sul
Aspirante a oficial miliciano de engenharia, o soldado cadete,
graduado em aspirante a oficial, (03854379) Afonso Maria
Sarmento Teixeira da Mota, contando a antiguidade desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de

25

de Agosto de

1984.)

(
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Delegação do Serviço de Fortificações e Obras do Exército
da Zona Militar dos Açores
Aspirante a oficial miliciano de engenharia, o soldado cadete
(04612379) Simão Seita Janeiro, contando a antiguidade desde
a data da presente portaria.
(Por pcriaria de 2 de Ju±o dc

1984.)

Aspirante a oficial miliciano de engenharia, o soldado cadete,
graduado em aspirante a oficial, (06736879) Luís Miguel Corte
Real Faria de Magalhães, contando a antiguidade desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 25

de Agosto

de 1984.)

Centro de Estudos Psicotécnicos do Exército
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de pessoal, os soldados
cadetes (16961778) Eduardo Manuel Rasca Marques, (18038579)
José Carlos da Encarnação Madeira, (01072579) Francisco Hum
berto de Almeida Carvalheiro Gomes, (11900479) José António
da Costa Marques Gomos, (14127379) Manuel João Chorinha
Barbosa, (12970180) António Mourato Quaresma, (19837580)
Frederico José Mendes de Oliveira Guedes, (06030381) Camilo
José Lopes Valverde, (03627581) Jorge Alberto dos Santos
Groce Rivera e (10235182) António Duarte Martins de Maga
lhães, contando todos a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria

de

2 de

Junho de

1984.)

Centro de Selecção de Coimbra
Aspirantes a oficial milicianos cio serviço de saúde, os soldados
cadetes (02801878) Armando Manuei Carvalho Boavida Malcata,
(01277778) Francisco José do Amaral Ventura e Silva e
(02304578) Lineu Manuel Gândara Palmeira, contando todos a
antiguidade desde a data da presente portaria.
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de pessoal, os soldados
cadetes (10256179) João Fernando Goulard Pinto e (06241682)
Alcino Manuel Azevedo Nogueira Viana, contando ambos a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de

2

de Junho de

1984.)

1582

ORDEM DO EXËRCITO N,° 23

2. Série

Centro de Selecção do Porto
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de saúde, os soldados
cadetes (01635275) Joaquim Lourenço Veríssimo dos Reis,
(02603576) José Maria Figueitedo Rodrigues, (00331177) José
Manuel Costa Fernandes Custódio, (01111677) Vítor Manuel de
Almeida Baltar, (02309677) José Albano Dias Gomes, (05571177)
António José Baptista ferreira, (01160478) José Ivianuel Fernandes
Vivas de Freitas, (00883478) José Manuel Oliveira Faria de
Castro e (02033878) Paulo MeIo Marques, contando todos a
antiguidade desde a data da presente portaria.
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de pessoal, os soldados
cadetes (11944879) Silvestre de Almeida Lacerda e (03903982)
João Carlos de Miranda, contando ambos a antiguidade desde
a data da presente portaria.
(Por

portaria

de 2

dc

Junho de

1984.)

Centro de Seleeção de Setúbal
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de saúde, os soldados
cadetes (01863377) Belmiro Duarte Farto, (01467478) Luís Filipe
de Azevedo Mimoso Ruiz, (02026578) Elísio Pinto de Almeida
Rodrigues e (08698978) Jowete Xavier Zuzarte Bocarro, contando
todos a antiguidade desde a data da presente portaria.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, o soldado cadete
(03193580) António Cid Fernandes Saldanha, contando a anti
guidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 2 de Junho de 1984.)

Campo de Tiro de Mcochete
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirante a oficial, (10778181) Mário Vítor
de Azevedo Pavão Pereira e (04762583) Fernando Pedro Teixeira
da Silva, contando ambos a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1984.)

Depósito Geral de Material de Aquartelamento
Aspirantes a oficial milicianos de administração militar, os solda
dos cadetes, graduados em aspirante a oficial, (00441380) Fer
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nando Alexandre Delgado da Silva e (09898384) Paulo Daniel
Severíno da Rosa, contando ambos a antiguidade desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1984.)

Depósito Geral de fardamento e Calçado
Aspirante a
cadete,
Alberto
desde a

oficial miliciano de administração militar, o soldado
graduado em aspirante a oficial, (05480181) Carlos
Gameiro de Campos Lobo, contando a antiguidade
data da presente portaria.
(Por poraria de 25 de Agosto de 1984.)

Depósito Geral de Material de Guerra
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirante a oficial, (05608879) Eurico José de
Moura e Moura Antunes e (10386179) José Maria Gonçalves e
Silva, contando ambos a antiguidade desde a data da presente
portaria.
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de material, os soldados
cadetes, graduados em aspirante a oficial, (05103079) António
Aleixo do Nascimento Silva, (13418681) Manuel Joaquim Rosado
Ganhão, (16890481) Rogério Paulo Gouveia Mendonça e
(11421281) António José freire Mourão, contando todos a anti

guidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1984.)

Depósito Geral de Material Sanitário
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete
(03782178) Idevor Manuel ferreira Mendonça, contando a anti
guidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 2 de Junho de 1984.)

Depósito Geral de Material de Transmissões
Aspirante a oficial miliciano de transmissões, o soldado cadete
(02798480) João Luís Coelho Máximo, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 2 de Junho de 1984.)
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COLOCAÇÕES, EXONERAÇÕES E TRANSFERfNCIAS
Oficiais do quadro permanente
Corpo de oficiais generais:
Estado-Maior do Exército

Brigadeiro, supranumerário, do Colégio Militar, (51128411) Fernando
Edgard Collet-Maygret Mendonça Perry da Câmara.
(Por

portaria de

3

de Setembro de

1984.)

t

Adidos:
Colégio Militar
Nomeado director do Colégio Militar o brigadeiro (50700511) José
Fernando Vales Figueiredo Valente, do Estado-Maior do Exército,
nos termos do artigo 11.0 do Decreto-Lei n.° 34 093, de $ de
Novembro de 1944, e anexo ao Decreto-Lei n.° 42 135, de
3 de fevereiro de 1959, em substituição do brigadeiro Fernando
Edgard Collet-Meygret de Mendonça Perry da Câmara que
foi exonerado das referidas funções por portaria de 3 de
Setembro de 1984.
(Por portaria de 4 de Setembro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 30 de Outubro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Armas e serviços:
Estado-Maior do Exército
Major de cavalaria, da Direcção da Arma de Cavalaria, (50433411)
José Guilherme Paixão Ferreíra Durão.
(Por portaria de

18

de Outubro de

1984.)

Direcção do Serviço de Pessoal
Repartição Técnica
Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, (51311811) Mário
Serrão Arenga.
(Por portaria de 3

de

Agosto de 1984.)
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Direcção da Arma de Infantaria
Coronel de infantaria, supranumerário, (51290811) Manuel Carlos
Teixeira do Rio Carvalho.
(Por portaria de 2 de Agosto de 1984.)
Tenente-coronel de infantaria, do Instituto de Altos Estudos Militares,
(51407211) José Pedro da Cruz.
(Por portaria de 4 de Junho de 1984.)

Tenente-coronel de infantaria, do Estado-Maior do Exército, (51401211)
António José Claro Pinto Guedes.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1984.)

Major de infantaria, da Repartição de Oficiais (Direcção do Serviço
de Pessoal), (06954963) José Nuno da Câmara Santa Clara
Gomes.
(Por portaria de 9 de Outubro de 1984.)

Capitão de infantaria, do Regimento de Infantaria de Beja, (09092965)
Adelino de Matos Coelho.
(Por portaria de 14 de Agosto de 1984.)

Capitão do quadro especial de ofciais, da Escola Prática de Infantaria,
(02142464) Francisco José Azevedo Martins.
(Por portaria de 3 de Setembro de 1984.)

Direcção da Arma de Artilharia
Coronel de artilharia, adido, (51461211) Adriano Albuquerque No
gueira.
(Por portaria de 26 de Junho de 1984.)

Coronel de artilharia, da Escola Prática de Artilharia, (51167711)
António de Azevedo Dias.
(Por portaria de 18 de Julho de 1984.)

Coronel de artilharia, supranumerário
Gabriel Augusto do Espírito Santo.

permanente,

(51061411)

(Por portaria de 6 de Setembro de 1984.)
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Direcção da Arma de Cavalaria
Major de cavalaria, do Centro Militar de Educação física, Equitação
e Desportos, (05384463) Rogério da Silva Guilherme.
(Por portaria de 15 de Agosto de 1984.)

Direcção da Arma de Engenharia
Major de engenharia, do Instituto de Altos Estudos Militares,
(09886564) Luís Vasco Valença Pinto.
(Por portaria de 10 de Outubro de 1984.)

Direcção da Arma de Transmissões
ramo manutenção), do
Capitão de transmissões (serviços técnicos
Quartel-General da Zona Militar da Madeira, (52269811), António
Soares de Lima, devendo ser considerado nesta situação desde
14 de Julho de 1983.
—

(Por portaria de 17 de Outubro de 1984.)

Direcção do Serviço de Fortificações e Obras do Exército
Tenente-coronel de engenharia, da Escola Prática de Engenharia,
(50770511) José Emílio da Silva.
(Por portaria de 22 de Outubro de 1984.)

Chefia do Serviço Geral do Exército
Capitão do serviço geral do Exército, do Batalhão de Caçadores
n.° 5, (51253511) Raul Reis Castilho.
(Por portaria de 30 de Julho de 1984.)

Chefia do Serviço de Material de Instrução
Major de infantaria, da Direcção da Arma de Infantaria, (06183465)
António Guerreiro Calvinho.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1984.)

(
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Quartéis-generais:
Região Militar do Centro
Major de engenharia, adido, (02990965) Jorge António Bernardo,
devendo ser considerado nesta situação desde 21 de fevereiro
de 1984.
(Por portaria de 24 de Setembro de 1984,)

Major do serviço geral do Exército, do Regimento de Infantaria de
Viseu, (50570111) António fernandes dos Santos.
(Por portaria de 24 de Agosto de 1984.)

Capitão do serviço geral do Exército, do Estado-Maior do Exército,
(51091111) Alfredo Massano Pinheiro.
(Por portaria de 28 de Agosto de 1984.)

Tenente do serviço geral do Exército, da Direcção da Arma de
Engenharia, (42064511) Carlos Luís Osório Bernardes.
(Por portaria de 15 de Outubro de 1984.)

Região Militar de Lisboa
Major engenheiro de transmissões, do Regimento de Transmissões,
(05210364) José Manuel Pinheiro Lopes Canavilhas.
(Por portaria de 16 de Agosto de 1984.)

Região Militar do Sul
Tenente de transmissões (serviços técnicos
ramo exploração), do
Regimento de Transmissões, (34177060) António Joaquim Eu
fémio, devendo ser considerado nesta situação desde 9 de
Dezembro de 1983.
—

(Por portaria de 9 de Novembro de 1984.)

Zona Militar dos Açores
Capitão de transmissões (serviços técnicos
ramo manutenção), do
Regimento de Transmissões, (52137911) Manuel Maria Calretas,
devendo ser considerado nesta situação desde 6 de Novembro
de 1983.
—

(Por portaria de 6 de Novembro de 1984.)
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Zona Militar da Madeira
Tenente-coronel de infantaria, supranumerário, da Direcção da Arma
de Infantaria, (51398311) Mário José Vargas Cardoso.
(Por portaria de 14 de Agosto dc 1984.)
Chefe do Estado-Maior, o coronel de artilharia, do Regimento de
Artilharia de Costa, (51370811) Luís Filipe Godinho Bilro.
(Por portaria de $ de Outubro de 1984.)
ramo manutenção), do
Tenente de transmissões (serviços técnicos
Regimento de Transmissões, (33205159) José Picado Cláudio,
devendo ser considerado nesta situação desde 12 de Julho
de 1983.
(Por portaria de 17 de Outubro de 1984.)
—

(

Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (52129411)
Manuel Maria dos Reis.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1984.)
Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução
e unidades:
Infantaria:
Regimento de Infantaria de Abrantes
1 ,a Brigada Mista Independente
2.° Batalhão de Infantaria Motorizado
Comandante, o tenente-coronel de infantaria, da Direcção da Arma
de Infantaria, (51404111) Francisco Nunes Roque.
(Por portaria de 16 de Agosto de 1984.)
Tenente do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
da Escola Prática do Serviço de Material, (51761711) Moisés
Laranjeira Cruz.
(Por portaria de 14 de Agosto de 1984.)
Regimento de Infantaria de Chaves
Tenente do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
da Escola Prática do Serviço de Material, (09690767) Aníbal
de Oliveira Araújo Valente.
(Por portaria de 15 de Agosto de 1984.)

(
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Regimento de Infantaria de faro
Comandante, o coronel de infantaria, da Direcção da Arma de Infan
taria, (50876611) Júlio Marques da Costa.
(Por portaria de 20 de Agosto de 1984.)
Regimento de Infantaria de faro
(Destacamento de Tavira)
Tenente do serviço geral do Exército, da Chefia do Serviço Geral
do Exército, (51992011) Aleixo Francisco do Rosário da Costa
Fernandes.
(Por portaria de 10 de Setembro de 1984.)
Regimento de Infantaria de Tomar
1
1.0

.

Brigada Mista Independente

Batathão de Infantaria Motorizado

Capitão do quadro especial de oficiais, no quadro, (07752165) Óscar
António Fernandes.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1984.)

Artilharia:
Regimento de Artilharia de Leiria
Comandante, o coronel de artilharia, da Direcção da Arma de
Artilharia, (51182311) Angelo Rafael Leiria Pires.
(Por portaria de 15 de Outubro de 1984.)

Regimento de Artilharia de Lisboa
Tenente-coronel de artilharia, supranumerário, da Direcção da Arma

de Artilharia, (50338611) José Henrique Rola Pata.
(Por portaria de 3 de Setembro de 1984.)

Grupo de Artilharia de Guarnição

n.°

1

Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (52260711)
Augusto Figueiredo.
(Por portaria de 15 de Agosto de 1984.)
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Grupo de Artilharia de Guarnição n.° 2
Capitão de artilharia, do Regimento de Artilharia de Costa, (17498968)
Horácio Martins Gomes de Sousa.
(Por portaria de 5 de Outubro

de 1984.)

Cavalaria:
Centro de Instrução de Polícia do Exército
de cavalaria, supranumerário, (51242211)
Rui Manuel de Almeida Trigueiros Sampaio.

Comandante, o coronel

(Por portaria de 3 de Setembro de 1984.)

Engenharia:
Escola Prática de Engenharia
1

a

Brigada Mista Independente
Companhia de Engenharia

Tenente do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
da Escola Prática do Serviço de Material, (16140171) João José
Madeira da Silva.
(Por portaria de 14 de Agosto de 1984.)

Serviço de transmissões:
Regimento de Transmissões
Tenente de transmissões (serviços técnicos
ramo exploração), do
Ouartel-General da Região Militar do Centro, (34177060) António Joaquim Eufémio, devendo ser considerado nesta situação
desde 24 de Agosto de 1982.
—

(Por portaria de 18 de Outubro de 1984.)

Distritos de recrutamento e mobilização:
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Angra do Heroísmo
Chefe, o coronel de infantaria, da Direcção do Serviço de Transportes,
(50814511) Pedro Pereira do Rosário Santos.
(Por portaria de 8 de Outubro de 1984.)

(
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Diversos:
Agrupamento Base de Santa Margarida
Comandante, o coronel de artilharia, da Direcção da Arma de Arti
lharia, (51355$11) Nuno Ramiro Esteves.
(Por portaria de 26 de Novembro de 1984.)

Depósito Geral de Material Sanitário
Director, p coronel farmacêutico, supranumerário, (52156611) Rui
Fernandes falcão.
(Por portaria de 27 de Agosto de 1984.)

Adidos:
Academia Militar
Nomeado professor adjunto da 42.a cadeira (Armamento, Viaturas
Blindadas e Tiro) da Academia Militar o major de infantaria
da Escola de Sargentos do Exército, (50995611) Jorge Xavier
de Vasconcelos Mendes Belo, nos termos da alínea b) do n.° 2 da
Portaria n.° 580/80, de 9 de Setembro, e ao abrigo do apêndice 1
ao mapa anexo n.° 3 a que se refere o artigo 13.° do Decreto-.
-Lei n.° 42 952, de 12 de Fevereiro de 1959, em substituição
do major de infantaria Nuno Roque, que pela presente portaria
é exonerado das referidas funções.
(Por portaria de 14 de Agosto de 1$4, visada pelo Tribunal de
Contas em 15 de Novembro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Nomeado professor adjunto da 29.a cadeira da Academia Militar
(Organização Táctica e Serviços de Artilharia), nos termos da
alínea c) do n.° 2 da Portaria n.° 580/80, de 9 de Setembro, o
major de artilharia (50448911) Eduardo Barata das Neves, da
Escola Prática de Artilharia, em substituição do major de
artilharia Jorge da Silva Veríssimo, que é exonerado das referidas
funções pela presente portaria.
(Por portaria de 30 de Julho de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 15 de Novembro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Nomeado professor catedrático da 30.’ cadeira (Organização Táctica
e Serviços de Cavalaria) da Academia Militar o tenente-coronel
de cavalaria (51227411) Rui Gonçalves Soeiro Cidrais, do Regi-
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mento de Cavalaria de Estremoz, nos termos da alínea e) do
n.° 2 da Portaria a.° 580/80, de 9 de Setembro, em substituição
do tenente-coronel de cavalaria João António Branco Martins
da Rosa Garoupa, que é exonerado das referidas funções pela
presente portaria.
(Por portaria de 24 de Setembro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 5 de Novembro de 1984. Niío silo devidos emolu
mentos.)

Colégio Militar

Nomeado, por escolha, o coronel de infantaria, do Regimento de Infan
taria de Abrantes, (51290811) Manuel Carlos l’eixeira do Rio
de Carvalho, para o cargo de subdirector do Colégio Militar, nos
termos do artigo 11.0 do Decreto-Lei n.° 34 093, de 8 de Novem
bro de 1944, e quadro orgânico em anexo 1 ao Decreto-Lei
n.° 42 135, de 3 de Fevereiro de 1959, em substituição do coronel
de cavalaria Nuno Ãlvaro do Couto Bastos dc Bivar que, por
portaria de 28 de Novembro de 1983, foi exonerado das referidas
funções.
(Por portaria de 7 de Dezembro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 12 de Novembro de 1984. No s5o devidos emolu
mentos.)

Nomeado professor efectivo do 11.0 Grupo de Disciplinas do Colégio
Militar nos termos do n.° 1 do artigo 2.° do Decreto-Lei
n.° 46377, de 11 de Junho de 1965, o tenente-coronel de arti
lharia, no quadro, (50032111) Diogo dos Santos Machado, para
preenchimento de vaga orgânica e completamento do quadro.
(Por portaria de 28 de Julho de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 12 de Novembro de 1984. Nio silo devidos emolu
mentos.)

Nomeado professor efectivo do Colégio Militar o capitão do serviço
geral do Exército (50669511) Fausto da Costa França, nos termos
do Decreto-Lei n.° 46 377, de 11 de Junho de 1965, e artigo 30
do Decreto-Lei n.° 42 135, de 3 dè fevereiro de 1959, para com
pletamento do quadro orgânico.
(Por portaria dc 23 de Julho de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 12 de Novembro de 1984. Nio so devidos emolu
mentos.)

Nomeado para as funções inerentes a almoxarife do Colégio Militar
o capitão do serviço geral do Exército, no quadro, (51778711)
António Castiço Antunes Guerra, nos termos do artigo 62.° do
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Decreto-Lei n.° 34 093, de 8 de Novembro de 1944, e anexo 1
do Decreto-Lei n.° 42 135, de 3 de fevereiro de 1959, para pre
enchimento de vaga orgânica e completamento do quadro.
Nomeado tesoureiro do Colégio Militar o capitão do serviço geral
do Exército, supranumerário, (52402911) Deolindo Polido Mar
ques Pulquério, nos termos do artigo 57.° do Decreto-Lei
n.° 34 093, de 8 de Novembro de 1944, e anexo 1 ao Decreto-Lei n.° 42 135, de 3 de fevereiro de 1959, para preenchimento
de vaga orgânica e completamento do quadro.
Nomeado subalterno da Formação do Colégio Militar o tenente do
serviço geral do Exército, no quadro, (52882911) Custódio Mar
ques de Sousa, nos termos do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 42 135,
de 3 de Fevereiro, e seu anexo 1, para preenchimento de vaga
orgânica e coinpletamento do quadro.
Nomeado para desempenhar as funções de subalterno de Companhia
do Colégio Militar o tenente do serviço geral do Exército
(32024263) Fernando Herculano de Jesus Fernandes, nos termos
do artigo 53.° do Decreto-Lei n.° 34 093, de 8 de Novembro de
1944, e anexo 1 ao Decreto-Lei n.° 42 135, de 3 de Fevereiro de
1959, para preenchimento de vaga orgânica e completamento do
quadro.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 12 de Novembro de 1984. Não suo devidos emolu
mentos.)

Escola Militar de Electromecânica
Nomeado director dos cursos da Força Aérea na Escola Militar de
Electromecânica o major da Força Aérea (000786-C) António
Marcos Januário, nos termos do artigo 2.° do Decreto-Lei
n.° 44474, de 24 de Julho de 1962, em substituição do major
da Força Aérea Armando Barros, que é exonerado das referidas
funções pela presente portaria.
(Por portaria de 1 de Julho d 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 15 de Novembro de 1984. Nilo são devidos emolu
mentos.)

Manutenção Militar
Nomeado chefe da Sucursal de Ëvora da Manutenção Militar nos
termos dos artigos 28.° e 30.° do Decreto-Lei n.° 41 892, de 3 de
Outubro de 1958, e mapa anexo à Portaria n.° 297/73, de 26 de
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Abril, o major do serviço de administração militar (50757811)
João Machado Tété, do Centro de Gestão financeira da Região
Militar do Centro, em substituição do major do serviço de admi
nistração militar Ivo Cabaço dc Almeida Estudante, que é exone
rado desde a mesma data.
Nomeado adjunto dos Serviços Comerciais da Manutenção Militar
nos termos dos artigos 28.° e 30.° do Decreto-Lei n.° 41 892,
de 3 de Outubro de 1958, e mapa anexo à Portaria n.° 135/76,
de 11 de Março, o major do serviço de administração militar
(50473$11) Ivo Cabaço de Almeida Estudante, da Manutenção
Militar (Sucursal de Ëvora), na vaga deixada pelo major do ser
viço de administração militar José Carlos da Assunção Teixeíra,
que pela presente portaria é exonerado das referidas funções.
O referido oficial continua na situação de adido, situação em
que já se encontrava do antecedente.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 15 de Novembro de 1984 Não são devidos emolu
mentos.)
Nomeado gerente da Messe Militar de Lagos da Manutenção Militar
nos termos dos artigos 28.° e 30.° do Decreto-Lei n.° 41 892, de

3 de Outubro de 1958, e mapa anexo à Portaria n.° 135/76, de
11 de Março, o capitão do serviço de administração militar
(6011366$) Artur Augusto de Meneses Moutinho, da Direcção
do Serviço de Administração Militar, na vaga deixada pelo capi
tão do sei-viço de administração militar Manuel António Geraldes,
que é exonerado das referidas funções pela data da presente
portaria.
(Por portaria de 14 de Agosto de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 15 de Novembro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Nomeado para ocupar um lugar nos Serviços Gerais da Manutenção
Militar o tenente do serviço geral do Exército (51786011) Cris
tóvão Amaro Martins Beirão, do Centro de Instrução de Polícia
do Exército, nos termos dos artigos 28? e 30.° do Decreto-Lei
n.° 41 $92, de 3 de Outubro de 1958, e mapa anexo ao Decreto-Lei n.° 48 566, de 3 de Setembro de 1968, substituído pelo
mapa anexo à Portaria n.° 135/76, de 11 de Março, em substi
tuição do capitão do serviço geral do Exército José Trindade
Vilela que pela presente portaria é exonerado das referidas
funções.
(Por portaria de 17 de Setembro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 5 de Novembro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)
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Oficiais do quadro de complemento
Armas e serviços:
Estado-Maior do Exército
Capitão miliciano do serviço de administração militar, do Quartel-General da Região Militar do Norte, (05573467) Álvaro de
Miranda da Costa Ferreira.
(Por portaria de 9 de Outubro de 1984.)

Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução
e unidades:
Infantaria:
Regimento de Infantaria de Castelo Branco
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, do Quartel-General
da Zona Militar da Madeira, (13449480) Luís Filipe Antunes
da Silva, em disponibilidade.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1984.)

Regimento de Infantaria do Porto
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infan
taria de Ponta Delgada, (04394279) Rui Manuel Marques Maga
lhães, em disponibilidade.
(Por portaria de 10 de Outubro de 1984.)

Regimento de Infantaria de Queluz
Tenente miliciano de infantaria, do Campo de Tiro de Alcochete,
(13474979) José Figueiredo de Almeida, em disponibilidade.
(Por portaria de 16 de Março de 1984.)

Alferes miliciano de infantaria, da Escola de Sargentos do Exército,
(14336780) Vítor Manuel Ramos Carvalho, em disponibilidade.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1984.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Quartel-General da
Zona Militar da Madeira, (12773581) Jorge Manue] Meirim
Bento, em disponibilidade.
(Por portaria

de 13 de Agosto de 1984.)
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Alferes miliciano de educação física, do Quartel-General da Região
Militar do Sul, (05811273) Sidónio Oliveira da Costa Serpa, em
disponibilidade.
(Por portaria de 30 de Junho de 1978.)

Regimento de Infantaria de Tomar
Alferes miliciano de infantaria, da Região Militar de Moçambique,
(72829471) Carlos António Branco Brito, em disponibilidade.
(Por portaria de 15 de Outubro de 1984.)

Batalhão de Infantaria de Aveiro
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Quartel-General da
Região Militar do Sul, (07913573) Luís Filipe Colaço Antunes,
em disponibilidade.
(Por portaria de 2$ de Dezembro de 1979,)
Artilharia:
Regimento de Artilharia de Leiria
Alferes miliciano de artilharia, da Escola Prática de Artilharia,
(03628880) Carlos Jorge Trindade da Silva Rente, em disponi
bilidade.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1984.)

Regimento de Artilharia de Lisboa
Alferes milicianos de artilharia, da Escola Prática de Artilharia,
(00424678) Ricardo Benedito Estevinho Dias, (07831183) Ma
nuel Domingos Caeiro Mendes, (07861783) Jorge Manuel da Silva
Azinheiro, (02722480) Carlos Duarte Vieira Gabriel e (12064579)
José Eduardo Estorninho Viana, todos em disponibilidade.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1984.)

Cavalaria:
Regimento de Cavalaria de Braga
Alferes miliciano de cavalaria, do Quartel-General da Região Militar do
Norte, (09969778) António Manuel Martinho Nogueira Rodri
gues, em disponibilidade.
(Por portaria de 16 de Agosto de 1984.)
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Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, do Quartel-General da
Região Militar do Sul, (13425077) Félix Luís Pereira das Neves,
em disponibilidade.
(Por portaria de 30 de Dezembro de 1978i

Aspirante a oficial miliciano, capelão eventual, da Escola Prática do
Serviço dc Transportes, (01998275) António fernandes Rodri
gues, em disponibilidade.
(Por portaria de 9 de Setembro de 1984.)

Regimento de Cavalaria de Estremoz
Alferes miliciano de cavalaria, do Quartel-General da Região Militar
do Sul, (11250273) Filipe Gabriel d’Orey Marchand, em dispo
nibilidade.
(Por portaria de 28 de Dezembro de 1979,)

Regimento de Lanceiros de Lisboa
Alferes miliciano de cavalaria, do Quartel-General da Região Militar
do Sul, (19954478) Jorge Manuel Almeida da Conceição Bernardo,
em disponibilidade.
(Por portaria de 27 de Julho de 1979.)
Alferes miliciano de cavalaria, do Quartel-General da Região Militar
do Sul, (09685978) Joaquim António Verdugo Carvão, em disponi

bilidade,

(Por portaria de 31 dc Julho de 1979.)

Alferes miliciano de cavalaria, da Escola Prática de Artilharia,
(03696080) João Carlos ferreira da Silva Costa Pereira, em dis
ponibilidade.
(Por portaria de 13 dc Agosto de 1984.)

Engenharia:

Regimento de Engenharia n.° 1

Aspirante a oficial miliciano de engenharia, do Quartel-General da
Região Militar do Sul, (02675471) José Pedro dos Santos Dei Toro
de Macedo, em disponibilidade.
(Por portaria de 28 dc Dezembro de 1979.)
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Serviço de saúde:
Batalhão do Serviço de Saúde
Alferes miliciano do serviço de saúde, do Quartel-General da Região
Militar do Sul, (13674272) Américo António de Oliveira Moreira,
em disponibilidade.
(Por portaria de 30 de Julho de 1978.)

Alferes miliciano do serviço de saúde, do Quartel-General da Região
Militar do Sul, (02067773) Júlio Augusto Miguel, em disponi
bilidade.
(Por portaria de 27 de Julho de 1979.)

Serviço de administração militar:
Batalhão de Administração Militar
Tenente miliciano do serviço de administração militar, da Direcção
do Serviço de Administração Militar, (08960178) Carlos Manuel
Viegas Marques Correia, em disponibilidade.
(Por portaria de 11 de Setembro de 1984.)

Alferes miliciano dp serviço de administração militar, do Quartel-General da Região Militar do Sul, (01299373) Vítor Manuel
Candeias do Dórdio, em disponibilidade.
(Por portaria de 27 de Julho de 1979.)

Alferes miliciano do serviço de administração militar, do Quartel-General da Região Militar do Sul, (00526468) Marcos António
Cabrita Santos Rita, em disponibilidade.
(Por portaria de 27 de Setembro de 1984.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar,
da Escola Prática de Infantaria, (07958781) Pedro Manuel Alves
Cardoso Lopes, em disponibilidade.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1984.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, do
Quartel-General da Região Militar do Centro, (0371337$) José
Augusto dos Santos Saraiva, em disponibilidade.
(Por portaria de 10 de Outubro de 1984.)
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Alferes miliciano do serviço de pessoal, do Quartel-General da Região
Militar do Sul, (06255372) Fernando Carlos Baptista, em dispo
nibilidade.
(Por portaria de 31 de Julho de 1975.)

Alferes miliciano do serviço de pessoal, do Quartel-General da Região
Militar do Norte, (19304279) António José Pinto, em disponi
bilidade.
(Por portaria de 1 de

Outubro de 1984.)

Distritos de recrutamento e mobilização:
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Coimbra
Alferes miliciano de transmissões, do Regimento de Transmissões,
(02464$66) José António Barata Marques Almeida, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Lisboa
Tenente miliciano de engenharia, da Região Militar de Angola,
(00414760) António José Sinarle de Serpa Soares, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1975.)

Alferes miliciano do serviço de saúde, do Batalhão do Serviço de
Saúde, (18383$68) Manuel Joaquim Balsinha Pinéu, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1983,)

Distrito de Recrutamento e Mobilização do Porto
Alferes miliciano de Infantaria, do Regimento de Engenharia n.° 1,
(16161070) Manuel Arlindo de Oliveira Cardoso, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1975.)

Colocado no Distrito de Recrutamento e Mobilização do Porto, desde
1 de Janeiro de 1983, o alferes miliciano de infantaria (60626468)
Fernando Azevedo Teixeira da Costa, e não no Distrito de Recru
tamento e Mobilização de Lisboa como consta na Ordem do
Exército, 2. Série, n.° 12, de 1983.
(Por portaria 28 de Novembro de 1984.)
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Alferes miliciano de engenharia, do Regimento de Engenharia a.° 1,
(03893068) António José ferreira Veiga de Macedo, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1983.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Seftfbal
Colocado no Distrito de Recrutamento e Mobilização de Setúbal, na
situação de licenciado, desde 1 de Janeiro de 1984, o alferes
miliciano de infantaria (61743269) António Marques Rodrigues,
do Regimento de Infantaria de Queluz, e não no Distrito de Re
crutamento e Mobilização de Lisboa como consta na Ordem do
Exército, 2. Série, n.° 8, de 1984.
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Viseu
Alferes miliciano de infantaria, da Região Militar de Angola,
(00524766) António José da Silva Nunes Quaresma, licenciado.
(Por portaria de 2 de Outubro de 1984.)

Academia Militar
Capitão miliciano de engenharia, do Estado-Maior do Exército,
(07256467) Luís Filipe da Ponte e Silva Marques.
(Por portaria de 15 de Outubro de 1984.)

VI— PENSÕES DE RESERVA
Capitão médico (50935211) Alberto Antunes, pensão mensal de
53 689$00, desde 10 de Setembro de 1984.
Conta 32 anos de serviço.
(Por portaria de 19 de Outubro de 1984. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 276-A/75.)

O valor da rectificação de pensão de reserva do major de infantaria
(42046457) Renato José Ferreira dos Santos Marques, fixado na
portaria publicada na Ordem do Exército, 2.a Série, n.° 20, de
15 de Outubro de 1984, foi alterada para 61103$00 desde 21 de
Setembro de 1984.
(Por portaria de 24 de Outubro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 276-A/75.)

(
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VII— RECTIFICAÇÕES DE PENSOES
Actualização das pensões de reserva dos oficiais a seguir mencionados,
desde as datas que se lhes indicam:
Com 36 anos de serviço:
Desde 1 de Janeiro de 1983:

Capitão:
(50085411) Joaquim Augusto Tomaz, 56748$00 (a).
(a) Rectifica a publicada na O. E.

n.°

21/83.)

Desde 1 de Janeiro de 1984:

Coronéis:
(51410011) Luís Leite ferrefra, 76000$00;
(51466511) Emanuel Xavier Ferreira Coelho, 82460$00;
(51421611) José dos Santos Castro, 82 460$00;
(51274811) Henrique Manuel Gonçalves Vaz, 76 800$00;
(51386611) António Manuel Andrade Lopes, 88 920$00;
(51384511) Nívio José Ramos Herdade, 88 920$00;
(51382711) Camilo José Delgado, 82460$00;
(51386711) Pedro Alves Cabral, $2 460$00;
(51384711) Alberto Alves Pinto Baptista, 28920$00;
(51409811) Manuel Maria Pereira Coutinho Correia de Freitas,
$2 727$00;
(51286511) Henrique Calapez da Silva Martins, 76000$00;
(51296811) António Fernando Guerreiro, 76000$00;
(51299411) Luís António de Moura Casanova Ferreira, $8 920$00;
(51302611) Joaquim Azevedo Martins da Costa, 76800$00;
(51278611) António Valadares Correia de Campos, 82 460$00;
(51283511) Filipe José Freire Themudo Barata, 76 300S00;
(51301411) Eduardo Vaz Neto de Almeida, 8$ 920$00;
(51368211) João Inácio Pereira Júnior, 76 300$00;
(51375211) Ireneu de Almeida Mota, 76 800$00;
(51304611) Armando de Sousa Gomes, 76300$00;
(51374911) José Júlio Viana Serzedelo Coelho, 76 800$00;
(51390311) Raul Leandro dos Santos, 76000$00;
(51382211) Francisco Manuel Brandão Loureiro, 82460$00;
(51383211) Agostinho Dias da Gama, 82460$00;
(51368011) José Duarte Xavier da Silva Palhares Correia de Meneses
Nogueira Marinho Falcão, 76 000$00;
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Carlos Alberto Alves Viana Pereira da Cunha, $8 920$00;
Jovelino Moniz de Sá Pamplona Corte Real, 82460$00;
Alveno Soares Paula de Carvalho, 88920$00;
Mário Serra Dias da Costa Campos, 76 000$00;
Carlos Alberto de Oliveira Borges, 88 920$00;
Artur Manuel Pereira da Silva Baptista, 88920$00.

Tenentes-coronéis:
(51390111) Francisco Manuel Homem de Gouveia Costa Fernandes,
75 110$00;
(51273911) Egberto das Neves Curado, 75 110$00;
(51385111) Tomás Luís Chaves das Costa, 75 110$00;
(51303711) António Paulo Bracourt Pestana de Vasconcelos,
69 300$00;
(51303111) Carlos Alberto de Barros Teixeira, 69300$00;
(51299311) José Borges Tamegão, 75 110$00;
(51284611) Manuel da Cunha Sardinha, 81 300$00;
(51278411) João da Cruz Quintino, 69 000$00;
(51306211) Américo da Costa Varino, 81 220$00;
(51352511) Aníbal Ortiz Martins, 81 220$00;
(51309211) Alfredo Alexandre Fernando Ordaz Mangas, 69000$00;
(51368411) Matias Fiuza Álvares da Costa, 75 440$00;
(51285511) Frederico Alfredo de Carvalho Ressano Garcia, 75 110$00;
(51383311) João Damas Vicente, 75 110$00;
(51342711) Américo Trindade, 69000$00;
(52154611) José farinha dos Santos Tavares, 75 110$00;
(51045411) Ernesto Farinha dos Santos Tavares, 75 110$00;
(51467811) Gabriel da fonseca Dores, 81 220$00;
(50856611) Raul Pereira Baptista, 69 000$00;
(50478011) Domingos André, 69 000$00;
(51480311) Álvaro António Pompeia Xavier, 69000$00;
(51410711) Manuel António Minas da Piedade, 21 466$00;
(51437011) Silvério Manuel, 75 110$00;
(51388411) Arnaldo Manuel Serra Gomes, $1 220$00;
(51433711) Marcolino Carvalho Fava, 69 562$00;
(51382911) Aldorindo Aléxis Filinto Ilídio Ferreira Pinto da Cunha,
69 000$00;
(51386211) Rogério da Encarnação Elias Mimoso Correia, 69000$00;
(51431611) Vasco da Costa Álvares, 75 110$00;
(51394711) Guilherme Cardoso de Oliveira, 75 110$00;
(51387711) Manuel Ferreira Guedes, 81 220$00;
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Majores:
(51430411) José Henriques Neves do Ó, 65 500$00;
(51190111) Tomás Augusto Monteiro, 66 100$00;
(51441611) José Pinto Barroso, 73460$00;
(51416211) José Garcia Afonso, 67 700$00;
(51477511) Francisco Pereira de Oliveira, 71 260$00;
(509381 1) António Ricardo Felgueiras, 65 500$00;
(51532911) Fernando Guilherme Ribeiro Maria de Vasconcelos Dias,
65 500$00;
(51412611) José Rafael Lopes Saraiva, 77020$00;
(51227911) José Maria Adriano das Neves, 65 500$00;
(51384611) Raul Esteves Traveira, 65 500$00;
(51442111) José Rodrigues Pacheco, 65 500$00;
(51461911) Afonso de Carvalho Gonçalves, 71 260$00;
(51467711) Henrique de Ataíde de Sousa Dias, 65 800$00;
(51404611) João Alves Valente, 77020$00.
Capitães:
(51309311) Manuel Ribeiro, 65650$00;
(51365411) António Afonso Ourives, 65 650$00;
(51352211) José Ferreira Miguel Martins, 60 400$00;
(51365311) Marçal da Rocha Freitas, 65650$00;
(51307211) Luís Gonzaga Afonso Ferreira, 65 650$00;
(51308411) José Esperança, 60400$00;
(51355511) Belchior Alves Carneiro, 65 650$00;
(51364511) José da Fonseca Borges, 60400$00;
(51339511) Hélder Antunes Panóias, 65 650$00;
(51334711) Óscar Augusto de Oliveira, 65 650$00;
(51340511) José Ricardo Marques, 65 650$00;
(51339611) António Maria Geraldes, 65 650$00;
(51340111) António da Conceição Candoso, 65 650$00;
(51323411) Américo da Conceição Mesquita, 60 400$00;
(51343211) Jaime Filipe Nunes Botica, 65650$00;
(51348511) Amadeu Coelho, 65 650$00;
(51443911) José Dias Roldão, 60400$00;
(51442211) Luís de Ascensão Esteves, 65 650$00;
(51440311) José Augusto Duarte, 60400$00;
(50085411) Joaquim Augusto Tomaz, 66 098$00 (a);
(51277811) José Trindade Vilela, 65 650$00;
(51445711) José António Sargaço, 61 499$00;
(51439711) Salvador de Jesus Neto, 61157$00;
(51273511) Anselmo da Conceição Antunes, 65 650$00;
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Manuel Serejo da Silva, 60 400$00;
Manuel Henriques de Oliveira, 65 650$00;
João Eloy Borges da Cunha Mora, 65650$00;
Álvaro de Andrade Pissarra da Cunha Brito, 70 900$00;
Carlos Rodrigues da Silva Barbosa, 60400$00;
Henrique Luís Caetano da Silva, 65 650$00;
Aurélio Gomes Seara, 65 650$00.

(a) Rectifica a publicada na O. E. n. 15/84.

Com menos de 36 anos de serviço:
Desde 1 de Janeiro de 1984:
Majores:
(51236111) Manuel Ribeiro Vieira, 55 265$00. Conta 27 anos e 1 mês
de serviço;
(51413511) Lourenço de Carvalho Fernandes Tomás, 58 782$00. Conta
27 anos e 4 meses de serviço;
(50002711) André Garcia da Silva, 53067$00. Conta 29 anos e
2 meses de serviço;
(51414011) Vasco Luís Pereira Esteves Ramires, 63 441$00. Conta
29 anos e 6 meses de serviço;
(51151611) Jorge Luís dos Santos Nunes, 73276$00. Conta 34 anos
e 3 meses de serviço;
(09941364) Luís Eugénio Batáglia fabião, 35 092$00. Conta 19 anos
e 1 mês de serviço;
(51427411)José Fernandes Bernardo Alves, 63 281$00. Conta 33 anos
e 9 meses de serviço;
(51051211) Miguel António de Carvalho Sampaio Meio e Castro,
63 257$00. Conta 31 anos de serviço;
(51285811) Luís de Matos Marcelino, 54529$00. Conta 29 anos e
lO meses de serviço;
(51462711) Augusto António Capelo de Azevedo Batalha, 43 667$00.
Conta 24 anos de serviço;
(51399711) Luís Armando Florença Tovar de Lemos, 61 363$00.
Conta 31 anos de serviço;
(51304111) João Luís Laia Nogueira Mendes Paulo, 45527$00. Conta
23 anos de serviço;
(51388211) Luís Artur Carvalho Teixeira de Morais, 52 764$00.
Conta 29 anos de serviço;
(51385011) António Mariz de Sousa e Costa, 48 519$00. Conta 26
anos e 8 meses de serviço;
(51387211) Guilhermino de Carvalho Morais e Castro, 44880$00.
Conta 24 anos e 8 meses de serviço.
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Capitães:
(50458411) Rogério da fonseca Santos, 63 067$00. Conta 34 anos
e 7 meses de serviço;
(50025911) Luís Alves de Sousa, 52 011$00. Conta 31 anos de serviço;
(50938311) José António dos Santos, 57 044$00. Conta 34 anos de
serviço.
(51322311) Pedro José Pereira, 60 179$00. Conta 33 anos de serviço;
(50935211) Alberto Antunes, 52011$00. Conta 31 anos de serviço;
(51236011) António José Brites Leitão Rito, 41 944$00. Conta 25
anos de serviço;
(43146059) Artur Vicente Leite de Magalhães, 36 896$00. Conta
22 anos e 8 meses de serviço;
(51417111) Rui Mascarenhas Leiria, 53 175$00. Conta 27 anos de
serviço;
(51277311) Ricardo Lopes da Silveira, 33 369$00. Conta 20 anos e
6 meses de serviço;
(51297311) Carlos Tomás Calheiros Valença Leitão, 34319$00. Conta
21 anos e 1 mês de serviço;
(51355411) Carlos Alberto de Matos Gueifão, 34590$00. Conta 21
anos e 1 mês de serviço;
(41495461) José Pessoa Nunes, 29300$00. Conta 18 anos de serviço;
(51352711) Alípio Antunes Guedes, 32722$00. Conta 20 anos de
serviço;
(51287411) Rodrigo José Matos de Sousa, 58963$00. Conta 32 anos
e 4 meses de serviço;
(51304411) Joaquim Agapito dos Santos Ortiz, 61 699$00. Conta 33
anos e 10 meses de serviço.

VIII

—

DECLARAÇÕES

Colocações e desempenho de funções:
1) O general, na situação de reserva, (51384911) Artur Baptista
Beirão deixou de prestar serviço desde 1$ de Outubro de 1984, no
Estado-Maior do Exército, passando a prestá-lo no Supremo Tribunal
Militar, desde a mesma data.
2) O general, na situação de reserva, (50264411) Ernesto António
Luís Ferreira de Macedo deixou de prestar serviço desde 18 de
Outubro de 1984, no Supremo Tribunal Militar.
3) O major de infantaria, na situação de reserva, (31281052)
Guilherme Augusto Alves Branco de Santa Rita deixou de prestar
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serviço desde 12 de Novembro de 1984, na Direcção do Serviço de
Justiça e Disciplina.
4) O capitão de infantaria, na situação de reserva, (51322311)
Pedro José Pereira presta serviço desde 19 de Novembro de 1984, no
Lar Académico Militar, deixando de o prestar na Chefia do Serviço
dc Material de Instrução, desde a mesma data.
5) O tenente-coronel de artilharia, na situação de reserva,
(50448211) Francisco Manuel Abranches Félix exerce funções na
Empresa Pública Quirnigal, desde 3 de Novembro de 1982, com
encargos para o Exército somente da pensão d reserva.

6) Desde 1 de Setembro de 1984 presta serviço, na situação
de diligência, na Academia Militar, o tenente de artilharia (00465879)
Rui Manuel Freire Damásio Afonso, da Escola Prática de Artilharia.
7) O major de cavalaria, na situação de reserva, (51355111)
Alberto António ferreíra deixou de prestar serviço desde 16 de
Novembro de 1984, no Regimento de Lanceiros de Lisboa.
8) Desde 15 de Outubro de 1984 assumiu o comando do Regi
mento de Transmissões o coronel engenheiro de transmissões Manuel
da Cruz fernandes, do Regimento de Transmissões.
9) Desde 13 de Novembro de 1983 presta serviço na Escola
Militar de Electromecânica, na situação de diligência, o capitão de
ramo manutenção) Urbano dos
transmissões (serviços técnicos
Santos Lopes, do QG/ZMA.
—

10) Desde 4 de Outubro de 1984 deixou de prestar serviço na
Direcção do Serviço de Intendência, em regime de acumulação, o coro
nel do serviço de administração militar Artur Gonçalves de Almeida
Rita, do CfE.
11) Desde 23 de Outubro de 1984 deixou de prestar serviço na
Direcção do Serviço de Intendência, na situação de diligência, o coronel
do serviço de administração militar Manuel António Palminha Sacra
mento, da Escola Prática de Administração Militar.
12) Desde 31 de Outubro de 1984 assumiu o comando do Ba
talhão do Serviço de Material o tenente-coronel do serviço de
material (serviços técnicos de manutenção) Vítor Alexandre Maria
Rodrigues Figueiredo de Lima, do Batalhão do Serviço de Material.
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13) Desde 14 de Dezembro de 1983 presta serviço no RCSM,
na situação de diligência, o capitão do serviço de material (serviços
técnicos de manutenção) João Ilídio dos Santos Coelho, do Regimento
de Infantaria de Angra do Heroismo.
14) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (50975411) César Augusto Pires Bento deixou de prestar
serviço desde 9 de Maio de 1984, na Escola Prática de Engenharia,
passando a prestá-lo no Batalhão do Serviço de Material ,desdc
a mesma data.
15) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de reserva,
(50085411) Joaquim Augusto Tomaz prestou serviço no Batalhão
do Serviço Geral do Exército, de 1 de Abril a 7 de Maio de 1982.
Listas de promoções:
16) Lista de promoção dos tenentes de transmissões (ramo manu
tenção) a vigorar em 1983:
António Luvier Valente da fonseca;
Manuel Eduardo Moura Pequeno;
António Pires Faustino;
João Barroso de Carvalho.
17) Lista de promoção dos tenentes de transmissões (ramo explo
ração) a vigorar em 1983:
Fernando Amaral da Silva;
António Joaquim Eufémio;
Júlio Gonçalves Afonso;
Francisco do Nascimento Rodrigues;

Rui Dias Madureira;
António Nunes Nogueira;
Rodrigo Pereira Alves Martins;
Hilário Gonçalves ferreira;

Armando Gonçalves fernandes;
Parcídio José Antunes.
18) Lista de promoção dos tenentes do serviço de material
(serviços técnicos de manutenção) a vigorar em 1983:
José Manuel Pedroso da Silva;
Jorge Joaquim Esturrado Cardoso;
Manuel da Silva Lopes;
Álvaro Baptista de Matos;
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Domingos Francisco Galhanas Adagas;
Fernando Matias Candeias;
Álvaro Dório Correia Tavares;
António Bernardino da Silva;
Belarmino Micaelo da Silveira.
19) Lista de promoção dos tenentes de transmissões (ramo manu
tenção) a vigorar em 1984:
Ioão Anselmo Domingues Lopes;
Domingos Pereira Barbosa;
João Pedro Quintela Leitão;
Joaquim João Pinheiro Pinto;
Joaquim Fernandes Cândido;
Vítor Manuel Parente S. Costa.
20) Lista de promoção dos tenentes de transmissões (ramo explo
ração) a vigorar em 1984:
José Luís Fernandes
António Augusto 5. Simões;
Alexandre de Jesus Rodrigues;
José Correia Laja;
António Peixe Marques;
António Nunes Ramos;
Jorge Marques Crespo.
21) Lista de promoção dos tenentes do serviço de material
(serviços técnicos de manutenção) a vigorar em 1984:
José Pereira da Palma;
Abílio Marques Cardoso;
António José Borralho Estevens;
Alfredo da Costa Oliveira Brites;
João Eugénio Quintela Leitão;
João Luís da Fonseca Nabais;
Reinaldo de Sousa Pires Trigo;

António Pontes Domingues;
Manuel Martins da Silva Rocha;
João Carlos Bastardo;

Manuel Alves Pereira;
José Beato Caroça;
Arménio Rodrigues;
António Neves;
Manuel Domingos Inês Gonçalves.
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22) Lista de promoção de tenentes do serviço geral do Exército a
vigorar em 1984:
José Benedito Pires;
Mário Serrão Arenga;
Cristino Evangelista Guerreiro;
Victor Manuel Proença;
Leandro António Glórias Leitão;
José Marques Constantino Amaro;
Manuel José Gonçalves;
Joaquim Francisco Pacheco Ricardo;
Manuel Rolão Martinho;
José Leitão Sombreireiro;
António Tomaz Lopes;
António Neto Oliveira Pedrosa;
Valdemar de Moura Brito;
Aníbal fernandes de Carvalho;
Mercínio da Conceição Santos Rodrigues;
Joaquim Henriques Cardoso;
Fernando António Pereira Gonçalves;
Francisco Gregório Mendes;
Manuel Forçado Parra Carapinha;
Francisco Henrique Soares;
João Alves dos Santos;
António Pinheiro Seborro;
Adelino da Conceição Vinagre Galindro;
José Francisco Martinho;
Manuel Domingues Gomes;
João Ferreira Pereira;
Viriato Amado Pires;
José Maria Rebelo;
Adelino de Sousa Costa;
Joaquim Atigusto ferreira Marques;
Armando de Almeida Agostinho;
Joaquim António Mirador Batalha;
José dos Reis Ferreira;
José Pires Eira;
José António Eufémio;
Eduardo José Machado;
Joaquim José Corista;
Maximino Pereira Lopes;
Fernando da Silva Capela;
Avelino Oliveira;
Salazar Joaquim Lopes da Silva;
Gentil Batista Porfírio;
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Manuel Soares de Oliveira Gaspar;
José Maria Gomes;
Armindo Guerra da Silva;
António Pinto Ferreira Queiroz;
Joaquim Ferreira Parracho;
João Maria Gonçalves;
João Sousa Presumido;
Francisco Rafael Grave;
José Dias da Conceição Marques;
Francisco da Costa;
Roberto Joaquim Candeias;
Joaquim António Faustino;
Francisco Pires Mateus;
Guilhermino Rafael Saramago;
Joaquim Antonio Travanca Carvalho
António Cardana Canário;
Francisco da Silva Mateus;
Albino Martins Cordeiro;
António José Murcho Bernardo.
Contagem de antiguidade:
23) Os tenentes de engenharia, a seguir mencionados, da Escola
Prática de Engenharia, contam a antiguidade no respectivo posto desde
1 de Setembro de 1983, e não como foi publicado na O. E., 2? Série,
n° 19, de 1 de Outubro de 1984, a pág. 1253 e 1254:
(02369779)
(00385480)
(16611581)
(03726880)
(16280981)

António Augusto Baptista Antunes;
Francisco José Mourão Vieira Domingues;
Nuno Francisco Vaz das Neves Esteves;
Francisco Miguel da Rocha Grave Pereira;
Manuel Augusto Pires.

Cursos, estágios e tirocínios:
24) Devem ser averbados ao tenente de transmissões (17073280)
José Filipe da Silva Arnaut Moreira os Cursos BATALION TRAI
NING MANAGEMENT SYSTEM (BTMS) PLATOON TRAINERS
WORKSHOP, PHOTOGRAPHY SERIES e THE EfFECTIVE EXE
CUTIVE/MANAGEMENT BY OBJECTIVE, que frequentou nos
Estados Unidos da América.
25) Classificação final dos sargentos alunos que no ano lectivo
de 1983/84 concluíram o curso «A» do Instituto Superior Militar,
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sendo colocados na escala de antiguidades do seu serviço pela ordem
que abaixo são referidos:
António Manuel Pereira Neves, 16,131 valores;
José Maria Moreira da Silva, 15,253 valores;
Manuel André Esteves, 14,290 valores;
Manuel Bravo Ferreira da Mata, 13,700 valores;
Egídio Marques Casquinho, 13,029 valores;
Manuel Felício Varela, 12,968 valores;
João Carreiro Barata, 12,124 valores;
António Farinha Dionísio Alves, 11,955 valores;
José Baptista Moreira Ramos, 11,769 valores;
António dos Santos Gardete, 11,679 valores;
Manuel dos Santos Vaz do Vale, 11,661 valores;
Artur Augusto Tavares, 11,298 valores.
26) Classificação final dos sargentos alunos de transmissões que
no ano lectivo de 1983/84 concluiram o curso «C» do Instituto
Superior Militar, sendo colocados na escala de antiguidades do seu
serviço pela ordem que abaixo são referidos:
José Carlos Alves Pessoa, 16,540 valores;
Manuel Augusto Pinto Florêncio, 15,841 valores;
Luís da Conceição Almeida Rocha, 15,800 valores;
Orlando da Silva Mateus, 14,755 valores;
António João da Cunha fernandes, 14,415 valores;
José Correia, 14,070 valores.
27) Deve ser averbado ao sargento aluno (07497761) Reginaldo
Serpa das Neves o Curso «D» do Instituto Superior Militar, concluído
no ano lectivo de 1983/84, com a classificação final de 12,900 valores.
28) Deve ser averbado ao sargento aluno do serviço de material
(50010711) José Duarte Elias o Curso «B» do Instituto Superior
Militar, concluído no ano lectivo 1983/84, com a classificação final
de 13,999 valores.

Alunos da Academia Militar

—

aumentos:

29) Em 20 de Outubro de 1984, foram aumentados ao efectivo
da 1.a Companhia do Corpo de Alunos, nos termos da Portaria
n.° 607/81, com destino ao 1.0 ano do Curso Geral, depois da fre
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quência do COM, os candidatos abaixo indicados, que foram aumen
tados com os n.0s que a cada um se indica:
a. CANDIDATOS MILITARES
Alferes miliciano CMD (08956480) Joaquim Rodrigo de Sequeira
Raposo Martins Fernandes. Foi aumentado como alferes aluno
a.° 7/1.a;
Alferes miliciano pára-quedista (047132-B) Carlos Manuel Antunes
Gomes. Foi aumentado como alferes aluno n.° 15/1.a;
Alferes miliciano (06402081) António Manuel Gomes da Silva. Foi
aumentado como alferes aluno a.° 24/1.a;
Alferes miliciano (01276281) António Manuel Cruz Fernandes Vieira.
Foi aumentado como alferes aluno a.° 26/1.a;
Alferes miliciano (14562980) Manuel Gonçalves da Silva. Foi aumen
tado como alferes aluno n.° 31/1.a;
Alferes miliciano (07221881) Rui Manuel Mendes Dias. Foi aumentado
como alferes aluno n. 34/1.3;
Alferes miliciano (05797282) Fernando Jorge Semedo da Costa. Foi
aumentado como alferes aluno a.° 36/l.a;
Alferes miliciano (16678180) Vítor Carreiros Pedroso. Foi aumentado
como alferes aluno n.° 40/1.;
Alferes miliciano (00200982) Raul Manuel Lego Baptista. Foi aumen
tado como alferes aluno n.° 45/1.a;
Alferes miliciano pára-quedista (061 428-H) Carlos Alberto Rodrigues
Dores. Foi aumentado como alferes aluno a.° 48/1.a;
Alferes miliciano pára-quedista (060875-A) Manuel António Rodrigues
Galhanas. Foi aumentado como alferes aluno n.° 46/1.a;
Aspirante a oficial miliciano pára-quedista (062192-H) Alberto Sérgio
Paiva de Sousa. Foi aumentado como aspirante a oficial aluno
n.° 50/1.;
Aspirante a oficial miliciano (02110382) Nuno Miguel da Rocha e
Castro Corte Real. Foi aumentado como aspirante a oficial aluno
n.° 52/1.;
Aspirante a oficial miliciano (14569$81) Miguel Luís Ferreira Sendim.
Foi aumentado como aspirante a oficial aluno n.° 53/l.;
Aspirante a oficial miliciano (15344483) Valdemar Correia Lima.
Foi aumentado como aspirante a oficial aluno n.° 72/1.a;
Aspirante a oficial miliciano (14621282) José Emílio Gonçalves Ri
cardo. Foi aumentado como aspirante a oficial aluno n.° 78/1.;
Furriel miliciano (10975681) Jorge Martins da Silva, foi aumentado
como cadete aluno a.° 80/1.a;
2.° Furriel miliciano (09041682) Artur da fonseca Soares. Foi aumen
tado como cadete aluno n.° 85/1.a;

2. Série

ORDEM DO EXERCITO N.° 23

1613

2.° Furriel miliciano (13673983) Fernando José de Jesus Eduardo
Parreira, Foi aumentado como cadete aluno n.° 96/1.0;
2.° furriel miliciano (08578183) Ivianuel Duarte Amorim Ribeiro.
Foi aumentado como cadete aluno n.° 106/1.a;
1.0 Cabo Rd meleca (04343-G) Arlindo Fernando Oliveira Delgado
da Silva. Foi aumentado como cadete aluno n.° 109/1.a;
1.0 Cabo (0622 13-D) António José Abrantes Martins. foi aumentado
como cadete aluno n.° 110/1?;
1.0 Cabo CMD (00562083) António Orlando Leal Correia. Foi aumen
tado como cadete aluno n.° 111/1.a;
Soldado (13502183) Isidoro Nunes Ferreira. Foi aumentado como
cadete aluno n.° 112/1?.

b. CIVIS
Soldado instruendo do CGM João Paulo de Almeida. Foi aumentado
como cadete aluno n.° 113/1.a;
Soldado instruendo do CGM António Manuel Alves Vedor. Foi aumen
tado como cadete aluno n.° 115/1.a;
Soldado instruendo do CGM Carlos Manuel Gouveia de Carvalho.
Foi aumentado como cadete aluno n.° 117/la;
Soldado instruendo do CGM José Pedro Peão Lopes Dias Pinto, foi
aumentado como cadete aluno n.° 121/1.a;
Soldado instruendo do CGM Paulo Jorge Rodrigues Ramos. foi au
mentado como cadete aluno n.° 125/1.a;
Soldado instruendo do CGM António Manuel dos Santos Prata. Foi
aumentado como cadete aluno n.° 128/1?;
Soldado instruendo do CGM Hilário Dionísio Peixeiro. foi aumentado
como cadete aluno n.° 129/l.’;
Soldado instruendo do CGM Paulo Jorge dos Santos Veloso. Foi au
mentado como cadete aluno n.° 130/1.a;
Soldado instruendo do CGM Rui Paulo Brazão Martins Costa. Foi
aumentado como cadete aluno n.° 131/l.a;
Soldado instruendo do CGM Mário Rui Pinto da Silva. Foi aumentado
como cadete aluno n? 132/1.a;
Soldado instruendo do CGM José Manuel Salgueiro Ribeiro Boeiro.
foi aumentado como cadete aluno n.° 138/1?;
Soldado instruendo do CGM Rui Manuel Neto Pereira. Foi aumentado
como cadete aluno n.° 140/1.a;
Soldado instruendo do CGM José Manuel Carreiro Crespo. Foi au
mentado como cadete aluno n.° 141/1.a;
Soldado instruendo do CGM Pedro Manuel Marques Santos. Foi
aumentado como cadete aluno n.° 142/1.a;
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Soldado instruendo do CGM Paulo Bernardino Pires Miranda. Foi
aumentado como cadete aluno n.° 143/l.a;
Soldado instruendo do CGM Rui Manuel das Neves Azevedo Machado.
Foi aumentado como cadete aluno n.° 145/l.a;
Soldado instruendo do CGM Arlindo Neves Lucas. Foi aumentado
como cadete aluno n.° 147/1.a;
Soldado instruendo do CGM António Renato Pimentel Santos. Foi
aumentado como cadete aluno n.° l48/1.’;
Soldado instruendo do CGM António José Soares Pereira. Foi aumen
tado como cadete aluno n.° 150/1.a;
Soldado instruendo do CGM Sérgio Augusto Valente Marques. Foi
aumentado como cadete aluno n.° 154/1.’;
Soldado instruendo do CGM Armando José Furtado de Amaral. Foi
aumentado como cadete aluno n.° 156/1.a;
Soldado instruendo do CGM Carlos Mário Veríssimo Esteves. Foi
aumentado como cadete aluno n.° 162/1.a;
Soldado instruendo do CGM António Paulo Lopes Romeiro. Foi au
mentado como cadete aluno n.° 167/1.a;
Soldado instruendo do CGM Augusto Cerdeira. Foi aumentado como
cadete aluno n.° 171/l.a;
Soldado instruendo do CGM José David Angelino da Graça Talambas.
Foi aumentado como cadete aluno n.° 173/1.a;
Soldado instruendo do CGM Rui Manuel Sequeira de Seiça. Foi au
mentado como cadete aluno n.° 175/1.a;
Soldado instruendo do CGM António Manuel de Almeida Domingues
Varregoso. Foi aumentado como cadete aluno n.° 179/1.a;
Soldado instruendo do CGM António Manuel Nunes Cavaca. Foi
aumentado como cadete aluno n.° 180/1.a;
Soldado instruendo do COM Carlos José Félix Peças. foi aumentado
como cadete aluno n.° 181/1.a;
Soldado instruendo do CGM Paulo José de Sousa Telies Serra Pedro.
Foi aumentado como cadete aluno n.° 182/1.a;
Soldado instruendo do CGM Lino Loureiro Gonçalves. Foi aumentado
como cadete aluno n.° 186/1.a;
Soldado instruendo do COM Rui Manuel Costa Ribeiro. Foi aumen
tado como cadete aluno n.° 188/1.a;
Soldado instruendo do COM Francisco José Ferreira Duarte. foi
aumentado como cadete aluno n.° 190/1?;
Soldado instruendo do COM José Carlos dos Santos Leal Teixeira.
Foi aumentado como cadete aluno n.° 196/1?;
Soldado instruendo do COM Mário Manuel Gonçalves Faustino. Foi
aumentado como cadete aluno n.° 197/1?;
Soldado instruendo do COM Eleutério João Laranjinho Faleiro. foi
aumentado como cadete aluno n.° 198/1?;

2. Série

ORDEM DO EXIRCITO N.° 23

1615

Soldado instruendo do COM Francisco Manuel dos Ramos Nunes. Foi
aumentado como cadete aluno n.° 199/1.a;
Soldado instruendo do COM Jorge Armando Loureiro Carreira. Foi
aumentado como cadete aluno n.° 201/l.a;
Soldado instruendo do CGM Luís Manuel Oliveira de Almeida. Foi
aumentado como cadete aluno a.° 206/l.a;
Soldado instruendo do CGM José Alberto Alves Ribeiro de Magalhães.
Foi aumentado como cadete aluno n.° 213/1.a;
Soldado instruendo do CGM Luís Miguel Garrido Afonso. Foï aumen
tado como cadete aluno n.° 220/l.a;
Soldado instruendo do CGM Luís Filipe Marinho Pereira. Foi aumen
tado como cadete aluno n.° 229/1.a;
Soldado instruendo do COM António José Belchior Serrano, foi au
mentado como cadete aluno n.° 230/1?;
Soldado instruendo do CGM Paulo Miguel Baptista da Glória Belchior.
Foi aumentado como cadete aluno n.° 233/1.a;
Soldado instruendo do CGM José Eduardo dos Santos Tomás. Foi
aumentado como cadete aluno n.° 237/1?;
Soldado instruendo do COM Adriano Júlio Brites Dias. Foi aumentado
como cadete aluno n.° 240/1?;
Soldado instruendo do CGM António Luís Lourenço Veladas. Foi
aumentado como cadete aluno n.° 244/1?;
Soldado instruendo do CGM Paulo Jorge Varela Curro. Foi aumentado
como cadete aluno n.° 246/l.a;
Soldado instruendo do COM Octávio Ramos Vieira. Foi aumentado
como cadete aluno n.° 247/1?;
Soldado instruendo do CGM João Baptista Dias Garcia. Foi aumen
tado como cadete aluno n.° 248/1?;
Soldado instruendo do CGM António Jaime Gago Afonso. Foi aumen
tado como cadete aluno ti.0 251/1.a;
Soldado instruendo do CGM Luís Manuel Ricardo Monsanto. Foi
aumentado como cadete aluno ti.° 264/1?;
Soldado instruendo do CGM João Alberto Cabecinha Quaresma Fur
tado de Almeida. Foi aumentado como cadete aluno ti.° 266/1 •a;
Soldado instruendo do CGM Francisco Afonso Mexia Favita Setoca.
Foi aumentado como cadete aluno n.° 269/1.a;
Soldado instruendo do COM Paulo Jorge da Ponte Figueiredo. Foi
aumentado como cadete aluno n.° 275/1.a;
Soldado instruendo do CGM Fernando Joaquim da Luz Costa. Foi
aumentado como cadete aluno ti.° 281/1?;
Soldado instruendo do COM Miguel Serrão Sirgado Arnaut Pombeiro.
Foi aumentado como cadete aluno ti.° 284/1?;
Soldado instruendo do COM Paulo Jorge Henriques de Sousa. Foi
aumentado como cadete aluno n.° 285/1?;
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Soldado instruendo do COM César Luís Henriques dos Reis. Foi
aumentado como cadete aluno n.° 290/1?;
Soldado instruendo do CGM João Carlos Ferreira Gouveia. Foi
aumentado corno cadete aluno n.° 291/1?;
Soldado instruendo do CGM Manuel Paulo da Costa Santos. Foi
aumentado como cadete aluno n.° 298/1.a;
Soldado instruendo do CGM Fernando Duarte Bernardo de Pera
Macias. Foi aumentado como cadete aluno n.° 311/1?;
Soldado instruendo do COM Marco Aurélio dos Santos Silva. Foi
aumentado como cadete aluno n.° 312/1?;
Soldado instruendo do CGM Carlos José Barradas Fernandes. Foi
aumentado como cadete aluno n.° 313/1.a;
Soldado instruendo do CGM António Augusto da Silva Luís. Foi
aumentado como cadete aluno n? 322/1?;
Soldado instruendo do CGM Vítor Hugo Dias de Almeida. Foi
aumentado como cadete aluno n.° 323/1.a;
Soldado instruendo do CGM António Alberto Crispim Paradelo. Foi
aumentado corno cadete aluno n.° 324/1.a;
Soldado instruendo do COM Luís Miguel Pinheiro da Silva Raposo
de Medeiros. Foi aumentado como cadete aluno n.° 326/1 ,a;
Soldado instruendo do COM Rui Manuel Oliveira Trindade. Foi au
mentado corno cadete aluno n.° 327/1?;
Soldado instruendo do COM Nuno Manuel Romana Pires Barão.
Foi aumentado como cadete aluno n.° 329/1?;
Soldado instruendo do CGM José Firmino Soares de Aquino. foi
aumentado corno cadete aluno n.° 341/1.a;
Soldado instruendo do COM Joaquim Luís Correia Lopes. Foi aumen
tado como cadete aluno n.° 362/1.a;
Soldado instruendo do CGM Manuel da Cruz Pereira Lopes. Foi
aumentado como cadete aluno n.° 390/1?;
Soldado instruendo do COM José Paulo Jorge Magro dos Reis. Foi
aumentado como cadete aluno n.° 396/1.a;
Soldado instruendo do COM Paulo Alexandre Parreira Bilro. Foi au
mentado como cadete aluno n.° 427/1? (a);
Soldado instruendo do CGM Pedro Nuno da Costa Salgado. Foi au
mentado como cadete aluno n.° 481/1?;
Soldado instruendo do COM Nuno Miguel Mendonça Romão de Vas
concelos Cabanas. Foi aumentado como cadete aluno n.° 495/1?;
Soldado instruendo do COM Mário Augusto de Carvalho Baptista.
Foi aumentado como cadete aluno n.° 509/1.a;
Soldado instruendo do COM João Pedro Cardoso Beja. Foi aumentado
como cadete aluno n.° 519/1?;
Soldado instruendo do COM Pedro Manuel Pessanha de Almeida
Duarte. Foi aumentado como cadete aluno n.° 531/1.a;
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Soldado instruendo do CGM Rui Manuel Marques da Silva. Foi au
mentado como cadete aluno ri.0 532/1.a:
Soldado instruendo do CGM Iosé Carlos da Costa Guilherme. Foi
aumentado como cadete aluno n.° 533/1.2:
Soldado instruendo do CGM José fraga Figueiredo da Conceição.
Foi aumentado como cadete aluno n.° 534/1?;
Soldado instruendo do CGM Carlos da Silva Teles. Foi aumentado
como cadete aluno n.° 535/1.a;
Soldado instruendo do CGM Jorge Vítor Simões, foi aumentado como
cadete aluno n.° 536/1,2;
Soldado instruendo do CGM Rui Manuel de Alcobia Teixeira. Foi
aumentado como cadete aluno n.° 53711?;

Soldado instruendo do COM Cesário Filipe Barros da Rocha. Foi
aumentado como cadete aluno n.° 538/1.a;
Soldado instruendo do CGM Mário Francisco Mata da Encarnação. Foi
aumentado como cadete aluno n.° 539/1?;
Soldado instruendo do CGM Avelino João Carvalho Dantas. Foi au
mentado como cadete aluno n.° 540/1.2:
Soldado instruendo do CGM Luís António Correia Pires, foi aumen
tado como cadete aluno ri.° 541/l.a;
Soldado instruendo do CGM António Manuel Antunes Baptista.
Foi aumentado como cadete aluno n.° 542/1.a:
Soldado instruendo do COM João António Ramos Teodoro. Foi au
mentado como cadete aluno ri.° 544/1.2:
Soldado instruendo do CGM Toanuim Alberto Lameiras Batuca. Foi
aumentado como cadete aluno n.° 546/1?:
Soldado instruendo do CGM Carlos Alberto Tavares Frias. Foi au
mentado como cadete aluno n.° 547/1.2;
Soldado instruendo do COM Nuno Manuel Mendes Farinha. Foi au
mentado como cadete aluno n.° 548/1.a;
Soldado instruendo do CGM Pedro Maria da Câmara Pina de Sousa
Mendes. Foi aumentado como cadete aluno o 549/la;
Soldado instruendo do CGM Paulo Jorge Ferreira Gomes Pinto de
Sousa. Foi aumentado como cadete aluno n.° 550/l.a;
Soldado instruendo do CGM Abel de Jesus Sequeira Matroca. foi
aumentado como cadete aluno n.° 551/1.a;
Soldado instruendo do CGM José Eduardo Chantre Nunes de Sousa.
Foi aumentado como cadete aluno n.° 552/1.2;
Soldado instruendo do CGM Carlos José Pina de Albuquerque. Foi au
mentado como cadete aluno n.° 553/l.a;
Soldado instruendo do CGM António Pedro Negrão de Sousa. foi au
mentado como cadete aluno n.° 554/1.a;
Soldado instruendo do CGM Rodrigo Teixeira Roboredo. foi au
mentado como cadete aluno n.° 555/1.2;
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Soldado instruendo do CGM Mário João Vaz Alves de Bastos. Foi
aumentado como cadete aluno n.° 556/l.a;
Soldado instruendo do COM Rui Miguel Laboreiro Risques da
Costa Ferreira. Foi aumentado como cadete aluno n.° 557/1.a;
Soldado instruendo do CGM Bruno Martinho de Sousa Fagundes. foi
aumentado como cadete aluno n.° 558/l.’;
Soldado instruendo do CGM fortunato Manuel Figueiredo Mariano
Alves. Foi aumentado como cadete aluno n.° 559/l.a;
Soldado instruendo do CGM João Paulo Ribeiro Oliveira. Foi aumen
tado como cadete aluno n.° 560/l.a;
Soldado instruendo do CGM Hélder Faísca Guerreiro. foi aumentado
como cadete aluno n.° 56l/1.’;
Soldado instruendo do CGM Luís Filipe Soares dos Santos Correia.
foi aumentado como cadete aluno n.° 562/1.a;
Soldado instruendo do CGM António Joaquim da Silva Realinho. Foi
aumentado como cadete aluno n.° 563/1?;
Soldado instruendo do COM António Augusto Ribeiro, foi aumentado
como cadete aluno n.° 564/1.a;
Soldado instruendo do COM Francisco José dos Santos Martins. Foi
aumentado como cadete aluno n.° 565/1?;
Soldado instruendo do CGM João Vítor de Ornelas Ribeiro. foi
aumentado como cadete aluno n.° 566/1?;
Soldado instruendo do CGM Paulo Jorge Guedes freire. Foi aumen
tado como cadete aluno n.° 567/l.a;
Soldado instruendo do COM Paulo Alexandre Braga Gordo. Foi au
mentado como cadete aluno n.° 568/l.a;
Soldado instruendo do COM José Manuel Vinhas Nunes. Foi aumen
tado como cadete aluno n.° 569/1?;
Soldado instruendo do COM António Manuel dos Reis Marques. Foi
aumentado como cadete aluno n.° 570/1.a;
Soldado instruendo do COM Sílvio Pires Dias. Foi aumentado como
cadete aluno n.° 571/1.a;
Soldado instruendo do COM Paulo Raul Chéu Guedes Vaz. foi aumen
tado como cadete aluno n.° 572/1.’;
Soldado instruendo do CGM Fernando Nave Martins. Foi aumentado
como cadete aluno n.° 573/1?;
Soldado instruendo do COM Paulo António das Neves Inocêncio.
Foi aumentado como cadete aluno n.° 574/1?;
Soldado instruendo do COM António Pedro Matias Ricardo Romão.
Foi aumentado como cadete aluno n.° 575/1?;
Soldado instruendo do CGM José Augusto Amaral Lopes. Foi aumen
tado como cadete aluno n.° 576/1?;
Soldado instruendo do COM Manuel Joaquim Ramalhinho Baltazar,
Foi aumentado como cadete aluno n.° 577/1.a;
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Soldado instruendo do CGM Vítor Manuel Alhais e Santos. foi au
mentado como cadete aluno n.° 578/1.a;
Soldado instruendo do CGM António Manuel Martins Ferreira de
Vargas. Foi aumentado como cadete aluno n.° 579/1.’;
Soldado instruendo do CGM Pedro Eduardo da Cruz Silva Andrade
Madeira. Foi aumentado como cadete aluno n.° 580/1 a.
Soldado instruendo do CGM Paulo Aníbal Dias Gomes Flambó. Foi
aumentado como cadete aluno n.° 581/1.’;
Soldado instruendo do CGM Luís Eduardo Minga Jerónimo. Foi au
mentado como cadete aluno n.° 582/1.’;
Soldado instruendo do CGM Fernando Artur Ferreira Teixeira. foi
aumentado como cadete aluno n.° 583/1.’;
Soldado instruendo do CGM Jorge Manuel de Sousa Rebelo da Silva.
Foi aumentado como cadete aluno n.° 584/1.a;
Soldado instruendo do CGM Sebastião Joaquim Rebouta Macedo. Foi
aumentado como cadete aluno n.° 585/ 1 .a;
Soldado instruendo do CGM Paulo Manuel da Silva Marques. Foi
aumentado como cadete aluno n.° 586/1.a;
(a) Soldado instruendo do CGM Paulo Jorge de Jesus Sé Silva. foi
aumentado como cadete aluno n.° 446/la.
Pensões de invalidez:
30) Por despacho da Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Pre
vidência, de 9 de Novembro de 1984, publicado no Diário da República,
II Série, n.° 274, de 26 de Novembro de 1984, passam a ser pagos
das suas pensões mensais, por aquela Caixa, a partir de 1 de Dezembro
de 1984, os seguintes oficiais:
Tenente miliciano do serviço de saúde (31074651) José Francisco
forjaz de Freitas Ribeiro, 42 700$00;
Alferes miliciano de infantaria (60099268) António Correia Gonçalves,
39 200$00;
Alferes miliciano de infantaria (09078269) Agostinho de Almeida,
9430$00;
Alferes miliciano de infantaria (13252670) Vítor Manuel Domingos
Salvador, 9430$00.
31) Por despacho de 16 de Outubro de 1984, da Caixa Geral
de Depósitos, Crédito e Previdência, publicado no Diário da Repúbtica,
2. Série, n.° 249, de 26 de Outubro de 1984, nos termos dos DecretosLeis n.os 30 912 e 45 684, foi atribuida aos oficiais abaixo mencio
nados a pensão de invalidez que se lhes indica:
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Comandos, (04065379)
Renato José de Jesus Martins, pensão de 9430$00;
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Tenente miliciano do serviço de administração militar, do Distrito
de Recrutamento e Mobilização de Aveiro, (06982767) Henrique
Duarte de Santos Madaíl, pensão de 9430$00;
Alferes miliciano do serviço de pessoal, do Distrito de Recrutamento
e Mobilização de Coimbra, (03025867) José M. Gaspar Domingues,
pensão de 9430$00.
Desligados do serviço:
32) São desligados do serviço a partir da data que lhes vai
indicada, até à confirmação da Caixa Geral de Aposentações da
passagem à situação de reforma, nos termos da última parte do
artigo 15.° do Decreto-Lei n.° 28 404, de 31 de Dezembro de 1939,
os oficiais na situação de reserva em seguida mencionados e que nas
datas referidas atingiram o limite de idade para transitarem para
a situação de reforma:
Brigadeiro (50558011) Evangelista de Oliveira Barreto, desde 17 de
Novembro de 1984;
Coronel de infantaria (50342811) Luís Augusto de Matos Paletti, desde
20 de Novembro de 1984;
Tenente-coronel do serviço geral do Exército (51480311) Alvaro Antó
nio Pompeia Xavier, desde 8 de Novembro de 1984;
Major do serviço geral do Exército (51477511) Francisco Pereira de
Oliveira, desde 25 de Novembro de 1984;
Major do serviço geral do Exército (50938611) António Ricardo
Felgueiras, desde 15 de Novembro de 1984;
Capitão do serviço geral do Exército (50027811) Mário Aldeano dos
Santos, desde 14 de Novembro de 1984;
Capitão do serviço geral do Exército (51433511) Luís Rafael, desde
15 de Novembro de 1984;
Capitão do serviço geral do Exército (52159511) Júlio Duarte Elias
Ribeiro, desde 23 de Novembro de 1984.

Rectificações:
33) O capitão do serviço de administração militar (50361911)
Alvaro Brazinha Mochacho passou à situação de adido, nos termos
do n.° 10 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71,
de 30 de Abril, desde 14 de Março de 1983, e não como foi publicado
na O. E., 2. Série, n.° 15, de 1 de Agosto de 1984, pág. 1067.
34) O capitão do serviço de material (material) Armindo José
Ventura Rodrigues. promovido ao posto de tenente do serviço de
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material (material) por portaria de 1 de Setembro de 19$2, conta
a antiguidade no posto de tenente desde 1 de Setembro de 1980, e não
como foi publicado na O. E., 2.a Série, n.° 24, de 15 de Dezembro
de 1982, pág. 1617.
35) Nula e de nenhum efeito a portaria de 14 de Novembro de
1983 que coloca no Regimento de Cavalaria de Santa Margarida o
capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção) João
Ilídio dos Santos Coelho, publicada na O. E., 2. Série, n.° 4, de 15 de
fevereiro de 1984, pág. 324.
36) Nula e de nenhum efeito a declaração n.° 8, referente ao
capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção)
João Ilídio dos Santos Coelho, publicada na O. E., 2. Série, n.° 4,
de 15 de Fevereíro de 1984, pág. 353.
37) Por despacho do brigadeiro director do Serviço de Pessoal,
de 17 de Julho de 1984, foi o capitão miliciano do serviço de pessoal
(secretariado) José Augusto Goepp reclassificado na especialidade de
licenciado em Direito, por ter concluído a licenciatura em Direito.
Esta declaração torna nula e de nenhum efeito a declaração
n.° 14 publicada na O. E., 2.a Série, n.° 18, de 15 de Setembro de
1984.

IX

—

OBITUÁRIO

1984:
Outubro, 22
Tenente miliciano do serviço de administração militar,
na situação de licenciado, (08185564) Vítor do Carmo Moreira
Fernando, do Distrito de Recrutamento e Mobilização de Coimbra;
Outubro, 24—Major de cavalaria, na situação de reserva, (51276511)
Leonel Raul Tavares Belo Lobão Ferreira, do Quartel-General da
Região Militar de Lisboa;
Outubro, 30— Coronel, reformado, (51458611) Armando Mário
Gonçalves Canelhas, do Quartel-General da Região Militar de
Lisboa;
Novembro, 1—Coronel, reformado, (50078111) José Maria de Al
meida Graça, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa;
Novembro, 3
Capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (52161011) António Dias dos Reis, do Quartel-General
da Região Militar do Centro;
—

—
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Novembro, 4— Coronel, reformado, (5289161 1) António Caldeira
Pinto Rebocho, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa;
Tenente-coronel, reformado, (50841011) Eduardo
Novembro, 15
Pinto da Veiga, do Quartel-General da Região Militar do Norte.
—

O Chefe do Estado-Maior do Exército
Jorge da Costa Satazar Braga, general

Está conforme.
4 f

(

O Ajudante-General

José Fernando Lopes Gornes Marques, general

—
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MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

ORDEM

DO

EXÉRCITO

2. SÉRIE
N.° 24/75 DE DEZEMBRO DE 7984

—_________________

Publica-se ao Exército o seguinte:

—

DECRETOS, PORTARIAS E DESPACHOS

MINISTÉRIOS DA DEFESA NACIONAL
£ DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Portaria
Manda o Governo da República Portuguesa, pelos Ministros da
Defesa Nacional e dos Negócios Estrangeiros, por proposta do
general Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas,
nos termos da alínea a) do n.° 3 do artigo 1.0, dos n.°5 1 e 2
do artigo 2.° e do n.° 1 do artigo 6.° do Decreto-Lei n.° 55/81,
de 3 1-3, nomear o tenente-coronel de artilharia (51372011) Sérgio
do Rosário Dias Branco para o cargo TG-017, Staff Officer, na
Training and Exercise Branch, da Training Division do Comland
south, em Verona, Itália, em substituição do tenente-coronel
de infantaria (50993511) Eduardo Alberto de Veloso e Matos,
que fica exonerado do referido cargo pela presente portaria.
A presente portaria produz efeitos a partir de 1 de Dezembro
de 1984.
2 de Outubro de 1984.— O Ministro da Defesa Nacional,
Carlos Alberto da Mota Pinto.
O Ministro dos Negócios Estran
geiros, Jaime José Matos da Gama.
—

(Visada pelo TC em 22 de Novembro de 1984, sob o
n.° 96 318. Não são devidos emolumentos.)
(D. R., 2.’ Série n.°

284, de 10 de Dezembro de 1984.)

]
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MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
Estado-Maior-General das forças Armadas
Serviço de Polícia Judiciária Militar
Despacho
Nos termos do disposto no artigo 8.°, n.°’ 1 e 2, do Decreto-Lei n.° 520/75, de 23 de Setembro, nomeio para exercer funções
no Serviço de Polícia Judiciária Militar o tenente-coronel de arti
lharia (50524411) Fernando Namora Teixeira de Moura, sendo
o seu vencimento devido a 1 de Dezembro de 1984.
Tem vaga no 00 constante do mapa anexo à Portaria nY 858/82.
de 10 de Setembro. (Não carece de visto do TC, nos termos
do artigo 8.°, n.° 1, do Decreto-Lei n.° 520/75, de 23 de Setembro.)
O Chefe do Estado-Maior-General
16 de Novembro de 1984.
das Forças Armadas, José Lemos Ferreira, general.
—

Despacho
Nos termos do disposto no artigo 8., n.s 1 e 2, do l)ecrcto
-Lei n.° 520/75, de 23 de Setembro, nomeio para exercer funções
no Serviço de Polícia Judiciária Militar o major de infantaria
(00320263) Francisco Paiva Loureiro, sendo o seu vencimento
devido a 1 de Dezembro de 1984.
Tem vaga no 00 constante do mapa anexo à Portaria n.° 858/82,
de 10 de Setembro. (Não carece de visto do TC, nos termos
do artigo 8.°, n.° 1, do Decreto-Lei n.° 520/75, de 23 de Setembro.)
16 de Novembro de 1984.— O Chefe do Estado-Maior-General
das Forças Armadas, José Lemos Ferreira, general.
Despacho
Nos termos do disposto no artigo 8.°, n.s 1 e 2, do Decreto-Lei n.° 520/75, de 23 de Setembro, nomeio para exercer funções
no Serviço de Polícia Judiciária Militar o major do serviço geral do
Exército (52063$11) Joaquim Estêvão Conceição Duarte, sendo
o seu vencimento devido a 1 de Dezembro de 1984.
Tem vaga no 00 constante do mapa anexo à Portaria n.° 858/82.
de 10 de Setembro. (Não carece de visto do TC, nos termos
do artigo 8°, n.° 1, do Decreto-Lei n.° 520/75, de 23 de Setembro.)
O Chefe do Estado-Maior-General
16 de Novembro de 1964.
Ferreira, general.
Lemos
José
das Forças Armadas,
—

(
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Despacho
Nos termos do disposto no artigo 8.°, nYs 1 e 2, do Decret
o-Lei n.” 520/75, de 23 de Setembro, nomeio para exercer funçõe
s
no Serviço de Polícia Judiciária Militar o major de artilha
ria
(44473661) José Gamaliel Borges Alves, sendo o seu vencim
ento
devido a 1 de Dezembro de 1984.
Tem vaga no 00 constante do mapa anexo à Portaria nY 858/82
,
de lO de Setembro. (Não carece de visto do TC, nos
termos
do artigo 8.°, n.° 1, do Decreto-Lei n.° 520/75, de 23 de Setembro.)
16 de Novembro de 1984.— O Chefe do Estado-Maior-Gener
al
das Forças Armadas, José Lemos ferreira, general.
Despacho
Nos termos do disposto no artigo 8.°, n.s 1 e 2, do Decret
o-Lei n.° 520/75, de 23 de Setembro, nomeio para exercer funçõe
s
no Serviço de Polícia Judiciária Militar o tenente-coronel de
cava
laria (51413411) Luis Alberto de Oliveira Marinho falcão,
sendo
o seu vencimento devido a 1 de Dezembro de 1984.
Tem vaga no 00 constante do mapa anexo à Portaria n.° 838/62
,
de 10 de Setembro. (Não carece de visto do TC, nos
termos
do artigo 8.°, a.° 1, do Decreto-Lei n.° 520/75, de 23 de Setemb
ro.)
16 de Novembro de 1984.—O Chefe do Estado-Maior-Gener
al
das Forças Armadas, José Lemos Ferreiro, general.
Despacho
Nos termos do disposto no artigo $.°, n.°5 1 e 2, do Decret
o-Lei n.° 520/75, de 23 de Setembro, nomeio para exercer funçõe
s
no Serviço de Polícia Judiciária Militar o capitão do serviço geral
do Exército (50347611) Manuel Godinho Mendes Gato, sendo
o seu vencimento devido a 1 de Dezembro de 1984.
Tem vaga no 00 constante do mapa anexo à Portaria n.° 858/82
,
de 10 de Setembro. (Não carece de Visto do TC, nos termos
do artigo 8.°, n.° 1, do Decreto-Lei n.° 520/75, de 23 de Setemb
ro.)
16 de Novembro de 1984.
O Chefe do Estado-Maior-General
das Forças Armadas, José Lemos Ferreiro, general.
—

Despacho
Nos termos do disposto no artigo 8.°, n.os 1 e 2, do Decret
o-Lei n.° 520/75, de 23 de Setembro, nomeio para exercer funçõe
s
no Serviço de Polícia Judiciária Militar o major de artilharia
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(3b192459) Valdemar Nogueira dos Santos, sendo o vencimento
devido a 1 de Dezembro de 1984.
Tem vaga no 00 constante do mapa anexo à Portaria n.° 858/82.
de 10 de Setembro. (Não carece de visto do TC, nos termos
do artigo 8.0, n.° 1, do Decreto-Lei n.° 520/75, de 23 de Setembro.)
16 de Novembro dc 1964.—O Chefe do Estadj-Maíor-General
das Forças Armadas, José Lemos Ferreira, general.
(D. R., 2. Série n.° 286, de 12 de Dezembro de 1984.)

II— MUDANÇAS DE SITUAÇÃO
Oficiaïs do quadro permanente
Corpo de oficiais generais:
Passagem à situação de adido:
Nos termos do n.° 10 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
General, no quadro, (50242211) António Avelino Pereira Pinto,
por ter sido nomeado comandante da Academia Militar, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 15 de Outubro de 1984, anotada pelo Tribunal de
Contas em 27 de Novembro de 1984.)

Armas e serviços:
Ingresso nos quadros:
Quadro da Arma de Infantaria

f

Coronel de infantaria, supranumerário, (50171911) António Fernando
Pinto de Oliveira, do Regimento de infantaria do Porto, onde
continua colocado, devendo ser considerado nesta situação desde
29 de Julho de 1984, para preenchimento de vaga no quadro.

\\
\\

(Por portaria de 29 de Julho de 1984, visada pelo Tribunal de
devidos emolu
Contas em 28 de Novembro de 1984. Não são
mentos,)

(
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Coronel de infantaria, supranumerário, (51393611) António Soares
Catarino, do Regimento de Infantaria de Queluz, onde continua
colocado, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de
Agosto de 1984. para preenchimento de vaga no qtiadro.
Coronel de infantaria, supranurnerário, (51390811) Fernando Barroso
de Moura, da Direcção da Arma de Infantaria, onde continua
colocado, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de
Agosto de 1984, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de
de Agosto de 1984, visada pelo Tribunal dc
Contas em 28 de Novembro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Coronel de infantaria, supranumerário, (51290811) Manuel Carlos
Teixeira do Rio Carvalho, da Direcção da Arma de Infantaria,
onde continua colocado, devendo ser considerado nesta situação
desde 22 de Agosto de 1984, para preenchimento de vaga no
quadro.
(Por portaria de 22 de Agosto de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 26 de Novembro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Coronel de infantaria, supranumerário, (50876611) Júlio Marques
da Costa, do Regimento de Infantaria de Faro, onde continua
colocado, devendo ser considerado nesta situação desde 5 de
Setembro de 1984, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 5 de Setembro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 4 de Dezembro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Coronel de infantaria, supranumerário, (50063311) Luís Fernando
de Matos Marques, da Direcção da Arma de Infantaria, onde
continua colocado, devendo ser considerado nesta situação desde
19 de Setembro de 1984, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 19 de Setembro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 28 de Novembro de 1984. Não são devidos emolu

mentos.)

Quadro da Arma de Artilharia
Coronel de artilharia, supranumerário, (51195811) Alexandre da
Costa Coutinho e Lima, da Direcção do Serviço de Educação
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Física do Exército, onde continua colocado, devendo ser consi
derado nesta situação desde 11 de Julho de 1984, para preen
chimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 11 de Julho de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 23 de Novembro de 1984. Não suo devidos emolu
mentos.)
Coronel de artilharia, supranumerário, (51126011) António Augusto
Brandão de Penha Monteiro, do Destacamento de Tavira (Regi
mento de Infantaria de Faro), onde continua colocado, devendo
ser considerado nesta situação desde 23 de Julho de 1984,
para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 23 de Julho de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 23 de Novembro de 1984. Não silo devidos emolu
mentos.)

Coronel de artilharia, supranumerário, (51355811) Nuno Ramiro
Esteves, da Direcção da Arma de Artilharia, onde continua
colocado, devendo ser considerado nesta sitttação desde 10 de
Setembro de 1984, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 10 de Setembro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 23 de Novembro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)
Tenente-coronel de artilharia, supranumerário, (51371711) Manuel
Valentim de Oliveira Nunes, do Quartel-General da Região
Militar do Norte, onde contínua colocado, devendo ser consi
derado nesta situação desde 1 de Agosto de 1964, para preen
chimento de vaga no quadrp.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 4 de Dezembro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)
Tenente-coronel de artilharia, supranumerário, (50338611) José Hen
rique Rola Pata, do Regimento de Artilharia de Lisboa, onde
continua colocado, devendo ser considerado nesta situação desde
5 de Setembro de 1984, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 5 de Setembro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 4 de Dezembro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)
Capitão de artilharia, adido, (13078471) José António Machado Alves
de Matos, por ter deixado de prestar serviço na Academia
Militar em 1 de Outubro de 1984, desde quando deve ser

(
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considerado nesta situação, para preenchimento de vaga no
quadro.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 4 de Dezembro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Quadro da Arma de Cavalaria
Coronel de cavalaria, supranurncrárip, (52155911) Jorge de Gouvêa
falcão, do Quartel-General da Região Militar do Centro, onde
continua colocado, devendo ser considerado nesta situação desde
13 de Agosto de 1984, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 23 de Novembro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)
Coronel de cavalaria, supranumerário, (51242211) Rui Manuel de
Almeida Trigueiros Sampaio, do Centro de Instrução da Polícia
do Exército, onde continua colocado, devendo ser considerado
nesta situação desde 21 de Setembro de 1984, para preenchimento
de vaga no quadro.
(Por portaria de 21 de Setembro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 23 de Novembro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)
Tenente-coronel de cavalaria, supranumerário, (51324611) Germano
Miquelina Cardoso Simões, do Regimento de Cavalaria de
Estremoz, onde continua colocado, devendo ser considerada
nesta situação desde 24 de Setembi-o de 1984, para preenchimento
de vaga no quadro.
(Por portaria de 24 de Setembro de 1984, visada pelo Tribunal de

Contas em 4 de Dezembro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Quadro da Arma de Transmissões
Tenente-coronel
engenheiro
de
transmissões,
supranumerário,
(50776211) João Manuel Maia de Freitas, da Direcção da
Arma de Transmissões, onde continua colocado, devendo ser
considerado nesta situação desde 15 de Setembro de 1983, para
preenchimento de vaga no quadro.

(Por portaria de 15 de Setembro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 4 de Dezembro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)
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Tenente-coronel engenheiro de transmissões, adido, (5077301;) Luis
Alberto Cruzinha Soares que, por ter deixado de prestar serviço
no Ministério da Administração Interna, na Polícia de Segu
rança Pública, se apresentou no Exército em 17 de Setembro
de 1984, desde quando deve ser considerado nesta situação,
para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 17 de Setembro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 23 de Novembro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Quadro do Serviço de Administração Militar
Capitão do serviço de administração militar, adido, (00570969)
Manuel António Geraldes, por ter deixado de prestar serviço
na Manutenção Militar, como gerente da Messe Militar de Lagos,

em 14 de Agosto de 1984, desde quando deve ser considerado
nesta situação, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 14 de Agosto de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 4 de Dezembro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Quadro do Serviço de Material
Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
supranumerário, (50359411) Amílcar Gonçalves Friande, do
Batalhão do Serviço de Material, onde continua colocado, de
vendo ser considerado nesta situação desde 10 de Março de
1984, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 10 de Março de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 23 de Novembro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
supranumerário, (52983911) Airolde Casal Simões, do Estado-Maior do Exército, onde continua colocado, devendo ser

considerado nesta situação desde 31 de Março de 1984, para
preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 31 de Março de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 23 de Novembro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
supranumerário, (50340411) Manuel Jorge Lopes, do Batalhão
do Serviço de Material, onde continua colocado, devendo ser
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considerado nesta situação desde 30 de Abril de 1984, pai-a
preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 30 de Abril de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 23 de Novembro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
supranumerário, (50007311) José Ameixeira dos Santos, da
Direcção do Serviço de Material, onde continua colocado, devendo
ser considerado nesta situação desde 31 de Maio de 1984. para
preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 31 de Maio de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 23 de Novembro de 1984. Não são devidos emolu

mentos.)

Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
supranumerário, (51541111) Firmino José Ribeiro Magro, do
Regimento de Comandos, onde continua colocado, devendo
ser considerado nesta situação desde 3 de Junho de 1984, para
preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 3 de Junho de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 23 de Novembro de 1984. Não são devidos einolu

mentos.)

Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
supranumerário, (50331911) João Maria Pinheiro de freitas
Moreira, da Escola Prática do Serviço de Material, onde continua
colocado, devendo ser considerado nesta situação desde 7 dc
Junho de 1984, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 7 de Junho de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 23 de Novembro de 1984. Não são devidos emolu
nntos.)
Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
supranumerário, (50680511) Luís António dos Reis e Silva, da
Direcção do Serviço de Material, onde continua colocado,
devendo ser considerado nesta situação desde 3 de Julho de
1984, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 3 de Julho de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 23 de Novembro de 1984. Não são devidos emolu

mentos.)

Capitão do ser-viço de material (serviços técnicos de manutenção),
supranumerário, (50831911) Mário Baptista da Silva, da Escola
Militar de Electromecânica, onde continua colocado, devendo
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ser considerado nesta situação desde 16 de Julho de 1984,
para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria dc 1(3 de Julho de 1984, visada pelo ‘Iribunal de
Contas em 21 de Novembro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)
Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
supranumerário, (50883711) Jaime António Safaneta, do I)epásito
Geral de Material de Guerra, onde continua colocado, devendo
ser considerado nesta situação desde 10 de Agosto de 1984,
para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 23 de Novembro de 1984, Não são devidos emolu
mentos.)
Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
supranumerário, (51222011) Jacinto Esteves Lopo, da I)iie.cão
do Serviço de Material, onde continua colocado, devendo ser
considerado nesta situação desde 13 dc Agosto de 1984, para
preenchimento de vaga no quadro.
Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
supranumerário, (50042911) Justino Maria Rímourinho. da Es
cola Militai’ de Electromecânica, onde continua colocado, de
vendo ser considerado nesta situação desde 13 de Agosto de
1984, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 23 de Novembro de 1984. Não são devidos emolu

mentos.)
Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
supranumerário, (51088911) Carlos José de Brito, do Depósito
Geral de Material de Guerra, onde continua colocado, devendo
ser considerado nesta situação desde 1 de fevereiro de 1984,
para preenchimento de vaga no quadro.
Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
supranumerát’io, (50692311) Manuel Carlos Santos Fonseca, do
Batalhão de Informações e Reconhecimento das Transmissões,
onde continua colocado, devendo sei’ considerado nesta situação
desde 13 de Março de 1964, para preenchimento de vaga no
quadro.
Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
supranumerário, (50979411) Manuel Luís Pimenta, do Batalhão
de Infantaria Mecanizado da 1? Brigada Mista Independente
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(Agrupamento Base de Santa Margarida), onde continua colocado,
devendo ser considerado nesta situação desde 29 de Fevereiro
de 1984, para preenchimento de vaga no quadro.
Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
supranumerúrio, (50290211) Carlos Augusto Rego de Sousa,
da Direcção do Serviço de Material, onde continua colocado,
devendo ser considerado nesta situação desde 13 de Janeiro de
1984, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 9 de Novembro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 23 de Novembro de 1984. Não são devidos emolti
mentos,)

Quadro do Serviço Geral do Exército
Tenente do serviço geral do Exército, adido, (32024263) Fernando
herculano de Jesus Fernandes, por ter deixado de prestar
serviço no Colégio Militar em 17 de Agosto de 1984, desde
quando deve ser considerado nesta situação, para preenchimento
de vaga no quadro.
(Por portaria de 17 de Agosto de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 4 de Dezembro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Passagem à situação de supranumerário permanente:
Coronel do serviço de adminístração militar, adido, (51422311)
João da Rocha Teles, da Direcção do Serviço de Administração
Militar, por ter deixado de prestar serviço, em diligência, no
Estado-Maior-General das Forças Armadas em 15 de Junho de
1984, desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 15 de Junho de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 4 de Dezembro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Passagem à situação de supranumerário:
Tenente-coronel de cavalaria, adido, (51324611) Gerinano Miquelina
Cardoso Simões, da Direcção da Arma de Cavalaria, por ter
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deixado de prestar serviço, em diligência, no Estado-Maior-General das forças Armadas em 21 de Setembro de 1984, desde
quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 21 de Setembro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 4 de Dezembro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)
Tenente-coronel de engenharia, adido, (50770411) Agostinho Mou
rato Grilo, da Direccão da Arma de Engenharia, por ter deixado
de prestar serviço no Estado-Maior-General das forças Armadas,
cm diligência, em 1 de Agosto de 1984, desde quando deve
ser considerado nesta situação.

(

(Por portaria de 1 de Agosto de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 4 de Dezembro de 1984. Não são devidos emolu
mentos,)
Coronel farmacêutico, adido, (51418111) Norberto Augusto fernandes
Barreira, por ter deixado de prestar serviço no Laboratório
Militar de Produtos Químicos e farmacêuticos em 1 7 de
Setembro de 1984, desde quando deve ser considerado nesta
situação.
(Por portaria de 17 de Setembro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 4 de Dezembro de 1984. Nilo são devidos emolu.

mentos.)
Coronel do serviço de administração militar, adido, (51304311)
José Martins Patrício, por ter deixado de prestar serviço no
Instituto Militar dos Pupilos do Exército em 9 de Julho dc
1984, desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 9 de Julho de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 4 de Dezembro c1 1924. Nilo são devidos emolu
mentos.)
Major do serviço de administração militar, adido, (36607062) Eurico
Rodrigues Longo, por ter deixado de prestar serviço nas Ofici
nas Gerais de Fardamentp e Equipamento em 13 de Agosto dr
1984. desde quando deve ser considerado nesta situação.
Tenente-coronel do serviço de material (Serviços técnicos de manu
tenção), adido, (51232911) Abílio de Andrade Carneiro, da
Direcção do Serviço de Material, por ter deixado de prestam’
serviço, na situação de diligência, no Serviço de Polícia Judi
ciária Militar em 15 de Agosto de 1984. desde quando deve
ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 4 de Dezembro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

C
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l’enente-coronel do serviço de material (serviços técnicos de mano
tenção), adido, (51479011) Abel Alves de Lacerda, por ter
deixado de prestar serviço, na situação de diligência, no Estado-Maior-General das forças Armadas em 16 de Março de 1984,

desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 25 de Outubro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 4 de Dezembro dc 1984. Não são devidos emolu
mentos.)
Capitão chefe de banda de música, adido, (41006562) José Eduardo
da Encarnação ferreira, da Inspecção de Bandas e Fanfarras,
por ter deixado de prestar serviço no Ministério da Adminis

tração Interna, na Guarda Nacional Republicana, em diligência,
em 8 de Outubro de 1984, desde quando deve ser considerado
nesta situação.
(Por

portaria de $ de Outubro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 4 de Dezembro de 1984. Não são devidos emolu
alentos.)

Passagem à situação de adido:
Nos termos do n.° 6 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto.
-Lei n.° 176/7t, de 30 de Abril:
Deixa de ser considerado na situação de adido, nos termos do
n.° 10 da alínea b) do artigo 44° do Decreto-Lei n.° 176/71,
de 30 de Abril, ppr deixar de prestar serviço na Academia
Militar, continuando, porém, desde a mesma data, na referida
situação, nos termos do n.° 6 da citada alínea, por ter sido
nomeado, por escolha, para, em reforço, desempenhar uma
comissão normal nas Forças de Segurança de Macau, o major
de infantaria (45520661) Nuno Roque, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria dc 8 de Setempro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 28 de Novembro de 1984, Não são devidos emolu
alentos.)

Nos termos do n.° 9 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Capitão engenheiro de transmissões, no quadro, (12399675) Eduardo
Rodrigues Dias, por ter sido nomeado para o cargo de C-923
Applications Programmer no CINCIBERLANT. devendo ser con
siderado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 17 de Abril de 1984, anotada pelo Tribunal de
Coatas em 27 de Novembro de 1984.)

1656

ORDEM DO EXERCITO N.° 24

2. Série

Desde 17 de Abril de 1984 deixa de ser consíderado na situação de
adido, nos termos do n.° 9 da alínea b) do artigp 44.° do
Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, por ter sido exonerado
do cargo de «C-923 Applications Programmer> no Comando-Chefe
da Área Ibcro-Atlântica da OTAN, passando à mesma situação
de adido, nos mesmos termos, por ter sido nomeado para o
cargo de «C-921 Sistems Analyst» no Comando-Chefe da Área
Ibero-Atlântica da OTAN, o capitão engenheiro de transmissões
(01788972) José da Conceição Teodósio, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 17 de Abril de 1984, anotada pelo Tribunal de
Contas em 27 de Novembro de 1984.)
Deixa de ser considerado na situação de adido, nos termos do n.° 18
da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/7 1, de 30
de Abril, por ter deixado de prestar serviço, em diligência, nos
Serviços Spciais das forças Armadas, continuando, porém, na
mesma situação, nos termos do n.° 9 da citada alínea, por ter
sido nomeado para prestar uma comissão normal de serviço
no Ministério da Administração Interna, na Guarda Nacional
Republicana, o tenente-coronel médico (50290411) Manuel Fer
reira Correia, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1984, anotada pelo Tribunal de

Contas em 27 de Novembro de 1984.)

Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, (51341911) António
Caldeira Magano, por ter sido nomeado chefe da Secretaria do
Instituto da Defesa Nacional, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 24 de Setembro de 1984, anotada pelo Tribunal de
Contas em

27 de Novembro de 1984.)

Alferes do serviço geral do Exército, adido, (45330761) António
Farinha Dionísio Alves, por ter sido nomeado para uma
comissão de serviço no Ministério da Administração Interna,
na Guarda Nacional Republicana, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1984, anotada pelo Tribunal de
Contas em 27 de Novembro de 1984.)

Alferes do serviço geral do Exército, adido, (39038261) Artur
Augusto Tavares, por ter sido nomeado para desempenhar

(
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uma comissão de serviço no Ministério da Administração In
terna, na Guarda Nacional Republicana, devendo ser conside
rado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1984, anotada pelo Tribunal de
Contas em 27 dc Novembro de 1984.)

Nos termos do n.° 10 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:

Tenente-coronel de artilharia, no quadro, (51168211) Damasceno
Maurício Loureiro Borges, por ter sido nomeado para desem
penhar funções de professor da l9. cadeira (Material 1) do
instituto Superior Militar, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 15 de Agosto de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Capitão de artilharia, no quadro, (07769674) Carlos Manuel Saramago
Pinto, por ter sido nomeado para desempenhar as funções de
adjunto de comandante de companhia do Corpo de Alunos
da Academia Militar, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 14 de Agosto de 1984, anotada pelo Tribunal de
Contas em 27 de Novembro de 1984.)

Nos termos do n.° 16 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:

Coronel de artilharia, adido, (50446311) José António Cardoso de
Almeida, da Direcção da Arma de Artilharia, onde continua
colocado, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 3 de Maio de 1984, anotada pelo Tribunal de
Contas em 27 de Novembro de 1984.)

Coronel de artilharia, adido, (50353511) Vítor Manuel Santos Torres
Silva, da Repartição de Recrutamento (Direcção do Serviço de
Pessoal), onde continua colocado, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
de Maio de 1984, anotada pelo Tribunal dc
Contas em 27 de Novembro dc 1984.)

tPor portaria de 22
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Coronel de artilharia, adido, (50169011) Rolando de Carvalho Tomás
Ferreira, do 2.° Tribunal Militar Territorial do Porto, onde
continua colocado, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 31 de Maio de 1984, anotada pelo Tribunal de
Contas em 27 de Novembro de 1984.)
Coronel de artilharia, adido, (50276$11) António Fialho Tereno,
do Gabinete de Apoio (Direcção do Serviço de Pessoal), onde
continua colocado, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 22 de Julho de 1984, anotada pelo Tribunal de
Contas em 27 de Novembro de 1984.)
Coronel de artilharia, adido, (51460811) Carlos Alberto Claro Mou
risca, da Direcção da Arma de Artilharia, onde continua colocado.
devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Fevereiro de
1984.
(Por portaria de 12 de Novembro de 1984, anotada pelo Tribuna) de
Contas em 27 de Novembro de 1984.)
Coronel de cavalaria, adido, (52689611) Rúben Marques de Andrade,
do Serviço de Polícia Judiciária Militar (Delegação de Ëvora),
onde continua colocado, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 6 de Julho de 1984, anotada pelo Tribunal de
Contas em 27 de Novembro de 1984.)
Coronel de cavalaria, adido, (50210911) Rui Manuel Soares Pessoa
de Amorim, da Direcção da Arma de Cavalaria, onde continua
colocado, devendo ser considerado nesta situação desde 21 de
fevereiro de 1984.
(Por portaria de 12 de Novembro de 1984, anotada pelo Tribunal de
Contas em 27 de Novembro de 1984.)
\4ajor do serviço geral do Exército, adido, (51103611) Arnaldo
Augusto Pereira, da Chefia do Serviço Geral do Exército, onde
continua colocado, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 15 de Outubro de
Contas em 4 de Dezembro de

1984,
1984.

visada pelo Tribunal de
Não são devidos emolu

mentos.)

Major do serviço geral do Exército, adido, (50682011) António
Rodrigues Moreira, da Chefia do Serviço Geral do Exército,
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onde continua colocado, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1984, anotada pelo
Contas em 27 de Novembro de 1984.)

Tribunal de

Capitão do serviço geral do Exército, supranuinerário, (52683411)
Edmundo da Silva Machado, do Hospital Militar de Doenças
Infecto-Contagiosas, onde continua colocado, devendo ser consi
derado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 9 de Outubro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 4 de Dezembro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (50451711)
Diamantino Toureiro Rúbio, da Escola Prática de Administração
Militar, onde continua colocado, devendo sei- considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 15 de Outubro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 4 de Dezembro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (50159111)
Leopoldino António Campos, da Direcção do Serviço de Finanças,
onde continua colocado, devedo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 21 de Outubro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 4 dc Dc7embro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Nos termos do n.° 17 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei 11.0 176/71, de 30 de Abril:
Coronel de infantaria, no quadro, (52154911) José Lopes Pires
Ribeiro, da Direcção da Arma de Infantaria, onde continua
colocado, por se encontrar em diligência nos Serviços Sociais
das Forças Armadas, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 27 de Setembro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 4 de Dezembro de 1984. Não são devidos emolu

mentos.)

Deixa de ser considerado na situação de adido, no termos do
n.° 9 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de
30 de Abril, por ter sido exonerado das funções que prestava
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no Estado-Maior-General das forças Armadas, passando porém,
desde a mesma data, à situação de adido, nos termos do n.’ 17
da citada alínea b) por ter passado a prestar serviço no
Gabinete do Ministro da Defesa Nacional, na situação de
diligência, o tenente-coronel do serviço de administração militar
(51423711) Reinaldo Cavaco Gonçalves, da Direcção do Serviço
dc Administração Militar, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Julho de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 4 de Dezembro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (52109811)
Francisco José Branquinha Baloca, cio Instituto Superior Militar,
onde continua colocado, por se encontrar em diligência no
Ministério da Administração Interna, na Guarda Nacional Re
publicana, devendo ser considerado nesta situação desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 3 de Outubro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 4 de Dezembro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)
Capitão do serviço postal militar, no quadro, (44095458) António
Bidarra de Andrade, da Secção de Apoio Administrativo e
Logístico da Direcção do Serviço de Pessoal, onde continua
colocado, por se encontrar em diligência no Gabinete do
Ministro da Defesa Nacional, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 4 de Dezembro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Nos termos do n.° 18 da alínea b) do artigo 44.” do Decreto
-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:

Coronel de infantaria, no quadro, (51393711) Américo Mário Mareco
Espada de Sousa, da l)irecção da Arma de Infantaria, onde
continua colocado, por se encontrar em diligência no Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 21 de Setembro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 4 de Dezembro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

2. Série
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Coronel de infantaria, no quadro, (51392311) António Guerreiro
Caetano, da Direcção da Arma de Infantaria, onde continua
colocado, por se encontrar em diligência no Estado-Maior-General das forças Armadas, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 28 de Setembro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 4 de Dezembro de 1984. Não são devidos emolu

mentos.)

Major de infantaria, no quadro, (00066066) Henrique Rosário Correia
de Laceida Ramalho, da Direcção da Arma de Infantaria,
onde continua colocado, por se encontrar em diligência no
Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo ser consi
derado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 3 de Setembro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 4 de Dezembro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Coronel de artilharia, no quadro, (51462511) Hélder Reis de Oliveira,
da Direcção da Arma de Artilharia, onde continua colocado,
por se encontrar em diligência no Estado-Maior-General das
Forças Armadas, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 27 de Setembro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 4 de Dezembro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Tenente-coronel de artilharia, no quadro, (51373411) João Manuel
Machado Montalvão dos Santos Silva, do Grupo de Artilharia
de Guarnição n.° 1, onde continua colocado, por se encontrar
em diligência no Estado-Maior-General das Forças Armadas,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 27 de Agosto de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 4 de Dezembro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)
Coronel farmacêutico, supranumerárfo, (51418111) Norberto Augusto
Fernandes Barreira, da Direcção do Serviço de Saúde, onde
continua colocado, por se encontrar em diligência no Estado
-Maior-General das Forças Armadas, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 24 de Setembro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 4 de Dezembro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)
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Major do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), no
quadro, (50531811) Lino Leitão da Costa, da Direcção do
Serviço de Material, onde continua colocado, por se encontrar
em diligência no Estado-Maior-General das Forças Armadas,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 4 de Dezembro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)
Major do serviço de material (serviços técnicos de manutenção).
no quadro, (51689111) Vítor Manuel Correia dos Santos, do
Depósito Geral de Material de Guerra, onde continua colocado,
por se encontrar em diligência no Serviço de Polícia Judiciária
Militar, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 4 de Dezembro dc 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

(

Tenente do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
no quadro, (50136911) António das Neves, da Direcção do
Serviço de Material, onde continua colocado, por se encontrar
em diligência nos Serviços Prisionais Militares, devendo ser
considerado nesta situação desde 10 de Janeiro de 1983,
(Por portaria de 15 de Outubro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 4 de Dezembro de 1984. Não são devidos emolu

mtos.)
Capitão do serviço geral do Exército, no quadro, (51708711) António
Jerónimo Gomes Dias, do Quartel-General da Região Militar do
Centro, onde continua colocado, por se encontrar em diligência
no Serviço de Polícia Judiciária Militar (Delegação de Coimbra).
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 4 de Dezembro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Passagem à situação de reserva:
Tenente-coronel de artilharia (50448211) Francisco Manuel Abranches
Félix, nos termos da condição 4. da alínea e) do Decreto-Lei n.° 514/79, de 28 de Dezembro, devendo ser considerado

(
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nesta situação desde a data da presente portaria. Fica com a
pensão mensal de 57 202$00. Conta 27 anos e 5 meses de serviço.
(Por portaria de 30 de Setembro de 1984. Não carece de visto
do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Passagem à situação de reforma:
Por despacho da Caixa Geral de Depósitos Crédito e Previdência
de
9 de Novembro de 1984 publicado no Diário da Itepdblicu.
2.’ Série, n.° 274, de 26 de Novembro de 1984:
General (51274711) Ernesto Machado Soares de Oliveira e Sousa.
desde 20 de Novembro de 1983;
General (50257711) Tomás José Basto Machado, desde 14 de Dezem
bro de 1983;
Coronel de engenharia (51227611) Armando de Brito Subtil, desde
11 de Novembro de 1983;
Coronel de artilharia (50352911) Augusto Bagorra, desde 17 de
fevereiro de 1983;
Coronel de engenharia (50901411) José Augusto Salvador Trihc’!et,
desde 21 de Setembro de 1983;
Coronel de artilharia (51347711) José da Glória Alves, desde 13 de
Outubro de 1983;
Capitão de transmissões (51478311) Aquiles dos Santos Costa, desde
12 de Junho de 1983;
Capitão do serviço de material (51262711) Artur da Palma Viçoso,
desde $ de Janeiro de 1983;
Capitão do serviço geral do Exército (50857911) Carlos Coelho da
Cunha, desde 2 de Dezembro de 1983;
Capitão do serviço geral do Exército (50638011) Heitor Alexandrino
Dionísio da Costa Dias, desde 9 de Outubro de 1983;
Capitão do serviço geral do Exército (51439211) Manuel dos Santos
Martins, desde 8 de Outubto de 1983;
Tenente CBM (50515611) António Dimas da Silva Barrocoso, desde
21 de Dezembro de 1983.
Oficiais do quadro de complemento

Armas e serviços:
Baixa de serviço:
Os oficiais do quadro de complemento em seguida mencionados
têm a situação que lhes vai indicada em título, por terem atingido
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o limite de idade, nos termos do § 5.° do artigo 61.° do Decreto
12017, de 2 de Agosto de 1926:

o

Tenentes milicianos de infantaria, na situação de reserva, Américo
Costa e Laurentino da Silva Araújo, devendo ser considerados
nesta situação desde, respectivamente, 5 e 5 de Novembro de
1984.
Alferes miliciano do serviço de saúde, na situação de reserva, Eduardo
Leal de Loureiro, devendo ser considerado nesta situação desde
2 de Agosto de 1984.
(Por portaria de 22 de Novembro de 1984.)

(

Abate:
Abatido ao efectivo do Exército desde 24 de Setembro de 1984,
nos termos do Decreto-Lei n.° 274/81, de 1 de Outubro, a fim
de frequentar um estágio técnico-militar na Academia da Força
Aérea, o aspirante a oficial miliciano de engenharia (18693070)
Sérgio Carvalho Jacob, do Agrupamento Base de Santa Margarida.
(Por portaria de 27 de Novembro de 1984.)

III

—

PROMOÇÕES

Oficiais do quadro permanente
Armas e serviços:
Estado-Maior do Exército
Tenente-coronel de infantaria, o major de infantaria (50994$11) An
tónio MeIo de Carvalho, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 5 de Junho de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276.A/75.)

Tenente-coronel de infantaria, o major de infantaria (50995111) Amé
rico Simões Gaspar, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 29 de Junho de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)

(
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Direcção do Serviço de Pessoal
Repartição de Oficiais
Tenente-coronel de infantaria, o major de infantaria (50169511) Antó
nio José Raimundo Gama, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 19 de Junho de 1984. Não carece de visto
do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Direcção da Arma de Infantaria

Tenente-coronel de infantaria, adido, da Direcção da Arma de Infan
taria, o major de infantaria, adido, da mesma Direcção, (50954511)
Abílio José Lagartinho Rodrigues, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria
O referido oficial encontra-se na situação de adido, nos termos
do n.° 18 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei nY 176/
/71, de 30 de Abril, de harmonia com o Decreto-Lei n.° 681/76,
de 8 de Setembro, por se encontrai- em diligência no Estado-Maior-General das Forças Armadas.
-

(Por portaria de 5 de Junho de 1984. Não carece de visto
do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Tenente-coronel de infantaria, adido, da Direcção da Arma de
Infan
taria, o major de infantaria, adido, da mesma Direcção, (50995211)
Albano da Gama Diogo, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria,
O referido oficial encontra-se na situação de adido, nos termos
do n? 17 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71,
de 30 de Abril, de harmonia com o Decreto-Lei n.° 68 1/76,
de 8 de Setembi-o, por se encontrar em diligência no Ministério
da Administração Interna, na Polícia de Segurança Pública.
(Por portaria de 30 de Junho de 1984 Não carece de
visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Quartéis-generais
Região Militar do Centro

Tenente-coronel de infantaria, o major de infantaria (50996
111)
Manuel Ferreira da Silva, contando a antiguidade para todos
os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portari
a.
(Por portaria de 30 de Junho de 1984. Não carece
de visto do
‘Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n°
276-A/75.)
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Região Militar de Lisboa
Tenente-coronel de infantaria, o major de infantaria (50994711) Jorge
Duarte de Almeida, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 27 de Junho de 1964. Não carece de visto do

Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.’ 276.A/75.)

Zona Militar da Madeira
Tenente-coronel de infantaria, adido, do Quartel-General da Zona
Militar da Madeira, o major de infantaria, adido, do mesmo
Quartel-General, (00267959) Arleto Francisco ferreira, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
a data da presente portaria.
O referido oficial encontra-se na situação de adido, nos termos do
Decreto-Lei n.° 43/76, de 20 de janeiro.
(Por portaria de 7 de Maio de 1964. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/iS.)

Tenente-coronel de infantaria, adido, do Quartel-General da Zona
Militar da Madeira, o major de infantaria, adido, do mesmo
Quartel-General, (50995311) José Fernandes frutuoso da Costa,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo venci
mentos, desde a data da presente portaria.
O referido oficial encontra-se na situação de adido, nos termos
do Decreto-Lei n.° 43/76, de 20 de Janeiro.
(Por portaria de 30 de Junho de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto

n.°

276.A/75.)

Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução
e unidades:
Infantaria
Regimento de Infantaria de Elvas
Tenente-coronel de infantaria, o major de infantaria (51407311) Carlos
Alberto Sobral Mesquita Simões, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde 15 de Fevereiro de
1984.

(Por portaria de 15 de Setembro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75j
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Regimento de Infantaria de Queluz
Tenente-coronel de infantaria, o major de infantaria (51407411) José
Aires Palmeiro Queimado, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde 15 de Fevereiro de 1984.
(Por portaria de 15 de Setembro de 1984. No carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.

Capitão chefe de banda de música, supranumerário, o tenente chefe
de banda de música, no quadro, (52440011) Manue] Joaquim
Barrisco, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde 10 de Agosto de 1983.
(Por portaria de 30 de Outubro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)

Comandos:
Regimento de Comandos
Tenente-coronel de infantaria, o major de infantaria (50995011) Ar
naldo José Ribeiro da Cruz, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 29 de Junho de 1984. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Adidos:
Academia Militar
Tenente-coronel de infantaria, adido, na Academia Militar, o major de
infantaria, adido, na mesma Academia, (50994211) Henrique
Mário dos Santos Rocha, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 7 de Maio de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Forças de Segurança de Macau
Tenente-coronel de infantaria, adido, nas Forças de Segurança de
Macau, o major de infantaria, adido, nas mesmas forças,
(50994911) MuutcI Arnaldo de Abreu Falcão, contando a anti
guidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 28 de Junho de 1984. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276.A/75.)
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No Ministério da Administração Interna:
Polícia de Segurança Pública
Tenente-coronel de infantaria, adido, no Ministério da Adrninistraço
Interna, na Polícia de Segurança Pública, o major de infantaria,
adido, no mesmo Ministério e Polícia, (50995511) Luciano An
tónio de Jesus Garcia Lopes, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente por
taria.
(Por portaria de 29 de Junho de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276.A/75.)
No Ministério das Finanças e do Plano:
Guarda Fiscal
Tenente-coronel de infantaria, adido, no Ministério das Finanças e
do Plano, na Guarda Fiscal, o major de infantaria, adido, no
mesmo Ministério e Guarda, (50992711) José Fernando Pires
Lopes, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 5 de Junho de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/iS.)

IV

—

COLOCAÇÕES

EXONERAÇÕES

E

TRANSFERËNCj4S

Oficiais do quadro permanente
Corpo de oficiais generais:
Estado-Maior do Exército
General, do Quartel-General da Região Militar do Norte, (50267711)
Luís Fernando Dias Corteja da Cruz.
(Por portaria dc

dc Outubro de 1984.1

Inspecção-Geral do Exército
General, adido, (5147021 1) Gonçalo Nuno de Albuquerque Sanches
da Gama.
(Por portaria de 15 de Outubro de 1984.)
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Inspector adjunto, o brigadeiro, da 1.a Brigada Mista Independente,
(50273111) Rogério Augusto Garrett da Silva e Castro.
(Por portaria de $ de Outubro de 1984.)
Direcção do Serviço de Pessoal
Director, o brigadeiro, do Estado-Maior do Exército, (51128411)
Fernando Edgard Collet-Meygret de Mendonça Perry da Câmara.
(Por portaria de 8 de Outubro de 1984.)

Direcção da Arma de Artilharia
Inspector, o brigadeiro, do Quartel-General da Zona Militar dos
Açores, (50276211) Abel Cabral Couto.
(Por portaria de 23 de Outubro de 1984.)

Direcção da Arma de Cavalaria
Director interino, o brigadeiro, da Inspecção-Geral do Exército,
(51468311) Carlos Manuel de Azeredo Pinto Meio e Leme.
(Por portaria de 3 de Outubro de 1984.)

Inspector, o brigadeiro, da 1.a Brigada Mista Independente, (5043251 1)
João Ramiro Alves Ribeiro.
(Por portaria de 2 de Outubro de 1984.)

Direcção da Arma de Engenharia
Director, o general, da Direcção do Serviço de Pessoal, (5125901 t)
Baltazar António de Morais Barroco.
(Por portaria de 29 de Outubro de 1984.)

Quartéis-generais:

Região Militar do Centro
2.° comandante da Região Militar do Centro, o brigadeiro, da Direc
ção da Arma de Artilharia, (50278111) António Máximo de
Oliveira Calixto e Silva.
(Por portaria de 25 de Outubro de 1984.)
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Região Militar de Lisboa
Comandante da Região Militar de Lisboa, o general, da Direcção da
Arma de Cavalaria, (50431811) Ricardo Fernando Ferreira Durão.
(Por portaria de 3 de Outubro de 1984.)

Região Militar do Norte
Comandante da Região Militar do Norte, o general, do Quartel-General da Região Militar do Centro, (51772911) Raul Jorge
Gonçalves Passos.
(Por portaria de 9 de Outubro de 1984.)

Zona Militar dos Açores
Brigadeiro, no quadro, (50275911) Manuel Ribeiro de Oliveira Car
valho.
(Por portaria de 19 de Outubro de 1984.)
l. Brigada Mista Independente
Comandante da 1. Brigada Mista Independente, o brigadeiro, do
Estado-Maior do Exército, (51184811) Francisco Alberto Cabral
Couto.
(Por portaria de 2 de Outubro de 1984.)

Armas e serviços:
Estado-Maior do Exército
Adjunto do General Ajudante-General, o coronel de artilharia, do
Gabinete de Apoio (Direcção do Serviço de Pessoal), (50276811)
António Fialho Tereno.
(Por portaria de 22 de Outubro de 1984.)

Direcção do Serviço de Pessoal
Secção de Apoio Administrativo e Logístico
Capitão do serviço postal militar, da Repartição de Oficiais da Direc
ção do Serviço de Pessoal, (44095458) António Bidarra de
Andrade.
(Por portaria de 1 dc Outubro de 1984.)

2. Série

ORDEM DO EXËRCIIO N.° 24

1651

Direcção da Arma de Infantaria
Coronel de infantaria, do Agrupamento Base de Santa Margarida.
(52154911) José Lopes Pires Ribeiro.
(Por

portaria

de

27

de Setembro de 1984.)

Direcção da Arma de Infantaria
Coronel de infantaria, do Regimento de Infantaria de Tomar.
(52155011) Alvaro Pereira Bonito.
(Por portaria de 9 de Outubro de 1984.)

Coronel de artilharia, do Quartel-General da Zona Militar dos Açores,
(51291111) Carlos Manuel de Sousa Paz.
(Por portaria de 1

de Novembro de

1984.)

Direcção da Arma de Cavalaria
Coronel de cavalaria, da Escola J’rática de Cavalaria, (51163011) José
Manuel Vaz Barroco.
(Por portaria

de

31

de Outubro de

1984.)

Major de cavalaria, do Esquadrão de Reconhecimento da l.a Brigada
Mista Independente (Regimento de Cavalaria de Santa Margarida),
(50434711) Fernando Governo dos Santos Maia.
(Por portaria

de

31

de

Outubro dc 1984.)

Major do quadro especial de oficiais, do Regimento de Lanceiros de
Lisboa, (35228760) João Manuel fonseca Nunes e Sena.
(Por portaria de 8

de Outubro

de 1984.)

Direcção da Arma de Transmissões
Tenente-coronel engenheiro de transmissões, no quadro, (50773011)
Luís Alberto Cruzinha Soares.
(Por

portaria de

17

de Setembro de

1984.)
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Major engenheiro de transmissões, da Companhia de Transmissões
da 1.a Brigada Mista Independente (Agrupamento Base de Santa
Margarida), (34291562) João José Simões Roque.
(Por portaria de 24 de Outubro de 1984.)

Direcção do Serviço de Administração Militar
Tenente-coronel do serviço de administração militar, do Estado-Maior-General das forças Armadas, (51423711) Reinaldo Cavaco Gon
çalves.
(Por portaria de 1 de Julho de 1984.)

(

Capitão do serviço de administração militar, no quadro, (00570969)
Manuel António Geraldes.
(Por portaria de 14 de Agosto de 1984.)

Direcção do Serviço de Material
Tenente-coronel do serviço de material (serviços técnicos de manu

tenção), do Batalhão do Sei-viço de Material, (50530711) Manuel
figueiredo de Matos.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1984.)

Direcção do Serviço de Educação Física do Exército
Capitão de cavalaria, do Regimento de Lanceiros de Lisboa, (05592279)
José Maria Rebocho Pais de Paula Santos.
(Por portaria de 26 de Julho de 1984.)

Chefia do Serviço de Reconhecimento das Transmissões
Major do quadro especial de oficiais, da Direcção da Arma de Infan
taria, (46071961) Mantici Jesutno da Silva Horta.
(Por portaria de 16 de Outubro de 1984.)
Quartéis-generais:
Região Militar do Centro
Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, (32024263) Fernando
Herculano de Jesus Fernandes.
(Por portaria de 17 de Agosto de 1984.)

C
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Região Militar do Norte
Tenente-coronel do serviço de material (serviços técnicos de manu
tenção), da Escola Prática do Serviço de Material, (51479011)
Abel Alves de Lacerda.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1984.)

Região Militar do Sul
Tenente-coronel de artilharia, da Escola Prática de Artilharia,
(50448411) Fernando Nunes Canha da Silva.
(Por portaria de 26 de Outubro de 1984.)

Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução
e unidades:
Infantaria:
Regimento de Infantaria de Tomar
Comandante, o coronel de infantaria, da Companhia de Comando e
Serviços da 1 a Brigada Mista Independente (Agrupamento Base
de Santa Margarida). (50188011) Artur António Ferreira Pinto.
(Por portaria de 9 de Outubro de 1984.)

Artilharia:
Regimento de Artilharia de Costa
Capitão de artllharhi, no quadro, (13078471) José António Machado
Alves de Matos.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1984.)

Tenente-coronel de artilharia, do Centro de Estudos Psicotécnicos do
Exército, (51372411) Manuel Alves Serra.
(Por portaria de 25 de Outubro de 1984.)
Regimento de Artilharia da Serra do Pilar
Capitão de artilharia, do Grupo de Artilharia de Guarnição n.° 2,
(04555867) Vicente Carlos de Sousa Brandão.
(Por portaria de 24 de Outubro de 1984.)
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Cavalaria:
Regimento de Cavalaria de Estremoz
Tenente-coronel de cavalaria, da Direcção da Arma de Cavalaria,
(51324611) Germano Miquelina Cardoso Simões.
(Por portaria de 24 de Setembro de 1984.)

Regimento de Cavalaria de Santa Margarida
1 ,a Brigada Mista Independente
Grupo de Carros de Combate
Major de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de Braga, (36492360)
Álvaro Camilo de Almeida Seabra de Albuquerque.
(Por portaria de 30 de Outubro de 1984.)

Engenharia:
Escola Prática de Engenharia
2.° comandante, o tenente-coronel de engenharia, da Direcção da Arma
de Engenharia, (5077041 1) Agostinho Mourato Grilo.
(Por portaria de 4 de Outubro de 1984.)

Regimento de Engenharia de Lisboa
de engenharia, da Direcção do Serviço de fortificações e Obras
do Exército, (09081063) António Mantiel Rocha Dores.

Major

(Por portaria de 22 de Outubro dc 1964.)

Serviço de material:
Escota Prática do Serviço de Material
Tenente do serviço de material (material), da Direcção do Serviço
de Material, (04475481) José Francisco Cardoso Gonçalves
Vieira.
(Por portaria de 7 de Novembro de 1984.)
Õrgãos de execução dos serviços e outros elementos:
Escola Militar de Electromecânica
ramo manutenção), do
Capitão de transmissões (serviços técnicos
(51758711) Urbano
Açores,
dos
Militar
Zona
ral
da
Quartel-Gene
—

(
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dos Santos Lopes, devendo ser considerado nesta
situação desdc
12 de Fevereiro de 1984.
(Por portaria de 27 de Novembro de 1984.)

Tenente do serviço de material (material), da Direcç
ão do Serviço
de Material, (03212179) João Ernesto Vela Bastos.

(Por portaria de 6 de Novembro de 1984.)

Diversos:
Agrupamento Base de Santa Margarida
Brigada Mista Independente
.

Batalhão de Apoio e Serviços
Major do serviço de administração militar, supranumerário,
(36607062)
Eurico Rodrigues Longo.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1984.)

Centro de Gestão Financeira da Região Militar de Lisboa
Coronel do serviço de administração
(51304311) José Martins Patrício.

militar,

supranumerário,

(Por portaria de 9 de Julho de

1984.)

Centro de Gestão Financeira da Região Militar do
Sul

Chefe, o coronel do serviço de administração militar
, do Centro de
Gestão financeira da Região Militar de Lisboa, (51304311)
José
Martins Patrício.
(Por portaria de 30 de Julho de 1984.)

Depósito Geral de Material de Guerra

Director, o tenente-coronel engenheiro do serviço de
material, da
Direcção do Serviço de Material, (50772111) José Rui
Lubrano
Rodrigues de Almeida, devendo ser considerado nesta situaçã
o
desde 1 de Junho de 1987.
(Por portaria de 5 de Dezembro de 1984.)
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Adidos:
Academia Multar
Nomeado professor adjunto da 45a cadeira (Tiro de Artilharia)
da Academia Militar o major de artilharia (45588555) Jorge da
Silva Veríssimo, nos termos da Portaria n.° 580/80, de 9 de Se
tembro, em substituição do major de artilharia António Marques
Abrantes dos Santos, que é exonerado das referidas funções pela
presente portaria.
O referido oficial continua na situação de adido, situação em
que já se encontrava do antecedente.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 23 de Novembro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Nomeado adjunto de comandante de companhia do Corpo de Alunos
da Academia Militar o capitão de artilharia (07789874) Carlos
Manuel Saramago Pinto, da Escola de Sargentos do Exército,
nos termos da Portaria n.° 722-A/78, de 11 de Dezembro, em
substituição do capitão de artilharia José António Machado
Alves de Matos, que é exonerado das referidas funções pela
presente portaria.
de
(Por portaria de 14 de Agosto de 1984, visada pelo Tribunal
Contas em 23 de Novembro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Instituto Superior Militar
Nomeado professor da l9. cadeira (Material 1) do Instituto Superior
Militar o tenente-coronel de artilharia (51168211) Damasceno
Maurício Loureiro Borges, do Regimento de Artilharia de Leiria,
apro
nos termos do quadro orgânico do referido Instituto
lugar
para
Junho,
de
6
de
265/79,
n.°
Portaria
pela
vado
que do antecedente se encontrava vago.

de
(Por portaria de 15 de Agosto de 1984, visada pelo Tribunal
Contas em 28 de Novembro de 1984. Não são devidos emolu
mentos.)

Oficiais do quadro de complemento
Órgãos de execução dos serviços e outros elementos:
Colégio Militar
Caiptão miliciano do serviço de pessoal, do Distrito de Recrutamento
e Mobilização do Funchal, (11969267) António Esteves Freitas
Tomás.
(Por portaria de 13 de Novembro de 1984.)

(
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PENSO ES DE RESERVA

Tenente-coronel de infantaria (50268311) António Alberto Marqu
es
Moquenco, pensão mensal de 69 000$00, desde 10 de Julho de
1984. Conta 36 anos de serviço.
(Por portaria de 10 de Julho de 1984. Não carece de visto
do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Capitão de infantaria (51322311) Pedro José Pereira, pensão
mensal
de 62003$00, desde 16 de Julho de 1984. Conta 34 anos
de
serviço.
(Por portaria de 16 de Outubro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)
Capitão médico (50938311) José António dos Santos, pensão
mensal
de 58 722$00, desde 13 de Julho de 1984. Conta 35 anos de
serviço.
(Por portaria de 13 de Julho de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Major do serviço de material (serviços técnicos de manutenção)
(51427411) José Femandes Bernardo Alves, pensão mensal
de
63 819$00 desde 1 de Agosto de 1984. Conta 34 anos e 4 meses
de serviço.
(Por portaria de 21 de Novembro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)
Capitão do serviço geral do Exército (51094011) José Figueiredo
de
Assis, pensão mensal de 67 000$00, desde 1 de Agosto de 1984.
Conta 36 anos de serviço.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
O valor da rectificação da pensão de reserva do capitão do
serviço
geral do Exército (50085411) Joaquim Augusto Tomaz fixado
na portaria publicada na Ordem do Exército, 2. Série, n.°
11,
de 1 de Junho de 1982, foi alterado para 47 600$00, desde
1 de
Abril de 1982.
(Por portaria de 15 de Novembro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Capitão do serviço geral do Exército (50085411) Joaqui
m Augusto
Tomaz, pensão mensal de 48 048$00, desde 8 de Móio
de 1982.
Conta 36 anos de serviço.
(Por portaria de 15 de Novembro de 1984. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)
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Major do quadro especial de oficiais (51151611) Jorge Luís dos Santos
Nunes, pensão mensal de 75 415$00, desde 20 de Agosto de
1984. Conta 35 anos e 3 meses de serviço.
(Por portaria de 20 de Agosto de 1984. No carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

VI

—

RECTIFICAÇÕES DE PENSÕES

(

nados
Actualização das pensões de reserva dos oficiais a seguir mencio
desde as datas que se lhes indicam:
Com 36 anos de serviço:

Desde 1 de Janeiro de 1984:
Brigadeiros:
(50989011) Henrique António do Nascimento Garcia, 93 804$00;
(51237411) Francisco José de Sousa Freire. 82 367$00;
(51103311) Eugénio Rodrigues Coelho, 79700$00;
(50632111) António Bernardino Castelo Branco Brito, 80 200$00;
(50558011) Evangelista de Oliveira Barreto, 79 700$00;
(51367211) Nuno Francisco Rogado Quintino. 79 700$00:
(51419811) José da Silva Lopes, 79700$00;
(51415011) Nuno Maria Rebelo Vaz Pinto, 79 700$00;
(51409311) Luís Frederico Pinto Tavares de Figueiredo, 94 147$00;
(51291511) Joaquim Correia Ventura Lopes, 86530$00;
(51375011) Francisco Maria Rocha Simões, 79700$00;
(51375811) Eduardo Augusto das Neves Adelino, 79 700$00;
(5 1378211) Joaquim de Matos Salvador Pinheiro, 86530$00;
(51378611) José Albano dc Proença Oliveida Cid, 86 530$00;
(51025011) Aires Fernandes Martins, 79 700$00;
(51379711) António José da Costa Pinto, 93 360$00.
Coronéfs:
(51326411)
(50259811)
(51383511)
(51320711)

Mário Pinto Simões, 82 460$00;
Viriato Marques dos Santos Oliveira. 76 000S0t);
Manuel António Dantas, 82 460$00;
Columhano Ferreira Líbano Monteiro, 82460$00;

(
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(51380711)
(51380811)
(51381211)
(51381611)
(51381811)
(51382111)
(51382611)
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António Jorge da Silva Sebastião, 76000$00;
Orlando da Silva Andrade, 82 460$00:
Romão Loureiro, 76 000$00;
José Pedroso Coutinho de Castro Serrão, 76 000$00;
José António Monteiro de Oliveira Leite, 88920$00;
António Fernandes da Graça, 82460$00;
José Afonso, 88920$00;

(51053111) Joaquim Teles de Faria Correia Bastas, 76000$00;
(51025311) António Teixeira da Rocha Pinto, 82460$00;
(51376111) Eduardo Alberto da Silva e Sousa, 76800$00;
(51376211) Manuel de Sousa Correia de Magalhães, 76800$00;
(51378711) Alexandre Bento, 82460$00;
(51377611) José Augusto Henriques Monteiro Torres Pinto
Soares,
76 000$00;
(51379111) Joaquim de Meio Duarte Silva, 76000$00;
(51379211) Amílcar Augusto Lopes Chaves, 76000$00;
(51379411) António Manuel Baptista de Carvalho, 76 000$00;
(51379611) Luís do Nascimento Matos, 82 460$00;
(51380411) Camilo Augusto dc Miranda Rebocho Vaz, 88920$00;
(51009711) Carlos Correia Sampaio de Vasconcelos Porto, $8 920$00;
(51048211) César Augusto Rodrigues Mano, 88 920$00;
(51044611) Manuel Emiliano Palma, 76000$00;
(51022411) António Custódio Alves dos Santos, 76 000$00;
(51025111) José Luís de Pinho Canelhas, 76000$00;
(51067111) António Herculano Miranda Dias, 76 000$00;
(51097411) António Luciano de Matos, 76800$00;
(1179511) Júlio Augusto da Cruz, 76000$00;
(51184711) Luís Gonçalves Carneiro, $2 460$00;
(51189011) fidelino Duarte fogaça, 82 790$00;
(51187611) Carlos Alberto Gonçalves, 76 000$00;
(51122711) Luís Augusto Rodrigues de Carvalho, 82 460$00;
(51126511) António Malta Leuschner Fernandes, 82460$00;
(51082411) José Manuel Marques, 82 460$00;
(51130411) Rui José Tavares Simões, $8 920$00;
(51136911) António Ferreira Cabral Pais do Amara!, 82 460$00;
(51140411) José da Costa Pereira de Sande de Sacadura Botce Corte
Real, 76 300$00;
(51145311) Mário Abrantes da Silva, 82460$00;
(51146911) Álvaro Nuno Lemos da fontoura, 82 460$00;
(51122211) Manuel Eduardo de Azevedo Simões, 88920$00

(51082011)
(51096311)
(51069511)
(51069411)

Joaquim Custódio da Costa Gouveia, 82460$00;
Rui de Mendonça Salgado Lameiras, 88920$00:
José Guardado Moreira, 88 920$00;
Joaquim Rodrigues Alho, 82460$00.
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Tenentes-coronéis:
(51321111) Manuel Francisco Rodrigues fangueiro, 75 440$00;
(51381111) José Manuel fradinho da Costa, 75 110$00;
(51381411) César da Luz Mendes, 69000$00;
(51051411) José António fernandes Furtado Montanha, 69 000$00;
(50991911) Fernando Paiva Alua, 69000$00;
(51010211) Mário da Fonseca Morganho, 75 110$00;
(51047211) José da Rosa Carvalhal, 75 110$00;
(50989411) Carlos Alberto Rocha Gomes, 81 220$00;
(50989511) Herberto Alfredo Amaral Sampaio, 81 220$00;
(51098011) Bento Lopes da Costa, 81 220$00;
(51097311) Álvaro Augusto Fonseca Sabbo, 69000$00;
(51096411) Eduardo Augusto Lobato de Sousa, 81 220$00;
(51178811) Orlando da Costa e Silva, 81 220$00;
(51180211) José Lúcio da Silva Romão, 81 220$00;
(51113511) Fernando Ferreira da Cunha, 75 110$00;
(51195211) Carlos Loureiro Palmela, 69000$00;
(51193311) Avelino Tavares Vaz Duarte, 69 000$00;
(51122311) António da Graça Borda d’Água, 75 110$00;
(51123911) Mário dos Santos Cardoso, 75 110$00;
(51085311) António Varina Vagos, 75 110$00;
(51084511) Abel José Coelho de Sousa Sacadura, 81 220$00;
(51084411) Rui Silvino de freitas Lopes, 75 110$00;
(51084211) António da Conceição de Sousa e Castro, 81 220$00;
(51084011) Manuel de Castro Pita Duarte de Almeida, 75 110$00;
(51083911) Eduardo Monteiro Nunes Prudente, 75 110$00;
(51066711) Duarte Manuel Pessanha dos Santos, 69 000$00;
(51086011) Fernando de Sousa, 81 220$00;
(51134011) João Fernandes da Ressurreição, 81 220$00;
(51134711) Diógenes do Sacramento Lopes Comes, 75 110$00;
(51138411) José da Cruz Nunes, 81 220$00;
(51137511) Carlos Gonçalves Ferreira, 69000$00;
(51153411) Manuel Lopes Camilo, 81 220$00;
(51386311) José Bernardo Cruz de Aragão Teixeira, 81 220$00;
(51387311) Alberto Jaime Vilas Boas Vieira Soares, 81 220$00;
(51384811) Nuno Cardeiro Simões, 75 110$00;
(51387411) Viriato Amílcar Pires da Silva, 81 220$00;
(51386811) Rogério Acácio Seia Ramos, 75 110$00;
(51385911) Arménio Soares da Cruz Sampaio Nunes, 75 110$00;
(51386511) Eurico Simões Mateus, 81 220$00;
(51335511) João Machado de figueiredo, 75 110$00;
(51386011) José Augusto Esteves Felgas, 81 220$00;
(51385411) Henrique Cambeta Perez Brandão, 75 110$00;
(51326611) Mílton da Câmara Borges, 69000$00;
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(51342911)
(51317711)
(51314711)
(51383611)
(51317611)
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Francisco José Soares Ogando, 81 220$00;
Luís dos Santos Rafael, 75 110$00;
Francisco Rodolfo Pereira dos Santos Oliveira, 75 110$00;
Luís Eugénio Beça Múrias, 69000$00;
Vasco Artur Mariano Martins, 75 110$00.

Majores:
(51296411) Armando Henriques fernandes, 71 260$00;
(51318511) Joaquim Florêncio da Silva Coelho, 71 260$00;
(51385711) Luís Alberto de Meneses, 65500$00;
(50991811) José dos Reis Pesca, 77020$00;
(51045911) António Guilherme da Silva e Sousa, 71 260$00;
(50976111) António Gomes, 71 260$00;
(50979011) Manuel Coelho da Silva, 65 500$00;
(51186511) Francisco Timóteo Milhano, 77020$00;
(51191911) Joaquim Arlindo ferreira França, 65 500$00;
(51190811) Romão José Ribeiro Baginha, 65 500$00;
(51132311) Américo Florêncio, 71 260$00;
(51146111) Ernesto Fraga, 65500$00;
(51071611) Cristiano Ribeiro Galvão, 77 020$00;
(51071411) Aguinaldo Raposo de Andrade, 77 020$00;
(51086311) Francisco Carvalho de MeIo, 77 020$00;
(51106511) Carlos Eugénio de Oliveira Carvalho, 71 260$00;
(51294411) José João Nunes Cavaco, 77020$00;
(51283611) Orlando Lourenço Cabrita, 65 500$00;
(5 i29921 1) Carlos Machado de Beires, 65 500$00;
(51353811) José Vicente da Silva Júnior, 71 260$00;
(51371911) Nélson de Almeida Matos, 71 260$00;
(51373111) José Bernardo Dias, 71 260$00;
(51344911) José de Castro Sousa, 65 500$00;
(51391211) Armando Alves Pereira, 71 260$00;
(51343611) Arlindo Alberto Trancoso Poças Falcão, 77020$00;
(51350311) Fernando Luís Guimarães da Costa, 65500$00;
(51328711) Teodoro António Lobo César, 65 500$00;
(51326311) José de Magalhães Fernandes Basto, 71 260$00;
(38260152) Albino Pedrosa Viana, 77 020$00;
(51312311) Carlos Santos Pereira, 71 260$00;
(51276511) Leonel Raul Tavares Belo Lobão ferreira, 65500$00.
Capitães:
(52161011) António Dias dos Reis, 60400$00;
(51439511) José Ramos da Silva, 60400$00;
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(50480911) José Velez Godinho, 60400$00;
(51311211) Amaro ferreira Baptista, 60 400$00;
(51323011) Mário Trindade dos Santos, 60 400$00;
(51318611) José Manuel de Oliveira Muge, 70900$00;
(51053211) Francisco Sapata Ramalho, 65 650$00;
(51025711) Joaquim Pinto Madureira, 60400$00;
(51029911) José dos Reis Camelo e Costa, 60400$00;
(51049611) José Pinto Gonçalves, 65 650$00;
(51049811) Deolindo João de Carvalho Lemos, 65 500$00;
(51050411) Alfredo ferreira dos Reis, 60400$00;
(51052711) António Filipe Andrade, 60400$00;
(50994111) Ernesto Matias Comes Cravina, 60 400$00;
(51012011) Jorge Aurélio Rodrigues, 60 400$00;
(51041111) João António das Dores Salgado, 60 400$00;
(51035611) Elias Pereira Mercacha, 65650$00;
(51043911) Guilhermino Forte da Costa, 65 650$00;
(51046611) José Simão, 65650$00;
(50976911) Amadeu Coelho, 60 400$00;
(50979811) Eugénio Martiniano Leonardo, 65 650$00;
(50981411) Mário José de Freitas Rodrigues, 60400$00;
(51090211) António de Almeida Cancela, 60400$00;
(51175811) Ernesto Lavrador, 65650$00;
(51189411) José Leote da Silva Flor, 60 400$00;
(51116011) António da Graça Monteiro, 60400$00;
(51126711) Ramiro Martins de Carvalho, 60400$00;
(51073811) Renato Lopes Araújo, 65 650$00;
(51085611) Augusto de Pinho, 60400$00;
(51133011) David Rodrigues da Cruz, 60400$00;
(51134111) José Puig Marti, 65 650$00;
(51140911) Mário Amadeu Dorningues Ferreira, 65 650$00;
(51146511) António Vaz Maleiro Cardoso, 70 900$00;
(51154211) Augusto Pedro Martins, 65 650$00;
(51154311) António dos Santos Deodato, 60 400$00;
(51154611) Amílcar de Azevedo Martins, 65 650$00;
(51148511) Aníbal Baptista de Sousa, 60400$00;
(51094211) António Marques Fontes, 65650$00;
(51093411) Virgílio de Almeida Magalhães, 60400$00;
(51093111) Manuel da Mota Longo Gonçalves, 70 900$00;
(51094911) José Maria Alves Maio, 65 650$00;
(51095511) Manuel Vieira freire, 65 650$00;
(51071711) Luís Gonçalves de Lima, 60400$00;
(51090611) Francisco de Medeiros Lemos, 70 900$00;
(51090411) Manuel Andrade Serra, 60400$00;
(51089711) Orlando Zola Martins, 65650$00;
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(5 1089511) Tomás Lourenço da Fonte, 60 400$00;
(51087411) Raul Martins de Carvalho, 65 650$00.
Com menos de 36 anos de serviço:
Desde 1 de Janeiro de 1984:
Tenentes-coronéis:
(50268311) António Alberto Marques Moquenco, 65 167$00. Conta

34 anos de serviço;
(51341511) Victor Manuel Rodrigues Alves, 70 009500. Conta 33
anos e 3 meses de serviço;
(51404511) João Manuel Patrocínio Pessoa de Amorim, 61 333$00.
Conta 32 anos de serviço;
(51404411) José Júlio da Silva Santana Pereira, 65 167$00. Conta
34 anos de serviço;
(51287911) Nuno Manuel Guiinarães fisber Lopes Pires, 66 894500.
Conta 34 anos e 9 meses de serviço;
(51287611) Manuel José Teles de Abreu, 67 856$00. Conta 35 anos
e 3 meses de serviço;
(51353011) José Rosado Castela Rio, 60653$00. Conta 29 anos e
2 meses de serviço;
(51352111) Joaquim Tavares Cristóvão, 67 808$00. Conta 32 anos
e 6 meses de serviço;
(51371111) Luís Francisco Domingues Arruda, 65 446$00. Conta
34 anos e 3 meses de serviço;
(51369211) Rubi José Alfredo Mourão Marques, 71 068$00. Conta
31 anos e 6 meses de serviço;
(51348911) Alfredo António Candido de Moura, 58 940$00. Conta
28 anos e 3 meses de serviço;
(51368511) Manuel Rodrigues Carvalho, 59417$00. Conta 31 anos
de serviço;
(51347311) José Manuel Martins da Silva, 66604$00. Conta 34
anos e 9 meses de serviço;
(51466411) Augusto Eduardo de Oliveira Ferraz de Noronha e
Meneses freire de Andrade, 64 049$00. Conta 33 anos e 5
meses de serviço;
(51309811) João Manuel de \‘ilar Nunes, 69 372$00. Conta 33 anos
e 3 meses de serviço.

Majores:
(51298211) Fernando Reis de Carvalho, 54765$00. Conta 27 anos
e 8 meses de serviço;
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(51347611) Artur Moreira dos Santos, 43 212$00. Conta 23 anos e
9 meses de serviço;
(51325511) Manuel Gonçalves Mesquita, 58 559$00. Conta 29 anos
e 7 meses de serviço;
(51035011) João de Castro Enes ferreira, 54735$00. Conta 30 anos
e 1 mês de serviço;
(51034911) Luís Francisco Pinto de Sousa Moreira, 56084$00. Conta
28 anos e 4 meses de serviço;
(51033211) Carlos José de Campos Andrada, 55 919$00. Conta 28
anos e 3 meses de serviço;
(51097911) Fernando Artur de Oliveira Baptista da Silva, 43 818$00.
Conta 24 anos e 1 mês de serviço;
(51038111) Horácio da Costa Serras Pereira, 58394$00. Conta
29 anos e 6 meses de serviço;
(51047811) Manuel José Magalhães da Cruz Azevedo, 57 074$00.
Conta 28 anos e 10 meses de serviço;
(50990411) João Ricardo Maia Rebolho, 62 044$$00. Conta 29
anos de serviço;
(50993711) Jorge Valdemar Lourinho de Jesus Ribeiro, 50944$00.
Conta 28 anos de serviço;
(50992311) Eduardo José Moreira Fernandes, 47 760$00. Conta 26
anos e 3 meses de serviço;
(51094311) Manuel Maria de Sousa Tanlindo, 44425$00. Conta 24
anos e 5 meses de serviço;
(51129211) António Teixeira Martins, 63 837$00. Conta 32 anos
e 3 meses de serviço;
(51137011) Luís Albano da Fonseca e Silva Garcia de Carvalho.
44 236$00. Conta 25 anos de serviço.

Vil—DECLARAÇÕES

Colocações e desempenho de funções:
1) Por despacho de 28 de Setembro de 1984 do general Chefe
do Estado-Maior do Exército, o general Baltazar António de Morais
Barroco foi nomeado para os cargos de director da Arma de Enge
nharia e de director do Serviço de Fortificações e Obras do Exército,
em substituição do brigadeiro José Engénio da Costa Estorninho.
O general Morais Barroco iniciou funções em 29 de Outubro
1984.
de

(
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2) Por despacho de 28 de Setembro de 1984 do general Chefe
do Estado-Maior do Exército, o general Ricardo Fernando Ferreira
Durão foi nomeado para o cargo de comandante da Região Militar
de Lisboa, em substituição do general Artur Baptista Beirão.
O general Ferreira Durão iniciou funções em 3 de Outubro de
1984.
3) Por despacho de 28 de Setembro de 1984 do general Chefe
do Estado-Maior do Exército, o general Raul Jorge Gonçalves Passos
foi nomeado para o cargo de comandante da Região Militar do Norte,
em substituição do general Luís Fernando Dias Correia da Cruz.
O general Gonçalves Passos iniciou funções em 9 de Outubro
de 1984.
4) Por despacho de 2$ de Setembro de 1984 do general Chefe
do Estado-Maior do Exército, o brigadeiro Rogério Augusto Garrett
da Silva Castro foi nomeado para o cargo de inspector-adjunto da
Inspecção-Geral do Exército, em substituição do brigadeiro Carlos
Manuel de Azeredo Pinto Melo e Leme.
O brigadeiro Silva e Castro iniciou funções em 8 de Outubro
de 1984.
5) Por despacho de 28 de Setembro de 1984 do general Chefe
do Estado-Maior do Exército, o brigadeiro Fernando Edgard Collet
-Meygret de Mendonça Perry da Câmara foi nomeado para o cargo de
director do Serviço de Pessoal do Departamento de Pessoal do
Estado-Maior do Exército, em substituição do general Baltazar António
de Morais Barroco.
O brigadeiro Perry da Câmara iniciou funções em 8 de Outubro
de 1984.
6) Por despacho de 2$ de Setembro de 1964 do general Chefe
do Estado-Maior do Exército, o brigadeiro Abel Cabral Couto foi
nomeado para o cargo de inspector da Arma de Artilharia.
O brigadeiro Cabra! Couto iniciou funções em 23 de Outubro
de 1984.
7) Por despacho de 28 de Setembro de 1984 do general Chefe do
Estado-Maior do Exército, o brigadeiro Carlos Manuel de Azeredo
Pinto Meio e Leme foi nomeado para o cargo de director da Arma
de Cavalaria, o qual desempenha a título interino, e no qual substi
tuirá o general Ricardo Fernando Ferreira Durão.
O brigadeiro Meio e Leme iniciou funções em 3 de Outubro
de 1984.
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8) Por despacho de 28 de Setembro de 1984 do general Chefe
do Estado-Maior do Exército, o brigadeiro João Rainiro Atves Ribeiro
foi nomeado para o cargo de inspector da Arma de Cavalaria.
O brigadeiro Alves Ribeiro iniciou funções em 2 de Outubro
de 1984.
9) Por despacho de 28 de Setembro de 1944 do general Chefe
dc Estado-Maior do Exército, o brigadeiro Manuel Ribeiro de Oliveira
Carvalho foi nomeado para o cargo de cornandanLe da Zona Militar
dos Açores, em substituição do brigadeiro Abel Cabral Couto.
O brigadeiro Oliveira Carvalho iniciou funções em 19 de Outubro
de 1984.
10) Por despacho de 19 de Junho de 1984, do general Chefe
do Estado-Maior do Exército, o brigadeiro Francisco Alberto Cabral
•a
Couto foi nomeado para o cargo de comandante da 1 Brigada
Mista Independente, em substituição do brigadeiro Rogério Augusto
Garrett da Silva e Castro.
O brigadeiro Cabral Couto iniciou funções em 2 de Outubro
de 1984.
li) Por despacho de 28 de Setembro de 1984 do general Chefe
do Estado-Maior do Exército, o brigadeiro António Máximo de
Oliveira Calixto e Silva foi nomeado para o cargo de 2.” comandante
da Região Militar do Centro, em substituição do general Raul lorge
Gonçalves Passos.
O brigadeiro Calixto e Silva iniciou funções cm 25 de Outubro
de 1984.
12) Por despacho de 25 de Outubro de 1981 do ge-ral
Ajudante-General, o brigadeiro Abel Cabral Couto, da Direcção da
Arma de Artilharia, foi nomeado para a inspecção-Geral cio Exrcito.
na situação de diligência, em substituição do brigadeiro Silva e
Castro, enquanto este estiver a frequenLar o Curso de t)efesa
Nacional 84/86.
O brigadeiro Cabral Couto iniciou a diligência em 19 dc Novem
bro de 1984.
13) 1)esdc 8 de Outubro de 1984 presta serviço, na situação de
diligência, na Academia Militar, o capitão de infantaria Mantiet
Carneiro Teixeira, do Regimento de Comandos.
14) Desde 1 de Outubro de 1984 presta serviço, na situação dc
diligência, na Academia Militar, o tenente de infantaria José Manuel
Cardoso Lourenço, da Escola Prática de Infantaria.

(
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15) Desde 19 de Outubro de 1984
na Direcção do Serviço de Material, em
capitão do serviço de material (serviços
António José Lopes Guerreiro Correia, da

lbbJ

deixou de prestar serviço
regime de acumulação. o
técnicos de manutenção)
,\cademia Militar.

16) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (51262311) Álvaro Lopes exerce funções nas Oficnas Gerais
de Fardamento c Equipamento, desde 1 de Dezembro de 1984. com
encargos para o Exército somente da pensão de reserva.
17) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (50210111) Marcelino Aleixo Pires exerce funções na Manu
tenção Militar, desde 1 de Dezembro de 1984, com encargos para
o Exército somente da pensão de reserva.
18) O capitão do serviço geral do Exército, na situação ce
reserva, (52083511) João da Costa Tavares continuou a prestar serviço,
após a sua passagem à reserva (8 de Abril de 1984), na Guarda
Nacional Republicana.
19) O capitão do serviço geral do Exército, na situação dc
reserva, (50966711) Armando Tomaz exerce funções na Manutenção
Militar, desde 1 de Dezembro de 1984, com encargos para o Exército
somente da pensão de reserva.

Nomeações para a frequência do CSCD de 1985/$b:
20) Ouvido o Conselho Superior do Exército, reunido em 12
de Novembro de 1984, são nomeados para a frequência do CSCD
no ano lectivo de 1985/86, os seguintes oficiais:
1. Infantaria (10):

Coronel
Coronel
Coronel
Coronel
Coronel
Coronel
Coronel
Coronel
Coronel
Coronel

António João Soares;
Emídio Crisóstomo M. de Sousa Vicente:
Joaquim Chito Rodrigues;
Ernesto Rodrigues Gaspar da Rosa;
Carlos Alberto Vieira Monteiro;
Raul Pereira da Cruz Silva;
António Cipriano Pinto;
António Soares Catarino;
José António Silvestre Martins;
Rui Xavier Lobato Faria Ravara;
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2. Artilharia (4):
Coronel
Coronel
Coronel
Coronel

Rodolfo António Cabrita Bacelar Begonha;
José Machado da Graça Malaquias;
José Manuel Santos de Faria Leal;
António de Albuquerque.
44
3 Cavalaria (3)

*

Coronel Henrique Bernardino Godinho;
Coronel Orlando José Sequeira da Silva;
Coronel Rui Manuel de Almeida Trigueiros Sampaio;

c

4. Engenharia (2):
Coronel Victor Guido Reis Camões;
Coronel Frutuoso Pires Mateus.

5. Serviço de saúde (1):
Coronel Carlos Alberto Ferreira Ribeiro.
*

Encontrava-se já nomeado para a frequência do CSCD no ano
lectivo de 1984-85 (Despacho n.° 90/A/83, do General Chefe
do Estado-Maior do Exército, de 17 de Outubro de 1983) o
coronel Joaquim Rodrigo Nest Amaut Pombeiro, cujo pedido
de adiamento para frequência no ano lectivo de 1985-36 foi
entretanto superiormente autorizado.

(Despacho

n.°

144/84, de 2lNov84, do General CEME)

21) Ouvido o Conselho Superior do Exército, cm sua sessão
de 12 de Novembro de 1984, e o parecer de 20 de Novembro de
1984 do Conselho Superior de Disciplina do Exército, emitido nos
termos da alínea e) do artigo 134.° do Regulamento de Disciplina
Militar, é nomeado para a frequência do CSCD no ano lectivo de
1985-86, em aditamento ao Despacho n.° 144/84 de 21 de Novembro
de 1984, do Chefe do Estado-Maior do Exército, o seguinte oficial:

(
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Serviço de administração militar:

Coronel Manuel Alberto Simões Rios.
(Despacho n.° 145/84 de 2lNov84, do General CEME)
Lista de promoção:
22) Lista dos capitães a promover por antiguidade para o
ano de 1984, nos termos da alínea b) do n.° 4 do artigo 70.° do
Estatuto do Oficial do Exército:
Capitão de infantaria (71124367) Rui dos Santos de Palhares Falcão;
Capitão do quadro especial de oficiais (infantaria) (05510365) José
dos Santos Mendes.
Pensões de reforma:
23) Em conformidade com o artigo 46.° e com os nY5 1 e 3
do artigo 100.0 do Decreto-Lei n.° 498/72, de 9 de Dezembro, com
.i nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.° f91-A/79, de 25
de Junho,
se publica, para efeito do que dispõe o n.° 1 do artigo 73.° do
mesmo diploma, a relação do militar que, a partir de 1 de Novembro
de t984, passa a ser pago da sua pcnsão mensal pela Caixa Geral
de Aponsentações:
Alferes de 2.a linha, do Rec. da Ex-PU da Guiné, Adulai Seidi,
9430$00.

(Diório da República n.° 249, II Série, de 26 de Outubro de 1984.)
Rectificações:
24) O capitão do serviço geral do Exército (52256211) Manuel
Rodrigues Lourenço está colocado no dOE, e não como foi publicado
na O. E., 2. Série, n.° 21, de 1 de Novembro de 1983, pág. 1622.
25) O tenente do serviço geral do Exército Adelino Moreira
Raimundo tem o n.° mec. 50054011, e não como vem publicado na
O. E., 2. Série, n.° 21, de 1 de Novembro de 1983, pág. 1637.
26) O tenente do serviço geral do Exército Jacinto
Chaveiro da
Silva tem o n.° mec. 50522711, e não o que vem publicado na
O. E., 2. Série, n.° 21, de 1 de Novembro de 1983, pág. 1641.
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27) O tenente do serviço geral do Exército Bernardino Arlindo
Raleira Lauriano tem o n.° mec. 06374063, e não como vem publicado
na O. E.. 2. Série, n.° 21, de 1 de Novembro de 1983, pág. 1656.

VIII

—

OBITUÁRIO

1983:

Novembro, 10—Capitão miliciano médico, na situação de reserva,
(31062353) Ruben Bak Gordon, do Quartel-General da Região
Militar de Lisboa;
Tenente miliciano de artilharia, na situação de
Dezembro, 28
reserva, Manuel Vitoriano Lopo firmino da Costa, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
—

1984:

Tenente miliciano de infantaria, na situação de rerva,
Abri], 27
(42063258) Manuel Luís Mendes da Silva, do Quartel-General
da Região Militar de Lisboa;
Tenente miliciano do serviço de administração militar,
Maio, 24
na situação de reserva, Álvaro Marnede Ramos Pereira, do
Quartel-General da Região Militar de Lisboa;
Coronel, reformado, (50379311) D. Domingos Antó
Setembro, 23
nio de Sousa Coutinho, do Quartel-General da Região Militar
de Lisboa;
Major, reformado, João José Vila Verde, do Quar
Novembro, 9
tel-General da Região Militar de Lisboa;
Capitão, reformado, Martinho Dores da Conceição
Novembro, 10
Pinto, do Quartel-General da Região Militar do Sul;
Novembro, 24— Tenente-coronel, reformado, Francisco António Ven
ceslau. do Quartel-General da Região Militar do Norte;
Tenente do serviço geral do Exército, reformado,
Dezembro, 1
(50153611) Tomás Avelino da Silva Miguel Pereira, do Quartel-General da Região Mi]itar do Centro;
Dezembro, 2— Coronel de infantaria, reformado. (517231 11) Eduardo
Djalmc Brandão de Azevedo, do Quartel-General da Região
Militar do Norte;
Dezembro, 6— Coronel veterinário, na situação de reserva, (50436411)
Francisco da Silva Caio Falcão, do Quartel-General da Região
Militai’ de Lisboa;
—

—

—

—

—

—
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Dezembro, 6— Capitão do serviço de material (serviços técnicos de
manutenção), na situação de reserva, (51351711) Aurébo Gomes
Seara, do Quartel-General da Região Militar do Norte.
O Chefe do Estado-Maior do Exército
Jorge da Costa Satazar Braga, general.
Está conforme:

O Ajudante-General

José Fernando Lopes Comes Marques, general.
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