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MINISTÉRIO DA DEFESA NÁCIONÁL

ESTÃDO-MÁOR DO EXÉRCITO

ORDEM DO
2. SÉRIE

EXÉRCITO

N.° 1/1 DE JANEIRO DE 1986
Publica-se ao Exército o seguinte:

1— MUDANÇAS DE SITUAÇÃO

Oficiais do quadro permanente
Armas e serviços:
Ingresso nos quadros:
Quadro da Arma de Engenharia

de engenharia, supranumerário, (50774711) António
Santinho Matias, da Escola Prática de Engenharia, onde con
tinua colocado, devendo ser considerado nesta situação desde
21 de Junho de 1985, para preenchimento de vaga no quadro.

Tenente-coronel

(Por portaria de 21 de lunho de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 11 de Dezembro de 1985. Não são devidos emolu
mentos.)

Quadro da Arma de Transmissões

Capitão de transmissões (serviços técnicos
ramo exploração), supranumerário, (50249311) Rodrigo Pereira Alves Martins, da Escola
Prática de Transmissões, onde continua colocado, devendo ser
considerado nesta situação desde 23 de Setembro de 1985, para
preenchimento de vaga no quadro.
—

(Por portaria de 23 de Setembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 12 de Dezembro de 1985. Não são devidos emolu
mentos.)
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Quadro do Serviço de Administração Militar
Major do serviço de administração militar, adido, (09119565) José
Carlos de Assunção Teixeira, por ter sido exonerado das
funções que desempenhava na Academia Militar em 19 de
Julho de 1985, desde quando deve ser considerado nesta situação,
para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 19 de Julho de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em li de Dezembro de 1985. Não são devidos emolu
mentos.)

Major do serviço de administração militar, adido, (03999065) Fer
nando Manuel da Silva Ascensão, por ter sido exonerado das
funções de adjunto dos serviços comerciais da Manutenção
Militar em 1 de Agosto de 1985, desde quando deve ser
considerado nesta situação, para preenchimento de vaga no
quadro.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 11 de Dezembro de 1985. Não são devidos emolu
mentos.)

Quadro do Serviço Geral do Exército
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (50055511)
Miguel Lopes Serrenho, do Agrupamento Base de Santa Mar
garida, onde continua colocado, devendo ser considerado nesta
situação desde 29 de Outubro de 1985, para preenchimento de
vaga no quadro.
(Por portaria de 29 de Outubro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 11 de Dezembro de 1985. Não são devidos emolu

mentos.)

Passagem à situação de supranumerário:
Major de infantaria, adido, (53388463) António Herlânder Pereira
Chumbinho que, por ter sido exonerado das funções que
desempenhava no Ministério da Administração Interna, na
Polícia de Segurança Pública, se apresentou no Exército em
23 de Agosto de 1985, desde quando deve ser considerado
nesta situação.
(Por portaria de 23 de Agosto de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 11 de Dezembro de 1985. Não são devidos emolu
mentos.)
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Coronel de cavalaria, adido, (51227411) Rui Gonçalves Soeiro
Cidrais, por ter sido exonerado das funções que desempenhava
na Academia Militar, em 2 dc Outubro de 1985, desde quando
deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 2 de Outubro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 11 de Dezembro de 1985. Não são devidos emolu
mentos.)

Coronel de engenharia, adido, (50973311) João José Matias Pintas
silgo, da Direcção da Arma de Engenharia, por ter deixado de
prestar serviço, em diligência, no Estado-Maior-General das
forças Armadas em 19 dc Agosto de 1985, desde quando deve
ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 19 de Agosto de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 11 de Dezembro de 1985. Não são devidos emolu

mentos.)

Coronel de engenharia, adido, (50771511) António Bento Formo
sinho Correia Leal, por ter deixado de prestar serviço, em
diligência, no Estado-Maior-General das Forças Armadas em
27 de Agosto de 1985, desde quando deve ser considerado nesta
situação.
(Por portaria de 27 de Agosto de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 11 de Deze,nbro de 1985. Não são devidos emolu

mentos.)

Major do serviço de administração militar, adido, (02425265) Abel
Pires Nogueira Cardoso, por ter sido exonerado das funções
que desempenhava no Instituto Superior Militar em 7 de
Outubro de 1985, desde quando deve ser considerado nesta
situação.
(Por portaria de 7 de Outubro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 11 de Dezembro de 1985. 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:

Tenente-coronel de artilharia, adido, (50591011) José Maria Belo,
do Estado-Maior do Exército, por ter sido requisitado para
desempenhar uma comissão de serviço dependente do Ministério
da Administração Interna, na Guarda Nacional Republicana,
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devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 26 de Setembro de 1985, anotada pelo Tribunal de
Contas em 9 de Dezembro de 1985.)

Capitão do serviço de administração militar, no quadro, (00930769)
José Maria Pires Martins, do Centro de Gestão financeira
da Região Militar de Lisboa, por ter sido nomeado chefe da
1.a divisão dos serviços industriais das Oficinas Gerais de
Fardamento e Equipamento, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1985, anotada pelo Tribunal de
Contas em 9 de Dezembro de 1985.)

Nos termos do n.° 10 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Coronel de cavalaria, supranumerário permanente, (51411911) Ramiro
José Marcelino Mourato, da Direcção da Arma de Cavalaria,
por ter sido nomeado professor efectivo no Instituto de Altos
Estudos Militares, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 27 de Julho de 1985, anotada pelo Tribunal de
Contas em 9 de Dezembro de 1985.)

Major de cavalaria, no quadro, (42479161) Hernâni dos Anjos
Moás, do Instituto de Altos Estudos Militares, por ter sido
nomeado para desempenhar as funções de professor efectivo
no referido Instituto, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 7 de Agosto de 1985, anotada pelo Tribunal de
Contas em 9 de Dezembro de 1985.)

Major engenheiro de transmissões, no quadro, (09623165) Manuel
Fernando Marques de Almeida, da Escola Prática de Transmis
sões, por ter sido nomeado para desempenhar as funções de
professor da 25.° cadeira do Instituto Superior Militar, devendo
ser considerado nesta situação desde a data a presente portaria.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1985, anotada pelo Tribunal de
Contas em 9 de Dezembro de 1985.)

Nos termos do n.° 16 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
ramo manutenção),
Capitão de transmissões (serviços técnicos
supranumerário, (50110811) Pedro Eusébio Ouilhó Pereira Leite,
—
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do Depósito Geral de Material de Transmissões, onde continua
colocado, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 26 de Julho de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 11 de Dezembro de 1985. Não são devidos emolu
mentos.)

Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (50884111)
Joaquim Amaro da Silva, do Regimento de Infantaria de
Castelo Branco, onde continua colocado, devendo ser consi
derado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 11 de Dezembro de 1985. Não são devidos emolu

mentos.)
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (51762111)
João Nunes Ramalheiro, do Distrito de Recrutamento e Mobili
zação de Castelo Branco, onde continua colocado, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 11 de Outubro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 11 de Dezembro de 1985. 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 serviço geral do Exército, supranumerário, (50521411)
Belchior João Gonçalves, da Escola Prática de Artilharia, onde
continua colocado, por se encontrar a prestar serviço, 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 8 de Outubro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 11 de Dezembro de 1985. 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:

Desde 25 de Maio de 1985, deixa de estar na situação de adido
nos termos do nY 9 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei
n.° 176/71, de 30 de Abril, por ter sido exonerado das funções
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que desempenhava no Serviço de Polícia Judiciária Militar,
continuando, porém, desde a mesma data, na mesma situação
de adido, nos termos do n.° 18 da citada alínea, por ter
passado a prestar serviço, em diligência, na Direcção do Serviço
de Polícia Judiciária Militar, o coronel de cavalaria (52689611)
Rúben Marques de Andrade.
(Por

portaria de 25 de Maio de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 11 de Dezembro de 1985. No so 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, (51391511) João Luís de Castro
Marques Pereira, da Repartição de Pessoal Civil (Direcção do
Serviço de Pessoal), onde continua colocado, por aguardar
preenchimento de Vacatura, devendo ser considerado nesta situa
ção desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 19 de Setembro de
Contas em 11 de Dezembro de
mentos.)

1985,
1985.

visada pelo Tribunal de
No so devidos emolu

Passagem à situação de reforma:
Por despacho da Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previdência,
de 14 de Novembro de 1985, publicado no Diário da República,
2. Série, n2 274, de 28 de Novembro de 1985:
General (50258711) José Nogueira Valente Pires, desde 26 de Dezem
bro de 1984 com a pensão mensal de 109 406$00;
Tenente-coronel de cavalaria (51466411) Augusto Eduardo de Oliveira
Ferraz de Noronha e Meneses Freire de Andrade, desde 29 de
Dezembro de 1984 com a pensão mensal de 70 631$00;
Tenente-coronel do serviço de administração militar (51473511)
Horácio Manuel da Costa Vieira Coelho, desde 23 de Janeiro
de 1985 com a pensão mensal de 90 010$00;
Major do serviço geral do Exército (50637811) Francisco Duarte,
desde 7 de Junho de 1985 com a pensão mensal de 85 610$00;
Major do serviço geral do Exército (51484811) Francisco Salvador,
desde 27 de Maio de 1985 com a pensão mensal de 92 520$00;
Capitão do serviço de material (50012611) Fernando Amoroso, desde
19 de Junho de 1985 com a pensão mensal de 72 500$00.
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Oficiais do quadro de complemento
Baixa de serviço:
Os oficiais em seguida mencionados têm a situação que lhes vai
indicada em título, por terem atingido o limite de idade, nos
termos do § 50 do artigo 61.° do Decreto n.° 12 017, de 2
de Agosto de 1926:
Quartel-General da Região Militar do Centro
Tenente miliciano de infantaria, na situação de reserva, Francisco
Paulo Mendes da Luz, devendo ser considerado nesta situação
desde 23 de Novembro de 1985.
Capitão miliciano de artilharia, na situação de reserva, Camilo
Rodrigues, devendo ser considerado nesta situação desde 15 de
Novembro de 1985.
Tenente miliciano de artilharia, na situação de reserva, Norberto
Cardoso de Meneses, devendo ser considerado nesta situação
desde 12 de Novembro de 1985.
Alferes miliciano de artilharia, na situação de reserva, Nicolau
de Mendonça Cabral Parreira do Amaral, devendo ser consi
derado nesta situação desde 28 de Novembro de 1985.
Tenentes milicianos de cavalaria, na situação de reserva, Américo
da Silva Marques e Carlos Alberto da Cunha Machado, devendo
ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 4 e
24 de Novembro de 1985.
Alferes miliciano de engenharia, na situação de reserva, António
João de Oliveira Pinheiro, devendo ser considerado nesta situação
desde 22 de Novembro de 1985.
Capitão miliciano do serviço dc saúde, na situação de reserva, José
dos Santos Beça, devendo ser considerado nesta situação desde
30 de Abril de 1971.
Quartel-General da Região Militar de Lisboa
Tenente miliciano de infantaria, na situação de reserva, Raul Leoni
de Carvalho Branco, devendo ser considerado nesta situação
desde 30 de Novembro de 1978.
(Por portaria de 9 de Dezembro de 1985.)
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II— PROMOÇÕES
Oficiais do quadro permanente
Armas e serviços:
Direcção da Arma de Infantaria
Major do quadro especial de oficiais, adido, o capitão do quadro
especial de oficiais, adido, (02142464) Francisco José Azevedo
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 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.° 681/76,
de 8 de Setembro, por se encontrar a prestar serviço, em dili
gência, no Ministério da Administração Interna, na Guarda
Nacional Republicana.
(Por portaria de 15 de Setembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos

do

Decreto n.° 276-A/75.)

Direcção da Arma de Transmissões
Capitão de transmissões, o tenente de transmissões (06569079)
Armando António Pereira Garcia, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1985. 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 administração militar, o tenente do serviço de
administração militar (71123470) Luís Carlos Pinheiro Gomes,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo venci
mentos, desde a data da presente portaria.

Tenente engenheiro do serviço de material, o tenente graduado
engenheiro do mesmo serviço (05667174) José Castro Gonçalves,
contando a antiguidade para todos os efeitos desde a data da
presente portaria.
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Tenente engenheiro do servíço de material, o alferes engenheiro do
mesmo serviço (13880581) Ilídio Morgado da Silva, 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, (08055783) João Carlos
dos Santos Lopes, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1985. Ntio carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)

Ouartéis-generais:
Região Militar do Centro
Coronel de infantaria, o tenente-coronel de infantaria (51130911)
Aníbal José Mendes Ginja Brandão dos Santos Viegas, contando
a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1974 e com direito a
vencimentos desde 1 de Novembro de 1984.
Coronel de infantaria, o tenente-coronel de infantaria (50876711)
Luís Carlos de Oliveira Correia, contando a antiguidade desde
15 de Outubro de 1982 e com direito a vencimentos desde 1
de Novembro de 1984.
Coronel de infantaria, o tenente-coronel de infantaria (51273911)
Egberto das Neves Curado, contando a antiguidade desde 1
de Dezembro de 1974 e com direito a vencimentos desde 1 de
Novembro de 1984.
Coronel de infantaria, o tenente-coronel de infantaria (50082611)
Manuel da Silva São Martinho Júnior, contando a antiguidade
desde 16 de Dezembro de 1978 e com direito a vencimentos
desde 1 de Novembro de 1984.
Tenente-coronel de infantaria, o major de infantaria (50082611)
Manuel da Silva São Martinho Júnior, contando a antiguidade
desde 1 de Dezembro de 1974 e com direito a vencimentos desde
1 de Novembro de 1984.
Tenente-coronel de infantaria, o major de infantaria (50876711)
Luís Carlos de Oliveira Correia, contando a antiguidade desde
31 de Dezembro de 1976 e com direito a vencimentos desde 1
de Novembro de 1984.
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Coronel de artilharia, o tenente-coronel de artilharia (50276711)
Amândio Ferreira de Sonsa, contando a antiguidade desde 25
de Setembro de 1975 e com direito a vencimentos desde 1 de
Novembro de 1984.
Coronel de artilharia, o tenente-coronel de artilharia (50926511)
João Manuel Graça Pereira do Nascimento, contando a anti
guidade desde 17 de Janeiro de 1977 e com direito a venci
mentos desde 1 de Novembro de 1984.
Coronel de artilharia, o tenente-coronel de artilharia (50971811)
João Luís de Almeida Rebelo, contando a antiguidade desde
16 de Setembro de 1974 e com direito a vencimentos desde
1 de Novembro de 1984.
Tenente-coronel de artilharia, o major de artilharia (51237711)
António Manuel Fevereiro Chambel, contando a antiguidade
desde 31 de Março de 1981 e com direito a vencimentos desde
1 de Novembro de 1984.
(Por portaria de 23 dc Setembro de 1985. No carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Coronel de engenharia, o tenente-coronel de engenharia (51285811)
Luís de Matos Marcelino, contando a antiguidade desde 21 de
Abril de 1982 e com direito a vencimentos desde 1 de Novembro
de 1984.
Tenente-coronel de engenharia, o major de engenharia (51285811)
Luís de Matos Marcelino, contando a antiguidade desde 6
de Junho de 1975 e com direito a vencimentos desde 1 de
Novembro de 1984.
(Por portaria de 8 de Outubro de 1985. No carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.’,

ramo explo
Tenente-coronel de transmissões (serviços técnicos
ração), no quadro, o major de transmissões (serviços técnicos
ramo exploração), adido, no Serviço de Polícia Judiciária
Militar (Delegação de Coimbra), (50594511) João Joaquim
Simões Vilão, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos desde a data da presente portaria.
—

—

(Por portaria de 16 de Abril de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 2?6-A/75.)

Coronel do serviço de administração militar, o tenente-coronel do
serviço de administração militar (51137511) Carlos Gonçalves
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Ferreira, contando a antiguidade desde 4 de Setembro de 1974
e com direito a vencimentos desde 1 de Novembro de 1984.
Coronel do serviço de administração militar, o tenente-coronel do
serviço de administração militar (50898111) Joaquim Voz Fer
seiTa, contando a antiguidade desde 4 de Setembro de 1974 e
com direito a vencimentos desde 1 de Novembro de 1984.
Coronel do serviço de administração militar, o tenente-coronel do
serviço de administração militar (50078611) Arnaldo Afonso
de Almeida Antunes, contando a antiguidade desde 14 de Abril
de 1976 e com direito a vencimentos desde 1 de Novembro de
1984.
Coronel do serviço de administração militar, o
serviço de administração militar (51422611)
Sardinha, contando a antiguidade desde 29
1982 e com direito a vencimentos desde 1
1984.

tenente-coronel do
João de Campos
de Dezembro de
de Novembro de

Major do serviço geral do Exército, o capitão do serviço geral do
Exército (50049011) Amílcar Rodrigues dos Anjos, contando
a antiguidade desde 30 de Junho de 1975 e com direito a
vencimentos desde 1 de Novembro de 1984.
(Por portaria de 23 de Setembro de 1985. No carece de visto da
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Região Militar de Lisboa

Coronel de infantaria, o tenente-coronel de infantaria (50634411)
António Jorge Teixeira, contando a antiguidade desde 31 de
Agosto de 1975 e com direito a vencimentos desde 1 de
Novembro de 1984.
Coronel de infantaria, o tenente-coronel de infantaria (51387411)
Viriato Amílcar Pires da Silva, contando a antiguidade desde
1 de Agosto de 1976 e com direito a vencimentos desde 1 de
Novembro de 1984.
Coronel de infantaria, o tenente-coronel de infantaria (50989511)
Herberto Alfredo do Amaral Sampaio, contando a antiguidade
desde 25 de Agosto de 1976 e com direito a vencimentos desde
1 de Novembro de 1984.
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Coronel de infantaria, o tenente-coronel de infantaria (50591211)
Carlos Nunes Mimoso, contando a antiguidade desde 30 de
Setembro de 1981 e com direito a vencimentos desde 1 de
Novembro de 1984.
Coronel de infantaria, o tenente-coronel de infantaria (50163411)
José Augusto Mendes, contando a antiguidade desde 16 de
Setembro de 1974 e com direito a vencimentos desde 1 de
Novembro de 1984.
Coronel de infantaria, o tenente-coronel de infantaria (50480011)
José Bonito Perfeito, contando a antiguidade desde 16 de Setem
bro de 1974 e com direito a vencimentos desde 1 de Novembro
de 1984.
Coronel de infantaria, o tenente-coronel de infantaria (50061611)
Rogério Castela Jacques, devendo ser considerado nesta situação
desde 14 de Setembro de 1974 e com direito a vencimentos
desde 1 de Novembro de 1984.
Coronel de infantaria, o tenente-coronel de infantaria (50268411)
Emiliano Quinhones de Magalhães, contando a antiguidade
desde 16 de Setembro de 1974 e com direito a vencimentos desde
1 de Novembro de 1984.
Coronel de infantaria, o tenente-coronel de infantaria (51183511)
José Jaime Pinto Monroy Garcia, contando a antiguidade desde
19 de Março de 1979 e com direito a vencimentos desde 1 de
Novembro de 1984.
Coronel de infantaria, o tenente-coronel de infantaria, (51255511)
Luís Filipe de Menezes Falcão, contando a antiguidade desde
‘
16 de Setembro de 1974 e com direito a vencimentos desde
1 de Novembro de 1984.
Coronel de infantaria, o tenente-coronel de infantaria (50901611)
Mário de Aguiar Gonçalves Dente, contando a antiguidade
desde 1 de Dezembro de 1974 e com direito a vencimentos desde
1 de Novembro de 1984.
Coronel de infantaria, o tenente-coronel de infantaria (50471011)
Carlos de Figueiredo Delfino, contando a antiguidade desde
13 de Agosto de 1975 e com direito a vencimentos desde 1 de
Novembro de 1984.
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Coronel de infantaria, o tenente-coronel de infantaria (50082511)
António Tomás da Costa, contando a antiguidade desde 21 de
Dezembro de 1979 e com direito a vencimentos desde 1 de
Novembro de 1984.
Coronel de infantaria, o tenente-coronel de infantaria (50091711)
Américo Correia, contando a antiguidade desde 1 de Dezembro
de 1974 e com direito a vencimentos desde 1 de Novembro
de 1984.
Coronel de infantaria, o tenente-coronel de infantaria (51396311)

Luís Augusto Tavares Soares da Cunha, contando a antiguidade
desde 28 de Setembro de 1984 e com direito a vencimentos desde
1 de Novembro de 1984.
Coronel de infantaria, o tenente-coronel de infantaria (50267411)
António Gâmboa Martins Bragança, contando a antiguidade
desde 31 de Agosto de 1975 e com direito a vencimentos desde
1 de Novembro de 1984.
Coronel de infantaria, o tenente-coronel de infantaria (51122311)
António da Graça Bordadúgua, contando a antiguidade desde
1 de Dezembro de 1974 e com direito a vencimentos desde
1 de Novembro de 1984.
Coronel de infantaria, o tenente-coronel de infantaria (50681111)
Joiío Augusto dos Santos Dias Carvalho, contando a antiguidade
desde 27 de Agosto de 1983 e com direito a vencimentos desde
1 de Novembro de 1924.
Coronel de infantaria, o tenente-coronel de infantaria (50636311)
Laurêncio Filipe de Sousa Alves, contando a antiguidade desde
30 de Setembro de 1981 e com direito a vencimentos desde 1
de Novembro de 1984.
Coronel de infantaria, o tenente-coronel de infantaria (50269011)
Fernando Alves Aldeia, contando a antiguidade desde 16 de

Setembro de 1974 e com direito a vencimentos desde 1 de
Novembro de 1984.

Tenente-coronel de infantaria, o major de infantaria (50681111) João
Augusto dos Santos Dias de Carvalho, contando a antiguidade
desde 28 de Julho de 1978 e com direito a vencimentos desde
1 de Novembro de 1984.
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Tenente-coronel de infantaria, o major de infantaria (50636311)
Laurênio Filipe de Sousa Alves, contando a antiguidade desde
1 de Outubro de 1976 e com direito a vencimentos desde 1 de
Novembro de 1984.
Tenente-coronel de infantaria, o major de infantaria (51396311)
Luís Augusto Tavares Soares da Cunha, contando a antiguidade
desde 29 de Dezembro de 1978 e com direito a vencimentos
desde 1 de Novembro de 1984.
Tenente-coronel de infantaria, o major de infantaria (50082511)
António Tomás da Costa, contando a antiguidade desde 1 de
Dezembro de 1974 e com direito a vencimentos desde 1 de
Novembro de 1984.

Tenente-coronel de infantaria, o major de infantaria (51183511)
José Jaime Pinto Monroy Garcia, contando a antiguidade desde
1 de Dezembro de 1974 e com direito a vencimentos desde 1 de
Novembro de 1984.
Tenente-coronel dc infantaria, o major de infantaria (50591211)
Carlos Nunes Mimoso, contando a antiguidade desde 1 de
Novembro de 1976 e com direito a vencimentos desde 1 de
Novembro de 1984.
Coronel de artilharia, o tenente-coronel de artilharia (50290111)
Manuel Fernando Ribeiro da Silva, contando a antiguidade
desde 30 de Setembro de 1981 e com direito a vencimentos
desde 1 de Novembro de 1984.
Coronel de artilharia, o tenente-coronel de artilharia (51252811)
Joaquim Humberto da Silva Porto Oneto, contando a antiguidade
desde 16 de Setembro de 1974 e com direito a vencimentos desde
1 de Novembro de 1984.
Coronel de artilharia, o tenente-coronel de artilharia (51368411)
Matias Fiúza Álvares da Costa, contando a antiguidade desde
16 de Setembro de 1974 e com direito a vencimentos desde 1 de
Novembro de 1984.
Coronel de artilharia, o tenente-coronel de artilharia (50926411)
Joaquim José Pontes Va1ago, contando a antiguidade desde 30
de Junho de 1984 e com direito a vencimentos desde 1 de
Novembro de 1984.
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Tenente-coronel de artilharia, o major de artilharia (50926411)
Joaquim José Pontes Va1ago, contando a antiguidade desde
30 de Setembro de 1978 e com direito a vencimentos desde 1
dc Novembro de 1984.
Tenente-coronel de artilharia, o major de artilharia (51371411) Rui
Dias de Jesus, contando a antiguidade desde 2 de Abril de
1979 e com direito a vencimentos desde 1 de Novembro de
1984.
Tenente-coronel de artilharia, o major de artilharia (50290111)
Manuel Fernando Ribeiro da Silva, contando a antiguidade
desde 1 de Outubro de 1976 e com direito a vencimentos desde
1 de Novembro de 1984.
Coronel de cavalaria, o tenente-coronel de cavalaria (50210811)
António Carlos Dias Antunes, contando a antiguidade desde 1
de Setembro de 1976 e com direito a vencimentos desde 1 de
Novembro de 1984.
Coronel de cavalaria, o tenente-coronel de cavalaria (51047811)
Manuel José Magalhães da Cruz Azevedo, contando a antiguidade
desde 30 de Junho de 1984 e com direito a vencimentos desde
1 de Novembro de 1984.
Tenente-coronel de cavalaria, o major de cavalaria (51412711) Lino
Augusto Carneiro Júdice da Costa, contando a antiguidade
desde 20 de fevereiro de 1981 e com direito a vencimentos
desde 1 de Novembro de 1984.
Tenente-coronel de cavalaria, o major de cavalaria (51047811)
Manuel José Maga1hes da Cruz Azevedo, contando a antiguidade
desde 30 de Setembro de 1978 e com direito a vencimentos desde
1 de Novembro de 1984.
Coronel de engenharia, o tenente-coronel de engenharia (51201111)
José Eduardo Dartout Saies Henriques, contando a antiguidade
desde 1 de Novembro de 1974 e com direito a vencimentos
desde 1 de Novembro de 1984.
Coronel de engenharia,
Fernando de Jesus
24 de Agosto de
1 de Novembro de

o tenente-coronel de engenharia (50971911)
Lima Correia, contando a antiguidade desde
1971 e com direito a vencimentos desde
1984.
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Coronel de engenharia, o tenente-coronel de engenharia (51321111)
Manuel Francisco Rodrigues Fangueiro, contando a antiguidade
desde $ de Setembro de 1976 e com direito a vencimentos desde
1 de Novembro de 1984.
Tenente-coronel de engenharia, o major de engenharia (50771311)
Mário José Rosas Lcitüj, contando a antiguidade desde 24 de
Agosto de 1981 e com direito a vencimentos desde 1 de
Novembro de 1984.
Tenente-coronel dc transmissões (serviços técnicos
ramo manu
tenção), o major de transmissões (serviços técnicos
ramo
manutenção) (51191911) Joaquim Arlindo Ferreira França, con
tando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1976 e com
direito a vencimentos desde 1 de Novembro de 1984.
—

—

Coronel
da
de
de

médico, o tenente-coronel médico (50339411) Aníbal José
Silva e Costa, contando a antiguidade desde 31 de Agosto
1975 e com direito a vencimentos desde 1 de Novembro
1984.

Coronel médico, o tenente-coronel médico (50935811) José Henriques
Marques, contando a antiguidade desde 31 de Agosto de 1981
e com direito a vencimentos desde 1 de Novembro de 1984.
Coronel
de
de
de

médico, o tenente-coronel médico (51020711) Rafael António
Sousa Caixeiro, contando a antiguidade desde 12 de Maio
1975 e com direito a vencimentos desde 1 de Novembro
1984.

Tenente-coronel médico, o major médico (50935811) José Henriques
Marques, contando a antiguidade desde 15 de Março de 1978
e com direito a vencimentos desde 1 de Novembro de 1984.
Coronel do serviço de administração militar, o tenente-coronel do
serviço de administração militar (51212711) Américo Serôdio
Inverno, contando a antiguidade desde 1 de Janeiro de 1975 e
com direito a vencimentos desde 1 de Novembro de 1984.
Coronel do serviço de administração militar, o tenente-coronel do
serviço de administração militar (52157111) António César
Limão Gata, contando a antiguidade desde 4 de Setembro
de 1974 e com direito a vencimentos desde 1 de Novembro
de 1984.
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Coronel do serviço de administração militar, o tenente-coronel do
serviço de administração militar (50050211) António José Bar
iadas Barroso, contando a antiguidade desde 29 de Dezembro
de 1982 e com direito a vencimentos desde 1 de Novembro
de 1984.
Coronel do serviço de administração militar, o tenente-coronel do
serviço de administração militar (51474611) Fernando Luís
Albino, contando a antiguidade desde 31 de Maio de 1982
e com direito a vencimentos desde 1 de Novembro de 1984.
(Por portaria dc 23 de Setembro de 1985. 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
serviço de administração militar (51421711) Jaime Elder Duarte
Barros, contando a antiguidade desde 29 de Junho de 1979 e
com direito a vencimentos desde 1 de Novembro de 1984.
(Por portaria de 8 de Outubro de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Tenente-coronel do serviço de administração militar, o major do
serviço de administração militar (51424011) Jorge da Ressur
reição Vieira, contando a antiguidade desde 12 de Junho de
1980 e com direito a vencimentos desde 1 de Novembro de
1984.
Tenente-coronel do serviço de administração militar, o major do
serviço de administração militar (51253311) Mário Leopoldo
Monteiro de Almeida Russo, contando a antiguidade desde 25
de Fevereiro de 1976 e com direito a vencimentos desde 1 de
Novembro de 1984.
Tenente-coronel do serviço de administração militar, o major do
serviço de administração militar (50050211) António José Bar
radas Barroso, contando a antiguidade desde 31 de Dezembro
de 1976 e com direito a vencimentos desde 1 de Novembro
de 1984.
Tenente-coronel do serviço de administração militar, o major do
serviço de administração militar (51474611) Fernando Luís
Albino, contando a antiguidade desde 31 de Dezembro de
1976 e com direito a vencimentos desde 1 de Novembro de
1984.
(Por portaria de 23 de Setembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Tenente-coronel do serviço de administração militar, o major do
serviço de administração militar (51421711) Jaime Elder Duarte
Barros, contando a antiguidade desde 21 de Março de 1975 e
com direito a vencimentos desde 1 de Novembro de 1984.
(Por portaria de 8 de Outubro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Coronel do serviço de material (material), o tenente-coronel do
serviço de material (material) (51287611) Manuel José Teles
de Abreu, contando a antiguidade desde 1 de Abril de 1975
e com direito a vencimentos desde 1 de Novembro de 1984.
(Por portaria de 23 de Setembro dc 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.

Região Militar do Norte

Coronel de infantaria, o tenente-coronel de infantaria (50171711)
César Augusto Teixeíra, contando a antiguidade desde 16 de
Setembro de 1974 e com direito a vencimentos desde 1 de
Novembro de 1984.
Coronel de infantaria, o tenente-coronel de infantaria (51055611)
Francisco David Preto Rodrigues, contando a antiguidade desde
31 de Agosto de 1975 e com direito a vencimentos desde 1
de Novembro de 1984.
Coronel de artilharia, o tenente-coronel de artilharia (51342711)
Américo Trindade, contando a antiguidade desde 16 de Setembro
de 1974 e com direito a vencimentos desde 1 de Novembro
de 1984.
Coronel de artilharia, o tenente-coronel de artilharia (50867711)
Henrique Martins Sul da Rocha, contando a antiguidade desde
30 de Março de 1983 e com direito a vencimentos desde 1 de
Novembro de 1984.
Tenente-coronel de artilharia, o major de artilharia (50032311)
Júlio Alfredo Campos Nunes de Sousa, contando a antiguidade
desde 23 de Junho de 1982 e com direito a vencimentos
desde 1 de Novembro de 1984.
Tenente-coronel de artilharia, o major de artilharia (50887711)
Henrique Martins Sul da Rocha, contando a antiguidade desde
31 de Dezembro de 1976 e com direito a vencimentos desde
1 de Novembro de 1984.
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o tenente-coronel de cavalaria (52155411)
Guerreiro Chaves Guimarães, contando a
1 de Dezembro de 1974 e com direito a
1 de Novembro de 1984.

Coronel do serviço de administração militar, o tenente-coronel do
serviço de administração militar (51420411) José Augusto de
Matos Figueiredo, contando a antiguidade desde 2 de Fevereiro
de 1975 e com direito a vencimentos desde 1 de Novembro
de 1984.
Major do serviço geral do Exército, o capitão do serviço geral do
Exército (50815311) Abílio do Nascimento Castro, contando
a antiguidade desde 16 de Setembro de 1974 e com direito
a vencimentos desde 1 de Novembro de 1984.
(Por portaria de 23 de Setembro de 1985, Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Região Militar do Sul
Coronel de infantaria, o tenente-coronel de infantaria (50179511)
Carlos Alexandre dos Ramos, contando a antiguidade desde 16
de Setembro de 1974 e com direito a vencimentos desde 1 de
Novembro de 1984.
(Por portaria de 23 de Setembro de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Zona Militar dos Açores
Coronel de cavalaria, o tenente-coronel de cavalaria (50278911)
João Isidro Pinto Clara, contando a antiguidade desde 1 de
Setembro de 1976 e com direito a vencimentos desde 1 de
Novembro de 1984.
Coronel de engenharia, o tenente-coronel de engenharia (50419$11)
José Pereira de Medeiros Barbosa, contando a antiguidade desde
9 de Junho de 1975 e com direito a vencimentos desde 1 de
Novembro de 1984.
(Por portaria de 23 de Setembro de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Zona Militar da Madeira
Major do serviço geral do Exército, o capitão do serviço geral do
Exército (51487311) Caetano José Soares, contando a antiguidade
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desde 30 de Junho de 1975 e com direito a vencimentos desde
1 de Novembro de 1984.
(Por portaria de 23 de Setembro de 1985. 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
Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno da
Academia Militar (08923580) Óscar Humberto Almeida Megre
Barbosa, 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 (03864983) Bruno da Silva Brito, 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 (01268983) Jorge ferreira de Brito, 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 (01449384) João Paulo Noronha da Silveira
Alves Caetano, 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 (16874482) João José Canilhas Correia, 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
Academia Militar (03445182) Álvaro Coelho Ferreirinho Diogo,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo venci
mentos, desde a data da presente portaria.
Alferes de infantaria, graduado em tenente, no quadro, o tenente
miliciano de infantaria aluno da Academia Militar (00032149)

V’ Série

ORDEM DO EXÉRCITO N.° 1

21

francisco José Costilhas Branco Duarte, contando a antiguidade
para todos os efeitos desde a data da presente portaria.
Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno da
Academia Militar (18922483) Eduardo Manuel Braga da Cruz
Mendes Ferrão, 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 (02941183) Fernando António Pereira de
Figueiredo, contando a antiguidade para todos os efeitos, in
cluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno da
Academia Militar (11073382) Adriano António Vargas Firmino,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimen
tos, desde a data da presente portaria.
Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno da
Academia Militar (12284883) César Nunes da Fonseca, 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 (03978084) António Fernando Gonçalves de
Assunção Jorge, 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 (02965384) António Martins Gomes Leitão,
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 (06270882) Joaquim de Sousa Pereira Leitão,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo ven
cimentos, desde a data da presente portaria.
Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno da
Academia Militar (10995883) José António Teixeira Leite,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo ven
cimentos, desde a data da presente portaria.
Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno da
Academia Militar (12355281) António José Almeida Rebelo Mar-
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ques, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo ven
cimentos, desde a data da presente portaria.
Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno da
Academia Militar (16741682) José Carlos de Almeida Marques,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo ven
cimentos, desde a data da presente portaria.
Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno da
Academia Militar (16546683) Francisco Henrique Silveira da
Costa de Abreu Melin, 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 (03094282) João Manuel de Sousa Menezes
Ormonda Mendes, 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 (15362683) Luís Filipe Cabrita Adrião Monteiro,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo ven
cimentos, desde a data da presente portaria.
Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno da
Academia Militar (17629881) César Augusto Rodrigues da Silva
Nunes, 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 (04180880) Jorge Manuel Fernandes Alves de
Oliveira, 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 (19599583) João Vasco Sousa de Castro e
Quadros, 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
da Academia Militar (08413982) Carlos José Soares de Figueiredo

Pereira, 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 (11124182) João Manuel de Carvalho Oliveira
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da Cunha Porto, 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 (12282483) José António Coelho Rebelo,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo ven
cimentos, desde a data da presente portaria.
Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno da
Academia Militar (17727381) António Pedro da Silva Tomé Ro
mero, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo ven
cimentos, desde a data da presente portaria.
Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno da
Academia Militar (06979783) Carlos Manuel Alves Batalha da
Silva, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo ven
cimentos, desde a data da presente portaria.
Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno da
Academia Militar (18856683) Nuno Miguel Pascoal Dias Pereira da
Silva, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo ven
cimentos, desde a data da presente portaria.
Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno da
&cademia Militar (10541582) João Alexandre Gomes Teixeira,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo ven
cimentos, desde a data da presente portaria.
Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno da
Academia Militar (06682882) Rui Manuel Serras Valente,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo ven
cimentos, desde a data da presente portaria.
Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno da
Academia Militar (02674583) Paulo Alexandre Rocha dos Reis
Varandas, 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 (19801582) Diogo Maria da Silva Pinto de
Sepúlveda Veloso, 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 (14776481) António Manuel Amaro Ventura,

24

ORDEM DO EXËRCITO N.°

1

2. Série

contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo ven
cimentos, desde a data da presente portaria.
Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno da
Academia Militar (01462684) José Eduardo de Sousa Ferradeira
Abraços, 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 (19110783) Luís Paulo Correia Sodré de Albu
querque, 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 (15767882) José António da Costa Granjo
Marques Alexandre, 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 (13242781) Jorge Alexandre Rodrigues Pinto
de Almeida, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
Alferes de infantaria, graduado em tenente, no quadro, o tenente
miliciano de infantaria aluno da Academia Militar (14097078)
Augusto Manuel dos Santos Alves, contando a antiguidade para
todos os efeitos desde a data da presente portaria.
Tenente do
serviço
guidade
a data

serviço de administração militar, o alferes do mesmo
(18724482) Jorge Lopes do Amaral, contando a anti
para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Infantaria de Queluz
Major chefe de banda de música, o capitão chefe de banda de
música (50483511) José Joaquim de Oliveira Santos, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 29 de Agosto de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n,° 276-A/iS.)

2.’ Série

ORDEM DO EXERCITO N.° 1

25

Regimento de Infantaria de Vila Real
Major do quadro especial de oficiais, o capitão do quadro especial
de oficiais (00710364) Francisco Afonso Claro de Menezes,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo ven
cimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 15 de Setembro de 1985. N8o carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)

Artilharia:
Escola Prática de Artilharia
Capitão de artilharia, o tenente de artilharia (03594678) Arménio
dos Santos Castanheira, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
Capitão de artilharia, o tenente de artilharia (10110$79) Frederico
José Rovisco Duarte, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
Tenente de artilharia, o alferes de artilharia (17313982) Edmundo
Iosé Henriques Melo do Cruzeiro, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
Tenente de artilharia, o alferes de artilharia (15313680) José Duarte
Velosa Trindade, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
Tenente de artilharia, o alferes de artilharia (02586675) Carlos Manuel
Terron da Silva Videira, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos desde a data da presente portaria.
Tenente de artilharia, o alferes de artilharia (02803883) António
Emídio da Silva Salgueiro, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
Tenente de artilharia, o alferes de artilharia (01234982) Maurício
Simão Tendeiro Raleiras, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
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Alferes do serviço de administração militar, graduado em tenente,
no quadro, o tenente miliciano aluno da Academia Militar
(12132974) Camilo João Dias Pedro, contando a antiguidade
para todos os efeitos desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1985. 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, graduado em tenente,
(08055776) José Álvaro Raposo Brito da Silva, contando a
antiguidade para todos os efeitos desde a data da presente
portaria.
Tenente de artilharia, o alferes de artilharia (17439482) Carlos Manuel
Alpedrinha Pires, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
Tenente de artilharia, o alferes de artilharia (10196383) João Manuel
Ladeira Victorino Assis Barbas, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Centro de Instrução de Artilharia Antiaérea de Cascais
Capitão de artilharia, o tenente de artilharia (16289580) João Manuel
Trindade Coelho de Sousa Teles, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
Capitão de artilharia, o tenente de artilharia (19350980) Raul
Manuel Sequeira Rebelo, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
Capitão de artilharia, o tenente de artilharia (00579178) José Carlos
Dias de Sousa Martins, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
Tenente de artilharia, o alferes de artilharia (03395682) Rui Manuel
Carlos Clero, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
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Tenente de artilharia, o alferes de artilharia (10523283) João Jorge
Botelho Vieira Borges, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
Tenente de artilharia, o alferes de artilharia (11455382) José Manuel
dos Ramos Rossa, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
Tenente de artilharia, o alferes de artilharia (18417481) Fernando
José Marques Soares, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Cavalaria:
Escola Prática de Cavalaria
Tenente de cavalaria, o alferes de cavalaria (01778082) Viriato

César Coelho do Amaral, contando a antigudade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
Tenente de cavalaria, o alferes de cavalaria (19073984) José Ulisses
Veigas Santos Ribeiro Braga, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente

portaria.
Tenente de cavalaria, o alferes de cavalaria, graduado em tenente,
(14336280) Luís Nunes da Fonseca, contando a antiguidade
para todos os efeitos desde a data da presente portaria.
Tenente de cavalaria, o alferes de cavalaria (01912683) António
Manuel Pereira Rodrigues Pinheiro, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da
presente portaria.
Tenente de cavalaria, o alferes de cavalaria (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, graduado em tenente, no quadro, o tenente
miliciano aluno da Academia Militar (18293078) Luís Rodrigues
da Silva, contando a antiguidade para todos os efeitos desde
a data da presente portaria.
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Alferes de cavalaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno da
Academia Militar (17589382) Pedro Miguel Andrade da Fonseca
Lopes, 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 (06593382) José Manuel Ferreira fânzeres,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo ven
cimentos, desde a data da presente portaria.
Alferes de cavalaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno da
Academia Militar (04651682) João Manuel Vera Gonçalves
Fernandes, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
Tenente do serviço de administração militar, o alferes do mesmo
serviço (12969882) Fernando António de Oliveira Gomes, con
tando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Major do quadro especial de oficiais, o capitão do quadro especial
de oficiais (04767065) Rui José Panarra Abrantes, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/is.)

Regimento de Cavalaria de Braga
Tenente de cavalaria, o alferes de cavalaria (02930980) José Manuel
Gomes Tavares, 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 (14359083) Francisco Xavier Ferreira de Sousa,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo venci
mentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/is.)
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Regimento de Cavalaria de Estremoz
Tenente de cavalaria, o alferes de cavalaria (05116581) Carlos José
Vicente Sernadas, 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 (18748681) Paulo Renato Faro Geada, con
tando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Lanceiros de Lisboa
Tenente de cavalaria, o alferes de cavalaria (13076781) Ricardo
Bettencourt Sardinha Portela Ribeiro, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data
da presente portaria.
Tenente de cavalaria, o alferes de cavalaria (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 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Cavalaria de Santa Margarida
Alferes de cavalaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno da
Academia Militar (13951683) Jorge Manuel Antunes Carneira,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo ven
cimentos desde a data da presente portaria.
Alferes de cavalaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno da
Academia Militar (07669277) Luís Eduardo Marques Saraiva,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo ven
cimentos, desde a data da presente portaria.
Alferes de cavalaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno da
Academia Militar (15185664) Rui Jorge do Carmo Cruz Silva,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo ven
cimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)
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Engenharia:
Escola Prática de Engenharia
Tenente de engenharia, no quadro, o tenente miliciano aluno da
Academia Militar (1171073) Fernando Manuel Borges Dias,
contando a antiguidade para todos os efeitos desde 1 de Setembro
de 1984.
Tenente de engenharia, no quadro, o tenente graduado, aluno da
Academia Militar (03838180) Mário Vítor Simões, contando
a antiguidade para todos os efeitos desde 1 de Setembro de
1984.
Tenente de engenharia, no quadro, o tenente graduado, aluno da
Academia Militar (09170481) António José Fernandes Marques
Tavares, contando a antiguidade para todos os efeitos desde 1
de Setembro de 1984.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Transmissões:
Escola Prática de Tansmissões
Tenente de transmissões, o alferes de transmissões (04743483) Luís
Manuel de São Pedro Gaspar da Rosa, contando a antiguidade
para todos os efeitos incluindo vencimentos, desde a data da
presente portaria.
Tenente de transmissões, o alferes de transmissões (10645583) Nélson
Martins Viegas Pires, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
Tenente de transmissões, o alferes de transmissões (17311682) Aníbal
José de Carvalho de Castro, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
Alferes de transmissões, no quadro, o aspirante a oficial aluno da
Academia Militar (13296183) Carlos Manuel Dias Chambel,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo ven
cimentos, desde a data da presente portaria.
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Alferes de transmissões, no quadro, o aspirante a oficial aluno da
Academia Militar (12289178) Ricardo Jorge Ferreirinha de Araújo
Costa, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo ven
cimentos, desde a data da presente portaria.
Alferes de transmissões, no quadro, o aspirante a oficial aluno da
Academia Militar (16711881) Alexandre Manuel Macareno Laço
Jeca, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo ven
cimentos, desde a data da presente portaria.
Alferes de transmissões, no quadro, o aspirante a oficial aluno da
Academia Militar (07519581) Rui Manuel Nunes Pinto, con
tando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo ven
cimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1985. 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
Capitão do serviço de administração militar, o tenente do mesmo
serviço (13729979) Luís Carvalho Marques, contando a antiguidade
para todos os efeitos incluindo vencimentos, desde a data da
presente portaria.
Capitão do serviço de administração militar, o tenente do mesmo
serviço (01771177) António Joaquim Pereira Aniceto, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos,
desde a data da presente portaria.
Tenente do serviço de administração militar, o alferes do mesmo
serviço (01116779) Francisco Guerreiro Palma, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
a data da presente portaria.
Tenente do serviço de administração militar, o alferes do mesmo
serviço (07721880) Álvaro José Afonso Oliveira, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vncimentos, desde
a data da presente portaria.
Alferes do serviço de administração militar, graduado em tenente,
no quadro, o tenente miliciano aluno da Academia Militar
(02522577) José Alberto Diniz Gasalho Simões, contando a
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antiguidade para todos os efeitos desde a data da presente
portaria.
Alferes do serviço de administração militar, no quadro, o aspirante
a oficial aluno da Academia Militar (00670483) Rui Manuel
Rodrigues Lopes, 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 (19807280) Manuel Joaquim
dos Santos Ramos Vaz, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276A/75.)

Batalhão de Administração Militar
Alferes do serviço dc administração militar, no quadro, o aspirante
a oficial aluno da Academia Militar (17109282) Mário Jorge
Salgado de Almeida, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276A/75.)

Serviço de material:
Escola Prática do Serviço de Material
Tenente do serviço de administração militar, o alferes do mesmo
serviço (02602276) Ramiro do Casal Bom, contando a antiguidade
para todos os efeitos incluindo vencimentos, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1985. 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
Estabelecimentos de instrução
Academia Militar
Tenente de cavalaria, o alferes de cavalaria (11826781) João Henrique
Cordeiro de Jesus Neves, contando a antiguidade para todos
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os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 dc Setembro de 1935. 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, no quadro, o aspirante
a oficial aluno da Academia Militar (12149383) José Luís
Alcobia Ferreira, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
Capitão engenheiro do serviço de material, o tenente engenheiro
do mesmo serviço (03212179) João Ernesto Vela Bastos,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo ven
cimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contos, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Diversos:
1

.“

Brigada Mista Independente

Grupo dc Artilharia de Campanha
(Regimento de Artilharia de Leiria)
Capitão de artilharia, o tenente de artilharia (12720778) Delfim
da Fonseca Osório Nunes, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
Tenente de artilharia, o alferes de artilharia (14358522) Eduardo
Manuel Vicente Caetano de Sousa, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
Tenente de artilharia, o alferes de artilharia (13032082) José Antó
nio de Figueiredo Feliciano, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
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Tenente de artilharia, o alferes de artilharia (14904281) António José
Vieira Caldeira, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

a

Brigada Mista Independente

Batalhão de Apoio de Serviços
(Agrupamento Base de Santa Margarida)
Tenente do serviço de administração militar, o alferes do mesmo
serviço, (01977981) António Manuel ferrer de Carvalho, con
tando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo ven
cimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n? 276-A/75.)

1 •a Brigada Mista Independente
Companhia de Transmissões
(Agrupamento Base de Santa Margarida)
Tenente de transmissões, o alferes de transmissões (08915578)
Manuel Fernando Palma Martins, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1985. 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
Tenente-coronel do serviço de administração militar, supranume
rário permanente, o major do mesmo serviço, supranumerário
permanente, (50149411) Deolindo Costa Ramos dos Santos,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo ven
cimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 30 de Agosto dc 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Adidos:
No Corpo de Tropas Pára-Quedistas:
Alferes de infantaria, adido, no Corpo de Tropas Pára-Quedistas,
o aspirante a oficial aluno da Academia Militar (00038701)
Fernando Manuel Rodrigues Fernandes, 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 (00114084)
Frederico Manuel Assoreira Almendra, 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 (08475683)
Carlos José de Carvalho Moreira Ferraz, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da
presente portaria.
Alferes de infantaria, graduado em tenente, adido, no Corpo de
Tropas Pára-Quedistas, o tenente miliciano aluno da Academia
Militar (00037493) António Carlos Gomes Martins, contando
a antiguidade para todos os efeitos desde a data da presente
portaria.
Alferes de infantaria, adido, no Corpo de Tropas Pára-Quedistas,

o aspirante a oficial aluno da Academia Militar (13706383)
Jorge Paulo do Serro Mendes dos Prazeres contando a antigui
dade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/is.)

Oficiais do quadro de complemento
Armas e serviços:
Estado-Maior-General das forças Armadas
Alteres miliciano de cavalaria, o aspirante a oficial miliciano de
cavalaria (13478080) Vítor Manuel Esteves de Ascensão, con
tando a antiguidade 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.)
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EstadoMaior do Exército
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de saúde (01467478) Luís Filipe de Azevedo Mimoso
Ruiz, contando a antiguidade 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.)

Direcção do Serviço de Pessoal
Repartição de Oficiais
Alferes miliciano do serviço de pessoal, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de pessoal (00868180) Luís Alberto Vilalonga Pinto
Durão, contando a antiguidade 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.)

Direcção do Serviço de Pessoal
Serviços Administrativos de Apoio e Logística
Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de infantaria
(06235780) Fernando Emanuel Lopes Cardoso, contando a anti
guidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 9 de Agosto de 1985, Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Direcção do Serviço de Intendência
Alferes milicianos do serviço de administração militar, os aspirantes
a oficial milicainos do serviço de administração militar (12174283)
António Pereira Geraldo e (00094581) Luís Filipe de Sousa
Machado fidalgo da fonseca, contando ambos a antiguidade
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.)

Direcção do Serviço de Informática do Exército
Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de infantaria
(10835981) Renato Manuel das Neves Ropio, contando a anti
guidade desde a data da presente portaria.
de 9 de Agosto
Tribunal de Contas, nos

(Por portaria

de 1985. Não carece de visto do
termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Alferes miliciano de cavalaria, o aspirante a oficial miliciano de cavalatia (12611781) Luís Jorge Vaz Santos Antunes Coelho, con
tando a antiguidade 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.)
Direcção do Serviço Histórico Militar
Alferes miliciano dc infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (02164081) Hélio Bráulio dos Prazeres Marinho Lemos,
contando a antiguidade 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.)

Chefia do Serviço de Material de Instrução
Alferes miliciano de artilharia, o aspirante a oficial miliciano de
artilharia (06702380) José Tomaz Parry Branco Apolinário, con
tando a antiguidade 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.)

Chefia do Serviço de Reconhecimento das Transmissões
Alferes miliciano de transmissões, o aspirante a oficial miliciano
de transmissões (03003182) Mário Filipe Esteves de Matos, con
tando a antiguidade desde a data da presente portaria.
Alferes miliciano cio serviço de reconhecimento das transmissões, o
aspirante a oficial miliciano do serviço de reconhecimento das
transmissões (02464983) Miguel Nuno Gueifão Macieira Con
deixa, contando a antiguidade 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/iS.)

Quartéis-generais:
Região Militar do Centro
Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de infantaria
(13146281) José Manuel Belo Lopes Rosa, contando a antigui
dade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 9 de Agosto de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de saúde (02633377) Fernando Monteiro Girão, con
tando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por

portaria
Tribunal

de
de

10 de Agosto de 1985. Não carece de visto do
Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)

Região Militar de Lisboa
Tenente miliciano de cavalaria, o alferes miliciano de cavalaria
(01332278) João Agostinho Simplício da Costa Rufino, con
tando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 9 de Agosto de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Alferes milicianos do serviço de saúde, os aspirantes a oficial milici
anos do serviço de saúde (01941275) Carlos Lourenço dos Reis
José e (02251176) José Manuel Leão Guerreiro, contando ambos
a antiguidade desde a data da presente portaria.
Alferes miliciano do serviço de pessoal, o aspirante a oficial milici
ano do serviço de pessoal (06461679) Adélio Torres Neiva da
Cruz, contando a antiguidade 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.° 275-A/75.)

Região Militar do Norte
Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de infantaria
(08689581) Silvino Eduardo dos Santos, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 9 de Agosto de 1985, 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
Tenentes milicianos de infantaria, os alferes milicianos de infantaria
(11272481) Francisco Augusto Pinheiro de Sales e (02341377)
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Saul José da Costa Leal de Oliveira, contando ambos a antigui
dade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 9 de Agosto de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Infantaria de Abrantes
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de saúde (00821876) João Louro Sernedo Correia,
contando a antiguidade 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.)

Regimento de Infantaria de Angra do Heroísmo
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (08889783) Jorge Manuel Gaudêncio Costa dos Santos,
contando a antiguidade 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.)

Regimento de Infantaria de Castelo Branco
Tenentes milicianos de infantaria, os alferes milicianos de infantaria
(12947180) José Luís Reis Pereira e (18446981) José Manuel
Correia Antunes, contando ambos a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 9 de Agosto de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Infantaria de Chaves
Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de infantaria
(05887981) Alberto António Peixoto da Silva, contando a anti
guidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 9 de Agosto de 1985. 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, (01311480) Rui Alexandre
Duarte Mourão de Freitas, em disponibilidade, contando a anti-
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guidade desde 13 de Agosto de 1983, desde quando deve ser con
siderado nesta situaçüo.
(Por portaria de 2 de Maio de 1985. 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 (04273484) Manuel Luís da Silva Pilroto, (06411784)
Luís Manuel Peixoto da Silva e (02734384) Alberto Augusto
Kocheler Fontes Gomes Osório, contando todos a antiguidade
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.)

Regimento de Infantaria de Elvas
Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de infantaria
(01134580) Alfredo Gonçalves Martins Pequito, contando a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 9 de Agosto de 1985. 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 (06130684) Ilídio Augusto Vitorino Canas, contando
a antiguidade 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/iS.)

Regimento de Infantaria do Funchal
Tenentes milicianos de infantaria, os alferes milicianos de infantaria
(04094681) Silvino Carvalho dc Jesus e (10983680) António
Xavier Ferreira, contando ambos a antiguidade desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 9 de Agosto de 1985. 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 (07452483) José Manuel Lopes de Carvalho Lucas,
(02785684) Paulo António Nunes Miranda e (01812583) Manuel
Barbosa Gomes da Costa, contando todos a antiguidade 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.)
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Regimento de Infantaria de Ponta Delgada
Alferes miliciano de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos de
infantaria (03810684) Lopo de Almada Saraiva de Menezes e
(11752185) Aníbal Eduardo Lima florges Brandão, contando
ambos a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1985. Nito carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-À/75.)

Regimento de Infantaria do Porto
Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de infantaria
(08589480) Adriano Joaquim Teixeira Machado, contando a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 9 de Agosto de 1985. No carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Infantaria de Queluz
Tenentes milicianos de infantaria, os alferes milicianos de infantaria
(00401680) Guilherme José Madeira Caeiro e (08574181) Óscar
Manuel do Nascimento Rocha, contando ambos a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 9 de Agosto de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal dc Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria, graduado em alferes, (00449873) António Luís Rodri
gues da Cruz, em disponibilidade, contando a antiguidade desde
1 de Novembro de 1974, devendo ser considerado nesta situação
desde 8 d’e Abril de 1975.
(Por portaria de 2 de Maio de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)

Regimento de Infantaria de Tomar
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (05526784) Pedro de Oliveira Dias, contando a anti
guidade 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.)
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Regimento de Infantaria de Vila Real
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (18933481) Domingos de Sá Pires, contando a anti
guidade 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.)

Regimento de Infantaria de Viseu
Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de infantaria
(16093081) António Virgílio Rodrigues Figueira, contando a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 9 de Agosto de 1985. 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 (04750784) Fernando Jorge Gandra de Sousa, con
tando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1985 Nao carece
Tribunal de Contas nos termos do Decreto o

de visto do
276 A/75)

Batalhão de Infantaria de Aveiro

$

Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de infantaria
(09145381) Antonio Manuel Henriques Sampaio contando a
antiguidade desde a data da presente portaria
(Por portaisa de 9 de Agosto de 1985 Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Batalhão de Caçadores n.° 5
Tenente miliciano do serviço de administração militar, o alferes mili
ciano do serviço de administração militar (04886578) António
Manuel Saldanha Paiva, contando a antiguidade desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 9 de Agosto de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)

Artilharia:
Escola Prática de Artilharia
Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oTicial milicianos de
artilharia (10229784) Joaquim Miguel Cruz Mendes, (01005184)
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Ricardo Jaime Faria Raposo e (07211684) José Manuel Boturão
das Neves, contando todos a antiguidade desde a data da pre
sente 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.)

Regimento de Artilharia de Lisboa
Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial milicianos de
artilharia (07312684) Jorge Manuel Godinho Pombeiro, (02408182)
António Manuel Vilela Cabral, (07359684) Pedro Manuel da
Costa Correia e (04297782) João Alberto Barreira da Costa, con
tando todos a antiguidade 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.)

Alferes miliciano do serviço de administração militar, o aspirante a
oficial miliciano do serviço de administração militar, graduado
em alferes, (02912$70) João Cândido Mano Patoilo Teles, 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 1985. 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, (00618270) José Pinto, em dis
ponibilidade, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de
1972, devendo ser considerado nesta situação desde 6 de Abril
de 1973.
(Por portaria de 2 de Maio de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)

Tenente miliciano de artilharia, o alferes miliciano de artilharia
(11739080) José António de Almeida Rodrigues Dias, contando
a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 9 de Agosto de 1985. Não carece dc visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)

Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial milicianos de
artilharia (10637384) António Fernando Ribeiro Correia e
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(08154384) Dionísio de Jesus Castro Vieira, contando ambos a
antiguidade 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.)

Grupo de Artilharia de Guarnição

n.°

1

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos de
infantaria (00065684) Jorge Alberto Coelho Lopes e (06347484)
Luís Manuel dos Reis Garcia, contando ambos a antiguidade
desde a data da presente portaria.
tPor portaria de 10 de Agosto de 1985. Não carece ce visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Grupo de Artilharia de Guarnição n.° 2
Alferes miliciano de artilharia, o aspirante a oficial miliciano de
artilharia (00394584) Sérgio da Silva Monteiro Carlos, contando
a antiguidade 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.)

Centro de Instrução de Artilharia Antiaérea de Cascais
Tenentes milicianos de arilharia, os alferes milicianos de artilharia
(01256079) António Joaquim Leal Canhoto Folgado, (05381480)
Fernando Jorge Pereira Bronze e (08096981) João Fernando
Rodrigues Maia, contando todos a antiguidade desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 9 de Agosto de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.1

Alferes miliciano de artilharia, o aspirante a oficial miliciano de
artilharia (10766483) Carlos Orlando Santos da Silva, contando
a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 dc Agosto de 1985. 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 (06801581) Paulo Bruno Herculano Alberto Ferreira
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Franco, (07055581) Fernando Duarte Martins Lcite da Rocha e
(04094180) Agostinho Manuel de Sousa Neves, contando todos a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto dc 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 276-A/75.)

Regimento de Cavalaria de Braga
Alferes miliciano de cavalaria, o aspirante a oficial miliciano dc
cavalaria (01392881) Manuel Fernando Oliveira Neves, con
tando a antiguidade 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.)

Regimento de Cavalaria de Estremoz
Alferes milicianos de cavalaria, os aspirantes a oficial milicianos de
cavalaria (02726983) José dos Santos Cordeiro Mirante,
(07328883) Rafael Maia de Matos Domingos e (04437180)
Armando Eduardo Oliveira Monteiro, contando todos a antigui
dade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1965. Não carece dc 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 (18888282) Rui Eduardo Faro Malafaia, (04089084)
José Manuel Caetano Camilo, (01974683) Rui Adolfo Lopes
Gorjão e (05965182) Carlos Jorge dos Santos Silva Gomes, con
tando todos a antiguidade desde a data da presente portaria.
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de saúde (0572597$) José Manuel Marques Miragaia,
contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
Alferes miliciano do serviço de transportes, o aspirante a oficial mili
ciano do serviço de transportes (05067280) Manuel Hélder Alves
de Carvalho Martins, contando a antiguidade 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 nY 276-A/75
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Regimento de Cavalaria de Santa Margarida
Alferes milicianos dc cavalaria, os aspirantes a oficial milicianos
de cavalaria (17353184) João Carlos Antunes ferreira e
(08796884) Sérgio ferreira da Costa, contando ambos a antigui
dade 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.)

Esquadrão de Lanceiros da Região Militar do Sul
Alferes miliciano de cavalaria, o aspirante a oficial miliciano de
cavalaria (04547783) João Manuel Malico Alves, contando a
antiguidade 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.)

Esquadrão de Lanceiros da Zona Militar da Madeira
Alferes miliciano de cavalaria, o aspirante a oficial miliciano de
cavalaria (00507583) Fernando Manuel Pedrosa Jordão, con
tando a antiguidade 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.)

Engenharia:
Escola Prática de Engenharia
Alferes miliciano de engenharia, o aspirante a oficial miliciano de
engenharia (00915682) José Paulo Gonçalves Rolão, contando
a antiguidade 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.)

Graduado no posto de tenente o capelão eventual, graduado em
alferes, (05731872) Diamantino Dias dos Santos Penida, devendo
ser considerado nesta situação para todos os efeitos, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 28 de Setembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)
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Regïmento de Engenharia de Espinho
Tenente miliciano de transmissões, o alferes miliciano de transmissões
(17123381) José António Mateus Cameirinha, contando a anti
guidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 9 de Agosto de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto o.’ 276-A/75.)

Regimento de Engenharia n.° 1
Alferes miliciano de engenharia, o aspirante a oficial miliciano de
engenharia, graduado em alferes, (01288866) João António Ser
rano Garcia, em disponibilidade, contando a antiguidade desde 1
de Novembro de 1969, devendo ser considerado nesta situação
desde 15 de Janeiro de 1970.
(Por portaria de 2 de Maio de 1985. 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 (01684883) José Luís Antunes Ribeiro, contando a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal dc Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Transmissões
Tenente miliciano do serviço de saúde, o alferes miliciano do ser
viço de saúde (01500876) António ferreira Jorge, contando a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/is.)

Serviço de administração militar:
Escola Prática de Administração Militar
Alferes miliciano de administração militar, o aspirante a oficial mili
ciano de administração militar (00379882) Carlos Manuel Cor-
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doso dos Santos Belfo, contando a antiguidade 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.)

Batalhão de Administração Militar
Tenentes milicianos do serviço de administração militar, os alferes
milicianos do serviço de adrninistraçção militar (07577681) Cris
tóvão Manuel Gomes da Silva e (02033581) José Fernando Rodrí
gues Pereira dc Castro, contando ambos a antiguidade desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 9 de Agosto de 1985. ?ão 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 serviço de administração militar (61364174)
Manuel Ferraz Alves, 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 1985. 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 miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (05574282) João Luís Abreu da Rocha, contando a
antiguidade desde a data da presente portaria.
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de saúde (00720577) Márío Jorge da Costa Próspero,
contando a antiguidade 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 material:
Batalhão do Serviço de Material
Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de infantaria
(05617480) Mário Pedro Lima da Silva Rosa, contando a anti
guidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 9 de Agosto de 1985. Não carece de visto do
Tribunal dc Contas, nos termos do Decreto n. 276-A/75.)
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Alferes miliciano do serviço de material, o aspirante a oficial mili
ciano do serviço de material (11442882) Jorge Manuel Ramos
Pessoa Dinis, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria dc 10 de Agosto de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Serviço de transportes:
Escola Prática do Servïço de Transportes

Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de infantaria
(10290181) Rogério Pereira Gomes, contando a antiguidade desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 9 de Agosto de 1985. Não carece de visto do
Tribunat de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Batalhão do Serviço de Transportes
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (02844263) Luís Filipe Matos Pinto de Miranda, con
tando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto dc 1985. Não carece de visto do
Tribunal dc Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Serviço geral do Exército:

Batalhão do Serviço Geral do Exército
Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de infantaria
(01697681) António Carlos Gastão Amador, contando a antigui
dade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 9 de Agosto de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Comandos:
Regimento de Comandos
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos
de infantaria (13781980) Sérgio Manuel Seixas Duarte Franco,
(05024281) António José Arêde Soveral Rodrigues Varela,
(08392381) Daniel José Martins, (01467684) António Moreira
Costa, (01874984) Luís Manuel Banza da Luz, (06545784) Ar
mando de freitas Alves Rio, (06546084) Luís Filipe Casal Car

50

ORDEM DO EXÉRCITO N.° 1

2. Série

valho, (11688084) Narciso Alcino da Mota Soares, (11800684)
João Manuel Calado Raposo e (11880784) Miguel Nuno freitas
Parente Marques, contando todos a antiguidade desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 30 de Junho de 1985. 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 (16911084) Vítor Manuel Paiva Duarte, contando a
antiguidade desde a data da presente portaria.
Alferes miliciano de administração militar, o aspirante a oficial mili
ciano de administração militar (13261283) Estêvão José Sepúl
veda Caldeira, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto dc 1985. 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
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (15344483) Valdemar Correia Lima, contando a anti
guidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 22 de Dezembro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Graduado no posto de tenente, capelão eventual, o alferes graduado
(04976467) Agostinho da Conceição Silva, devendo ser conside
rado nesta situação, para todos os efeitos, desde a data da pre
sente portaria.
(Por portaria de 27 de Setembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)

Colégio Militar
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano dc
infantaria (07284682) Jorge Manuel de Matos Marques, contando
a antiguidade 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 a.’ 276-A/75.)
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instituto Militar dos Pupilos do Exército
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de saúde (00104277) António José de Sousa Correia
de Mendonça, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto dc 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

instituto Superior Militar
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (00421482) António de Oliveira Leite, contando a
antiguidade desde a data da presente portaria.
Alferes miliciano do serviço de material, o aspirante a oficial mili
ciano do serviço de material (01471581) Rui Januário da Silva
Santos, contando a antiguidade 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/75.1

Centro de Instrução de Operações Especiais
Tenentes milicianos de infantaria, os alferes milicianos de infantaria
(12478581) José Aires Dias e (19719381) Manuel Amândio Mou
riz Coutinho, contando ambos a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 9 dc Agosto de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/iS.)

Escola Militar de Electromecânica
Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de infantaria
(04256880) José Eduardo de Souto Bouçós, contando a antigui
dade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 9 de Agosto de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Centro Militar de Educação Física, Equitação e Desportos
Tenente miliciano de cavalaria, o alferes miliciano de cavalaria
(08911675) Joaquim José Mendes Moreira Dores, contando a anti
guidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 9 de Agosto de 1985. Não carece de Visto dO
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

52

ORDEM DO EXÉRCITO N.° 1

2.’ Série

Alferes milicianos do serviço de saúde, os aspirantes a oficial mili
cianos do serviço de saúde (05203877) António Augusto Correia
Barrento Sabbo e (12999279) Gonçalo Maria de Vasconcelos
Lima, contando ambos a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria dc 10 de Agosto de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos cio Decreto n.° 276-A/75.)

Estabelecimentos hospitalares
Hospital Militar Principal
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de saúde (02310578) Luís Miguel da Costa Nunes
Ribeiro, contando a antiguidade desde a data da presente por
taria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Hospital Militar de Doenças Infecto-Contagiosas
Tenente miliciano do serviço de saúde, o alferes miliciano do ser
viço de saúde (00221173) Jorge Maria Soares Lopes de Carvalho,
contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 9 de Agosto de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.’ 276-A/75.)

Alferes milicianos do serviço de saúde, os aspirantes a oficial mili
cianos do serviço de saúde (01145375) Carlos Alberto Alvos Mar
tins, (08825567) Luís Manuel do Ó Carvalho Mourao e (02398777)
António Manuel Duarte Vale Quaresma, contando todos a anti
guidade 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.)

Hospital Militar Regional n.° 1
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de saúde (01160478) José Manuel Fernandes Vivas de
Freitas, contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1985. Não carece de visto do
Tribunal dc Contas, nos termos do Decreto n.° 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 (12709279) António Manuel Pais Pereira,
contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1985.
Tribunal de Contas, nos termos do

Não carece de visto do
Decreto n.° 276-A/75.)

Hospital Militar Regional n.° 3
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de saúde (02033878) Paulo Melo Marques, contando
a antiguidade 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.)

Estabelecimentos penais
forte da Graça
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de infan
tarja (11005184) Vítor Manuel Galvão Calado, contando a anti
guidade 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.)

Casa de Reclusão da Região Militar do Sul
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de infan
taria (04844284) João António Simões Arsénio, contando a anti
guidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria dc 10 de Agosto de 1985. Não carece de visto do
Tribtinal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Diversos:
Agrupamento Base de Santa Margarida

Alferes miliciano de artilharia, o aspirante a oficial miliciano de arti
lharia (06915883) Jorge Manuel Ribeiro Ricardo, contando a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria dc 10 de Agosto de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)
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1.0 Brigada Mista Independente
1.0 Batalhão de Infantaria Motorizado
(Regimento de Infantaria de Tomar)
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (13605184) Carlos Manuel Gonçalves Rodrigues, con
tando a antiguidade 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.)

1 ,a Brigada Mista Independente
2.° Batalhão de Infantaria Motorizado
(Regimento de Infantaria de Abrantes)
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos de
infantaria (02221884) José Orlando Chaves Mesquita de Sousa
e (02952884) Noé Gonçalves Fernandes, contando ambos a anti
guidade 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.)

Ja

Brigada Mista Independente

Grupo de Artilharia de Campanha
(Regimento de Artilharia de Leiria)
Alferes miliciano de artilharia, o aspirante a oficial miliciano de
artilharia (16712982) António João da Silva Lopes, contando
a antiguidade 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.)

1

.

Brigada Mista Independente
Companhia de Engenharia

(Escola Prática de Engenharia)
Alferes miliciano de engenharia, o aspirante a oficial miliciano de
engenharia (06572081) Américo Pereira Reis, contando a antigui
dade 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.)
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Batalhão de Infantaria Mecanizado
(Agrupamento Base de Santa Margarida)
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos de
infantaria (07615783) Raul Maia Pires, (01535184) Manuel Gau
dêncio da Silva Costa, (03596384) Rui Manuel fatia Bonito e
(15555681) Carlos Jorge da Silva Matos, contando todos a anti
guidade 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.)

1.” Brigada Mista Independente
Companhia de Comando e Serviços
(Agrupamento Base de Santa Margarida)
Alferes miliciano de cavalaria, o aspirante a oficial miliciano de cava
laria (03413784) António Mário Leal Gouveia, contando a anti
guidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria dc 10 de Agosto de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Centro financeiro do Exército
Alferes milicianos do serviço de administração militar, os aspirantes a
oficial milicianos do serviço de administração militar (13421681)
Vítor Manuel fernandes Monteiro e (08871380) João Pedro Gou
veia do Rosário Pessoa de Amorim, contando ambos a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria dc 10 de Agosto de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 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 serviço de administração militar (03253284)
José Daniel Martins Ribeiro, contando a antiguidade 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.)

56

ORDEM DO EXERCITO N.° 1

2.’ Strie

Centro de Setecçüo de Coimbra
Alferes milicianos do serviço de saúde, os aspirantes a oficial mili
cianos do serviço de saúde (00430577) Luís Manuel Ferreira Val
verde, (01277779) Francisco José do Amaral Ventura e Silva,
(02304578) Lineu Manuel Gíndara Palmeira e (05953877) Sílvio
Simões Lourenço de Carvalho, contando todos a antiguidade
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.)

Centro de Estudos Psicotécnicos do Exército
Capitão miliciano do serviço de pessoal, o capitão miliciano graduado
do serviço de pessoal (04765369) Jorge Maria do Vale Pereira,
contando a antiguidade para todos os efeitos, desde 1 de Dezem
bro de 1980.
(Por portaria de 8 de Novembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Depósito Geral de Material de Guerra
Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de infantaria
(02273080) Ilídio Manuel Gomes Abreu, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
Tenente miliciano do serviço de material, o alferes miliciano do ser
viço de material (01835681) José Arnaldo da Cruz Soares, con
tando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 9 de Agosto de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)

Adidos:
No Ministério das Finanças e do Plano:
Guarda fiscal
Tenentes milicianos de infantaria, adidos, no Ministério das Finan
ças e do Plano, na Guarda Fiscal, os alferes milicianos de infan
taria, adidos, no Ministério das finanças e do Plano, na Guarda
fiscal, (00682076) António dos Santos Martins Fernandes,
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(11890573) António José Raminho filipe Tomás e (0856176$)

Joaquim Paulino Moreira Dias, contando todos a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 27 de Junho de 1985, Não carece de Visto CIO
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 Ministério das finanças e do Plano, na Guarda Fiscal,
(10411767) Fernando Afonso Vaz, contando a antiguidade desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 9 de Agosto de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Alreres milicianos de infantaria, adidos, no Ministério das finanças
e do Plano, na Guarda Fiscal, os
sargentos da Guarda Fiscal
(06083963) Felisbino Monteiro Garcia, (04997065) Agostinho
da Silva Correia e (16757874) Joáo da Silva Sousa, contando
todos a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 27 de Março dc 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/iS.)

Tenente miliciano de cavalaria, adido, no Ministério das finanças e
do Plano, na Guarda Fiscal, o alferes miliciano de cavalaria,
adido, no Ministério das finanças e do Plano, na Guarda fiscal,
(00876665) Acácio Ribeiro Costa, contando a antiguidade desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 27 de Junho de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

III

—

COLOCAÇÕES, EXONERAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS
Oficiais do quadro permanente
Armas e serviços:
Estado-Maior do Exército

Tenente-coronel de infantaria, do Quartel-General da Zona Militar
da Madeira, (51403911) José Alberto Reynolds Mendes.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1985.)
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Direcção da Arma de Infantaria

Tenente-coronel de infantaria, do Destacan;ento do Forte do Alto do
Duque, (51400011) António Jacques Faure Castelo-Branco fer
reira.
(Por portaria

de

29

de Outubro de

1985.)

Direcção da Arma de Cavalaria
Coronel de cavalaria, adido, (52689611) Rúben Marques de Andrade.
(Por portaria de 25 de Maio de

1985.)

Major de cavalaria, do Instituto de Altos Estudos Militar, (01614165)
António Alberto da Palma.
(Por portaria de 10 de Outubro de 1985.)
Direcção da Arma de Transmissões
ramo exploração),
Tenente-coronel de transmissões (serviços técnicos
do Quartel-General da Região Militar do Centro, (50594511)
João Joaquim Simões Vilão.
—

(Por portaria de

18 de Julho de

1985.)

Direcção do Serviço de Fïnanças
Tenente-coronel do serviço de administração militar, da Direcção do
Serviço de Administração Militar, (50473311) Rui Dionisio
Paredes Valério.
(Por portaria de 18 de Novembro de 1985.)

Direcção do Serviço de Intendência
Major do serviço de administração militar, do Centro de Gestão
financeira Geral, (46163061) António José Calvo de Almeida
Pereira.
(Por portaria de 18 de Novembro de 1985.)

Chefia do Serviço de Reconhecimento das Transmissões
Major de transmissões, do Regimento de Transmissões, (01820165)
Rui Manuel Dias Pimentel de Figueiredo.
(Por portaria de 31 de Julho de

1985.)
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Chefia do Serviço de Assistência Religiosa do Exército
Major graduado, capelão titular, do Quartel-General da Zona Militar
dos Açores, (50450611) António Ramiro Salgueiro.
(Por portaria de $ dc Novembro de 1985.)

Major graduado, capelão titular, do Quartel-General da 1.a Brigada
Mista Independente, (30196311) Jorge Marques dos Santos, de
vendo ser considerado nesta situação desde 10 de Janeiro de
1985.
(Por portaria de 26 de Novembro de 1985.)

Quartéis.generais:
Região Militar do Centro
Major graduado, capelão titular, da Escola Prática de Artilharia,
(40120855) Tomás Marques Afonso.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1985.)

Região Militar do Norte
Maior de infantaria, do 1.0 Batalhão de Infantaria Motorizado da
1. Brigada Mista Independente (Regimento de Infantaria de
Tomar), (05754164) José Adelino Mota Castro Carneiro.
(Por portaria de 18

de

Outubro de 1985)

Major de cavalaria, do Esquadrão de Lanceiros da Região Militar
do Norte, (07036963) Henrique José de Gouveia Soares.
(Por portaria de 27 de Junho de

1985.)

Major graduado, capelão titular, do Quartel-General da Região Mili
tar do Centro, (37816561) Joaquim de Almeida Pinheiro.
(Por portaria de 12

de Novembro de

1985.)

Região Militar do Sul
Major de infantaria, supranumerário, (53388463) António Herlânder
Pereira Chumhinho.
(Por portaria de 23 de Agosto de 1985.)
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Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução
e unidades:
Infantaria:
Regimento de Infantaria de Vila Real
Major graduado, capelão titular, do Centro de instrução de Operações
Especiais, (00001364) Armando Vaz.
(Por portaria de 5 de Novembro de 1985.1

Artilharia:
Regimento de Artilharia de Lisboa
Capitão de artilharia, do Grupo de Artilharia de Campanha da
1.a Brigada Mista Independente (Regimento de Artilharia de
Leiria), (12720778) Delfim da fonseca Osório Nunes.
(Por portaria de 9 de Setembro de 1985.)

Regimento de Artilharia da Serra do Pilar
Capitão do serviço geral do Exército, do Quartel-General da Região
Militar do Norte, (51239$11) António Luís Soares.
(Por portaria de 17 de Outubro de 1985.)

Cavalaria:
Regimento de Cavalaria de Estremoz
Comandante, o coronel de cavalaria, supranumerário, (51227411) Rui
Gonçalves Soeiro Cidrais.
(Por portaria de 2 de Ocitubro de 1985.)

Engenharia:
Escola Prática de Engenharia
Comandante, o coronel de engenharia, da Direcção da Arma de
Engenharia, (50771511) António Bento Formosinho Correia Leal.
(Por portaria de 27 de Agosto de 1985.)

Major de engenharia, da Companhia de Engenharia da 1.a Brigada
Mista Independente (Escola Prática de Engenharia), (32225262)
José farinha Albino da Costa.
(Por portaria de 12 de Setembro de 1985.)
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Regimento de Engenharia n.° 1
Coronel de engenharia, da Direcção da Arma de Engenharia,
(50973311) João José Matias Pintassilgo.
(Por portaria de 19 de Agosto de 1985.)

Major de engenharia, da Escola Prática de Engenharia, (5077$91 1)
Fernando de Campos Pessoa de Amorim.
(Por portaria de 4 de Novembro dc 1985.)

Transmissões:

Regimento de Transmissões
Tenente de transmissões, da Escola Prática de Transmissões,
(15081578) Henrique José da Silva Castanheira Macedo.
(Por portaria de 25 de Novembro de 1985.)

Serviço de transportes:
Batalhão do Serviço de Transportes
Major do quadro especial de oficiais, da Escola Prática do Serviço
de Transportes, (31272561) José António Caimoto Duarte.
(Por portaria dc 2$ dc Outubro de 1985.)

Distritos de recrutamento e mobilização:
Distrito de Recrutamento e Mobilização do Porto
Tenente-coronel de infantaria, do 1.° Tribunal Militar Territorial do
Porto, (50670711) Carlos Diamantino Bacelar Pires.
(Por portaria de 21 de Novembro de 1985.)

Órgãos de execução dos serviços e outros elementos:
Estabelecimentos militares
Estabelecimentos de instrução
Instituto de Altos Estudos Militares
Coronel de cavalaria, do Quartel-General da 1.a Brigada Mista Inde
pendente, (52156011) Mário Arnaldo de Jesus da Silva.
(Por portaria dc 3 de Outubro de 1985.)

62

ORDEM DO EXRC1TO N.° 1

2. Série

Major do serviço de administração militar, supranumerário, (09119565)
José Carlos de Assunção Teixeira.
(Por portaria dc 19 de Julho de 1985.)

Academia Militar
Major do serviço de administração militar, no quadro, (03999065)

Fernando Manuel da Silva Ascensão.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1985.)

Colégio Militar
Tenente do serviço de administração militar, da Escola Prática de
Administração Militar, (06188679) Vítor Joaquim fonseca
Rebelo.
(Por portaria de 4 de Novembro de 1985.)

Estabelecimentos hospitalares
Hospital Militar Principal
Major graduado, capelão titular, da Chefia do Serviço de Assistência
Religiosa do Exército, (30196356) Jorge Marques dos Santos.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1985.)

Hospital Militar Regional n.° 2
Major graduado, capelão titular, do Hospital Militar Principal,
(42254655) Manuel da Silva Assunção.
(Por portaria de 5 de Novembro de 1985.)

Tribunais militares
1.0

Tribunal Militar Territorial de Lisboa

Reconduzido nas funções de promotor de justiça do 1.0 Tribunal
Militar Territorial de Lisboa, para o biénio de 1985/87, com
início em 27 de Agosto de 1985, o coronel de infantaria
(50902111) Nuno Vilares Cepeda.
(Por portaria de 27 de Agosto dc 1985.)

1. Tribunal Militar Territorial do Porto
Coronel de infantaria, do Distrito de Recrutamento e Mobilização
de Braga, (50842711) Fernando Manuel da Costa Estorninho.
(Por portaria de 19 de Setembro de 1985.)
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2.° Tribunal Militar Territorial do Porto
Nomeado juiz presidente do 2.° Tribunal Militar Territorial do Porto,
desde 13 de Novembro de 1985, nos termos do artigo 258.° do
Código de Justiça Militar, o coronel de infantaria (50494911)
Diogo Queiroz de Sousa Azevedo, sendo exonerado, desde a
mesma data, da função de defensor oficioso do referido Tribunal.
(Por portaria de 13 de Novembro de 1985.)

Diversos:
Centro de Gestão Financeira da Região Militar de Lisboa
Major do serviço de administração militar,
(02425265) Abel Pires Nogueira Cardoso.

supranumerário,

(Por portaria de 7 de Outubro de 1965.)

Destacamento do Forte do Alto do Duque
Comandante, o tenente-coronel de infantaria, do Estado-Maior do
Exército, (50181611) Diniz Joaquim Brás Sebastião.
(Por portaria de 29 de Outubro de 1985.)
Adidos:
Instituto de Altos Estudos Militares
Nomeado professor efectivo do Instituto de Altos Estudos Militares,
nos termos da segunda subalínca do n.° 2 do artigo 10.0 do
Regulamento Provisório do referido Instituto, o coronel de cava
laria (51411911) Ramiro José Marcelino Mourato, em substitui
ção do brigadeiro Silvino da Cruz Curado que. pela presente
portaria, é exonerado das referidas funções.
(Por portaria dc 27 dc Julho de 1985, visada pelo Tribunal dc
Contas em 11 de Dezembro de 1985. Não são devidos emolu
mentos.)

Nomeado professor efectivo do Instituto de Altos Estudos Militares,
nos termos da terceira subalínea da alínea a) do n.° 2 do
artigo lO.° do Regulamento Provisório do referido Instituto, o
major de cavalaria (42479161) Hernâni dos Anjos Moás, em
substituição do tenente-coronel de artilharia João Manuel de
Meio Mariz fernandes que, por portaria de 6 de Agosto de 1985,
foi exonerado das referidas funções.
(Por portaria de 7 de Agosto de 1985, visada pelo ‘1ribuna1 de
Contas em 11 de Dezembro de 1985. Não são devidos emolu

mentos.)
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Instituto Sttperior Militar
Nomeado professor efectivo da 23. cadeira do Instituto Superior
Militar, nos termos da alínea e) do Decreto-Lei n.° 40 422, de
6 de Dezembro de 1955, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.° 46 516, de 3 de Setembro de 1965, o major enge
nheiro de transmisscs. da Escola Prática de Transmissões,
(09623165) Manuel Fernando Marques de Almeida, para preen
chimento de lugar do antecedentc niío provido.
(Por portaria de $ de Agosto de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em ti de Dezembro de 1985. NSo s$o devidos emolu
mentos.)

Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento
Divisão dos Serviços Industriais das Oficinas
Nomeado chefe da
Gerais de fardamento e Equipamento, nos termos do n.° 4 do
artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 49 188, de 30 de Julho de 1969,
e mapa anexo, o capitão do serviço de administração militar,
do Centro de Gestão financeira da Região Militar de Lisboa,
(00930769) José Maria Pires Martins para preenchimento dc
vaga do antecedente não provida.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 11 de Dezembro dc 1985. N$o são devidos emolu
mentos.)
.

Oficiais do quadro de complemento
Armas e serviços:

Direcção da Arma de Engenharia
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, do Regimento de
Infantaria de Castelo Branco, (12833081) José António Soares
Augusto Gomes.
(Por portaria de 4 de Setembro de i985)

Direcção do Serviço de Finanças
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar,

do Centro de Gestão Financeira da Região Militar do Sul,
(16898579) Joaquim José de Oliveira Reis.
(Por portaria de 3 de Setembro de 1985.)
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Direcção do Serviço Histórico Militar
ria do
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infanta
Lemos.
o
Marinh
es
Prazer
o
dos
Bráuli
Hélio
081)
(02164
Porto,
(Por portaria de 23 de Agosto de 1985.)
Quartéis-generais:

Região Militar do Centro
to,
Alferes miliciano do serviço de pessoal, do Estado-Maior do Exérci
(19516580) Manuel Simplicio Geraldo Ferro.
(Por portaria de 16 de Setembro de l985.
Região Militar do Norte
Base de
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Agrupamento
rães
Guima
Barros
de
Luís
José
584)
(18027
rida,
Marga
Santa
Vieira da Costa.
(Por portaria de 26 de Agosto de 1985.)
de Lan
Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, do Esquadrão
António
l
Manue
581)
ra,
(07462
Madei
da
Militar
2ona
ceiros da
Pinto de Oliveira Ortigão de Oliveira.
(Por portaria de 16 de Agosto de 1985.)
militar,
ftspirante a oficial miliciano do serviço de administração
079)
(09472
ra,
Madei
da
Militar
Zona
da
ral
do Quartel-Gene
Joaquim Pedro Ribeiro Soberano.
(Por portaria de 19 de Agosto de 1985.)
Região Militar do Sul
Infan
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de
.
tdria do Funchal, (07195884) Luís Alberto Godinho Coelho
(Por portaria de 2 de Setembro de 1985.)

Zona Militar da Madeira
mia Militar,
Alferes miliciano, graduado, capelão eventual, da Acade
(11116578) José Fiel de Sousa.
(Por portaria de 28 de Setembro de 1985.)
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Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução
e unidades:
Infantaria:
Escola Prática de Infantaria
Aspirante a oficial miliciano de educação física, do Centro
Militar
de Educação Física, Equitação e Desportos. (03997485) Carlos
Manuel Valente Marques.
(Por portaria de 29 de Julho de 1985.)

Regimento de Infantaria de Abrantes
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Centro de
Instrução
de Operações Especiais, (02221884) José Orlando Chaves
Mes
quita de Sousa.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1985.

Regimento de Infantaria de Beja
Tenente miliciano de infantaria, da Escola Militar de Electromecân
ica,
(05767280) José Carlos Simões Rodrigues, em disponibilidade.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1985.)

Regimento de Infantaria de Castelo Branco
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Batalhão do
Serviço
Geral do Exército, (02559579) Manuel Carrega Balhau, em dis
ponibilidade.
(Por portaria de 10 de Agosto de 19$5.

Regimento de Infantaria de Chaves
Alferes miliciano de infantaria, do Centro de Instrução de Operações
Especiais, (01812583) Manuel Barbosa Gomes da Costa.
(Por portaria de 28 de Agosto de 1985.)
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infan
taria de Castelo Branco, (01226984) Miguel Gonçalves Martins
Nunes Tiago.
(Por portaria de 26 de Agosto de 1985.)
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Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infan
taria de Angra do Heroísmo, (04745484) Luís José Basílio.
(Por portaria de 28 de Agosto de 1985.)

Regimento de Infantaria de Elvas
Alferes miliciano de infantaria, do Batalhão do Serviço de Saúde,
(06130484) Ilídio Augusto Vitorino Canas.
(Por portaria de 20 de Agosto de 1985.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Centro de
Instrução de Polícia do Exército, (04151977) José Hígino Mieiro
de Soveral.
(Por portaria de 30 de Agosto de 1985.)
Aspirante a oficial miliciano do serviço de transportes, do Centro
de Instrução de Polícia do Exército, (04652780) Luís Alberto
fouto Rosado.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1985.)

Regimento de Infantaria do Funchal
Aspirante a oficial miliciano de engenharia, do Quartel-General da
Zona Militar da Madeira, (00365181) Gonçalo Nuno Araújo de
Ornelas Valente, em disponibilidade.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1985.)

Regimento de Infantaria de Ponta Delgada
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infan
‘taria do Funchal, (15317484) Hermano Miguel de Melo Teodoro.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1985.)

Regimento de Infantaria do Porto
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria do
Funchal, (12765382) José Afonso Antunes Carraca, em dispo
nibilidade.
(Por portaria de 18 de Setembro de 1985.)
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Centro de Instrução
de Operações Especiais, (02734384) Alberto Augusto Kocheler
Fontes Gomes Osório, em disponibilidade.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1985.)
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Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infan
taria de Viseu, (12322582) João Pedro fernandes de Sá Pereira.
(Por portaria de 5 dc Setembro de 1985.)

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, do Centro de Instrução
de Operações Especiais, (15891383) Manuel António Bessa Dias
de Carvalho e (01909182) João José Guerra Mailtins, ambos em
disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Centro de Selecção do
Coimbra, (06241682) Alcino Manuel Azevedo Nogueira Viana,
em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Centro de Instrução
e Condução Auto n.° 1, (05956381) José Carlos Fernandes
Teixeira, em disponibilidade.
(Por portaria

de

10 de Agosto de 1985.)

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, do Regimento de Infan
taria do Funchal, (10008282) Carlos Luís Alves Costa, (16713083)
Paulo Rui Bessa Machado e (12637383) José Míguel Marques
Martins Salasar.
(Por portaria de 2 de Setembro de 1985.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Batalhão de Infantaria
de Aveiro, (16321381) Fernando Augusto Pereira Costa.
(Por portaria de 3 de Setembro de 1985.)
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infan
taria de Angra do Heroísmo, (13175984) José Fernando Barreiros
Monteiro, em disponibilidade.
(Por portaria de 8 dc Outubro de 1985.)

Aspirante a oficial miliciano de educação física, do Centro de Instru
ção de Operações Especiais, (15684178) José Manuel de Jesus
Ferreira, em disponibilidade.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1985.)

Regimento de Infantaria de Queluz
Tenente miliciano de infantaria, do Campo de Tiro de Alcochete,
(08538378) José Manuel dos Santos Oliveira Frade, em dispo
nibilidade.
(Por portaria de 30 de Setembro de 1982.)
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Tenente miliciano de infantaria, do Depósito Geral de Material de
Guerra, (00527680) Ricardo Lourenço Morais, em disponibilidade.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1985.)
Tenente miliciano de infantaria, do Batalhão do Serviço de Transpor
tes, (01401979) José Manuel Amador Barrocas Penedo Mendes,
em disponibilidade.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1985.)

Tenente miliciano de infantaria, do Depósito Geral de Material de
Guerra, (02203680) Fernando Jorge Antunes Capucha, em dis
ponibilidade.
(Por portaria de 3 de Outubro de 1985.)
Alferes milicianos de infantaria, da Escola Prática de Infantaria,
(02038$80) Carlos Manuel Martins Duarte e (04037781) Armé
nio Timóteo Pedroso, ambos em disponibilidade.
(Por portaria de 6 de Janeiro de 1985.)

Alferes miliciano de infantaria, do Batalhão do Serviço Geral do Exér
cito, (15108481) António Maria Braga Soares Carneiro, em dis
ponibilidade.
(Por portaria de 28 de Agosto de 1985.)
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de Faro,
(05441082) Henrique Mário Chaves Galvão.
(Por portaria de 30 de Agosto de 1985.)

Alferes miliciano de infantaria, do Batalhão de Informações e Reconhe
cimento das Transmissões, (08549380) Virgílio António Pedro
Faustino, em disponibilidade.
(Por portaria de 11 de Outubro de 1985.)
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Batalhão do Serviço
Geral do Exército, (08185181) Arlindo Jorge Perdigão Casanova,
em disponibilidade.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1985.)

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, do Centro de Instrução
de Operações Especiais, (07795283) Alfredo José Magma do
Rosário e (14303780) Luís Filipe Carrelo da Conceição, ambos
na disponibilidade.
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Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, do Batalhão de Caça
dores n.° 5, (01455482) João Rui Pinto Ribeiro e (01455482)
Rui Manuel Costa Santana, ambos na disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Batalhão do Serviço
Geral do Exército, (09178183) João Paulo de Matos Vicente,
em disponibilidade.
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, do Campo de Tiro de
Alcochete, (04762583) Fernando Pedro Teixeira da Silva e
(10778181) Mário Victor Azevedo Pavão Pereira, ambos na
disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Quartel-General da
Zona Militar da Madeira, (10837280) Pedro Simões Figueiredo
Alves Pereira, em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Batalhão do Serviço
de Transportes, (15946580) Manuel Joaquim Leonardo Carlos
Molarinho, em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, da Escola Prática do
Serviço de Material, (17679377) Mário Rui de Simas Cília,
em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, da Chefia do Serviço de
Reconhecimento das Transmissões, (19500580) Pedro Miguel dc
Meio Bandeira Corte Real, em disponibilidade.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1985.)

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, do Regimento de Infan
tarja de Beja, (15682960) Fernando Manuel Pires dos Santos e
(05852280) António Bartolomeu Castel Branco Chabert Viana
Dias.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infan
tarja de Castelo Branco, (14223782) Manuel Valdemar Mendes
Gonçalves Duarte.
(Por portaria de 26 de Agosto de 1985.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infan
tarja de Elvas, (02759383) Mário Rui Pereira Gomes de Castro.
(Por portaria de 9 de Setembro de 1985.)
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Aspirantes a oficial milicianos de educação física,
de Educação Física, Equitação e Desportos,
Manuel Freire Damúsio e (17613780) José
Mendes Robalo, ambos em disponibilidade.
(Por portaria de 10

do Centro Militar
(10705879) Jorge
Francisco Barroso
de

Agosto

de

1985.)

Regimento de Infantaria de Tomar
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Queluz, (05526784) Pedro de Oliveira Dias.
(Por portaria de 26 de Agosto de 1985.)
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infan
taria do Funchal, (04927284) José Jorge Alves Esperança.
(Por portaria de 2 de Setembro de 1985.)

Regimento de Infantaria de Vila Real
Tenente miliciano de infantaria, do Centro de Instrução de Operações
Especiais, (19078279) Armando Pinto Bento, em disponibilidade.
(Por portaria de 12 de Agosto de 19$54)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Centro de Instrução
de Operações Especiais, (07391282) Jorge Seixas Azevedo, em
disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Centro de Instrução
de Condução Auto n.° 1, (13742984) Carlos Duarte Ferreira
Pereira, em disponibilidade.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1985.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infan
taria do Funchal, (13246281) Rui Manuel Rei Ramos Amorim.
(Por portaria de 9 de Setembro de 1985.)

Regimento de Infantaria de Viseu
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infan
taria de Angra do Heroísmo, (14865481) Artur Manuel Semedo
Rodrigues de Meio.
(Por portaria de 21 de Agosto de 1985.)
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Batalhão de Infantaria de Aveiro
Tenente miliciano de infantaria, do Batalhão de informações e Reco
nhecimento das Transmissões, (17513778) João Marcelino Lisboa
de Almeida, em disponibilidade.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1985.)

Alferes miliciano de infantaria, do Presídio Militar, (15875582) Luís
Filipe Carvalhal Ramos, em disponibilidade.
(Por portaria de ]9 de Setembro de 1985.)
Alferes miliciano de infantaria, da Escola Prática de Infantaria,
(16001379) João Carlos Marques Rosa, em disponibilidade.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1985.)
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, da Escola Prática do
Serviço de Transportes, (17019880) Fernando Manuel de Oliveira
Madeira, em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Centro de Selecção de
Coimbra, (10256179) João Fernando Goulão Pinto, em dis
ponibilidade.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1985.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infan
taria de Beja, (15106384) Juvenal Ribeiro Batista.
(Por portaria de 27 de Agosto de 1985.)
Batalhão de Caçadores n.° 5
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do forte da Graça,
(03962082) António Pedro Almeida Reis da Veiga Rossa.
(Por portaria de 2 de Setembro de 1985.)

Artilharia:
Regimento de Artilharia de Leiria
Aspirante a oficial miliciano de artilharia, da Escola Prática de
Artilharia, (05150984) Paulo José Pintassilgo Azedo Torres, em
disponibilidade.
(Por portaria de 10 de Setembro de 1985.)
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Aspirante a oficial miliciano de artilharia, do Regimento de Arti
lharia da Serra do Pilar, (15297080) Rui Manuel Domingos
Pedrosa.
(Por portaria de 18 de Setembro de 1985.)

Regimento de Artilharia de Lisboa
Tenente miliciano de artilharia, da Escola Prática de Artilharia,
(01292778) Feliciano José Borralho de Mira, em disponibilidade.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1985.)

Alferes miliciano de artilharia, do Centro de Instrução de Artilharia
Antiaérea de Cascais, (09792682) Carlos Fernando de Oliveira
Freitas de Almeida Pereira, em disponibilidade.
(Por portaria dc 9 de Setembro de 1985.)
Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, da Escola Prática de
Artilharia, (07343182) Manuel António Lopes Fernandes,
(06895583) Rogério Paulo Canto Policarpo Santos, (05463382)
Francisco José Santos Silva, (05984084) Paulo Manuel Rosa
Galo Louro e (08965583) Francisco Manuel Lopes da Encar
nação, todos em disponibilidade.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1985.)

Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, do Regimento de Arti
lhana da Serra do Pilar, (14606284) Carlos Alberto do Nasci
mento e Silva e (08612584) Eugénio Pereira Borges.
(Por portaria de 26 de Agosto de 1985.)

Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, da Escola Prática de
Artilharia, (17955481) Alexandre Diogo Saramago Pais Farraia
Alves e (13845380) Carlos Augusto Paulos Costa Pires.
(Por portaria de 2 de Setembro de 1985.)

Regimento de Artilharia da Serra do Pilar
Alferes miliciano de artilharia, do Grupo de Artilharia de Guarni
ção n.° 1, (19862379) Joaquim António de Carvalho Bompastor,
em disponibilidade.
(Por portaria de 5 de Setembro de 1985.)
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Alferes miliciano de infantaria, do Regimento
(14487081) Luís Manuel Bessa Alves.

1
de

Comandos,

(Por portaria de 20 de Agosto de 1985

Alferes milicianos de infantaria, do Destacamento de Tavira do
Regimento de Infantaria de Faro, (06347484) Luís Manuel dos
Reis Garcia e (00065684) Jorge Alberto Coelho Lopes.
(Por portaria de 23 de Agosto de 1985.)

Cavalaria:
Regimento de Cavalaria de Braga
Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, da Escola Prática de Trans
missões, (01092080) Paulo José Relvas Pena Rebelo, em dis
ponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, da Escola Prática de
Cavalaria, (08659682) Claudino António Araújo Ferreira, em
disponibilidade.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1985.)

Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, do Regimento de Cavalaria
de Estremoz, (19273282) Décio Manuel Correia Rodrigues.
(Por portaria de 26 de Agosto de 1985.)

Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, da Escola Prática de Cava
laria, (06809780) Ricardo Sérgio Ferreira Resende da Costa.
(Por portaria de 2 de Setembro de 1985.)

Alferes miliciano graduado, capelão eventual, do Instituto Militar dos
Pupilos do Exército, (12546177) Manuel da Graça Ferreira de
Oliveira, em disponibilidade.
(Por portaria de 28 de Setembro de 1985..)

Regimento de Cavalaria de Estremoz
Tenente miliciano de cavalaria, do Centro de Instrução de Polícia
do Exército, (1615607$) José Carlos Sequeira Bello de Morais.
(Por portaria de 31 de Agosto de 1985.)

2.’ Série

ORDEM DO EXtRC1iO X.° 1

75

Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, do Centro de Instrução
de Polícia do Exército, (07328883) Rafael Maia Matos Domingues.
(Por portaria de 9 dc Agosto de T9$5.)

Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, do Regimento de Cava
laria de Braga, (18623381) Luís Alberto Neves dos Santos.
(Por portaria de 26 de Agosto de 1985.)

Aspirante a oficial miliciano de educação física, da Escola Prática
de Artilharia, (09664079) Luís Filipe Palma Fernandes Perdigão,
em disponibilidade.
(Por portaria dc 10 de Agosto de 1985,)

Regimento de Lanceiros de Lisboa
Tcnente miliciano de cavalaria, do Batalhão do Serviço Geral do
Exército, (09039675) Luís Carlos Fonseca Mourão da Costa
Campos, em disponibilidade.
(Por portaria de 2 de Setembro de 1985.)
Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, do Centro de Selecção
de Coimbra, (03193580) António Cid Fernandes Saldanha, em
disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, da Escola Prática de Cava
laria, (04587380) Jorge Lapari Garcia Pinto, em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, da Escola Prática de Arti
lharia, (11113584) Luís Miguel da Silveira e Casaleiro Lucas,
em disponibilidade.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1985.)

Aspirantes a oficial milicianos de cavalaria, do Centro de Instrução
de Polícia do Exército, (11835184) Rui Pedro Oliveira Costa e
(17722582) Duarte Álvares Alves de Sousa.
(Por portaria de 26 de Agosto de 1985.)

Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, do Centro de Instrução
de Polícia do Exército, (09035384) Paulo Alberto de Matos
Gonçalves.
(Por portaria de 30 de Agosto de 1985.)
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Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, do Centro de Instrução de
Polícia do Exército, (09826283) João José Serra Machado.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1985.)
Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, do Centro de Instrução de
Polícia do Exército, (04938283) Carlos Alberto Gouveia Cardoso.
(Por portaria de 2 de Setembro de 1985.)

Aspirante a oficial miliciano de transmissões, do Regimento de Cava
laria de Braga, (13812283) David Manuel Oliveira Gomes.
(Por portaria de 27 de Agosto de 1985.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, da Escola Prática
de Cavalaria, (01856380) António José faria Raimundo, em
disponibilidade.
(Por portaria de 10 dc Agosto de 185.)

Engenharia:
Regimento de Engenharia de Espinho
Aspirantes a oficial milicianos de engenharia, da Escola Prática dc
Transmissões, (10892980) Mário Manuel de Sousa Pereira e
Santos e (10885680) António Dinis Rodrigues da Silva Leitão,
ambos em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano de engenharia, do Serviço Cartográfico
do Exército, (02926179) Victor José Paula Gonçalves, em dis
ponibilidade.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1985.)

Regimento de Engenharia n.° 1
Aspirante a oficial miliciano de engenharia, do Quartel-General da
Zona Militar dos Açores, (04612379) Simão Seita Janeiro, em
disponibilidade.
Aspirante a oficial milicano do serviço de saúde, do Batalhão do
Serviço Geral do Exército, (01587376) José Manuel Cortez Len
castre, em disponibilidade.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1985.)
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Transmissões:
Escola Prática de Transmissões
Aspirante a oficial miliciano de transmissões, do Regimento de Trans
missões, (01684883) José Luís Antunes Ribeiro.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, do
Regimento de Infantaria de Vila Real, (16686679) Vasco José dc
Jesus Macedo,
(Por portaria de 28 dc Agosto de 1985.)
Aspirante a oficial miliciano de educação física, da Escola Prática
de Cavalaria, (03141882) Luís Filipe de Sonsa Cálix.
(Por portaria de 26 de Agosto dc 1985.)

Regimento de Transmissões
Aspirantes a oficial milicianos de transmissões, da Escola Prática
de Transmissões, (07585079) Lino Manuel da Conceição Oli
veira, (09517982) Mário António Pinhão Ferreira, (07214781)
António Manuel da Rosa Alçada e (07800282) Alexandre Lomba
Vicente, todos em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano de transmissões, da Chefia do Serviço
de Reconhecimento das Transmissões, (04466580) João Armando
Soledade Champlon, em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano de transmissões, da Escola Militar de
Electromecânica, (08477280) Carlos Manuel Silveira Ricardo
Fernandes Tomaz, em disponibilidade.
(Por portaria de 10 de Agosto

de

1985.)

Serviço de saúde:
Batalhão do Serviço de Saúde
Alferes miliciano do serviço de saúde, da Escola Prática do Serviço
Veterinário Militar, (05575780) João Leopoldo Fontainhas de
Sousa Cristina, em disponibilidade.
(Por portaria de

1

de Agosto de 1985.)

Alferes miliciano do serviço de saúde, do Centro de Instru
ção de Operações Especiais, (02345876) José Esteves Marques
Pereira, em disponibilidade.
(Por portaria dc 10 de Agosto de 1985.)
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Alferes miliciano do serviço de saúde, do Centro Militar de Educa
ção Física, Equitação e Desportos, (05203877) António Augusto
Correia Barrento Sabbo, em disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Setembro de 1985.)
Alferes miliciano do serviço de saúde, do Centro de Selecção de
Coimbra, (01277778) Francisco José do Amara! Ventura e Silva,
em disponibilidade.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1985.)

Aspirantes a oficia! milicianos do serviço de saúde, do Centro de
Selecção de Coimbra, (02801878) Armando Manuel de Carvalho
Malcata, (08632475) José Manuel Marques Lúzio, (00686077)
Rui António Marques Barreto e (04282178) Avelino Manuel
Rebelo Pascoal, todos em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Centro de Ins
trução de Artilharia Antiaérea de Cascais, (0197947$) Jorge
Manuel Pintado Marques Alves, em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, da Escola Prática
de Transmissões, (00515978) Ântero José Santos de Frias Moreira,
em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Quartel-General
da Zona Militar da Madeira, (07906076) Rui Manuel Gil Teixeira
Araújo, em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Quartel-General
da Zona Militar dos Açores, (00461279) Pedro Filipe Nogueira
da Costa, em disponibilidade.
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de saúde, do Hospital
Militar Regional n.° 2, (03977678) Aníbal José da Mota Almeida,
(01024678) Francisco Manuel de Carvalho Santos Costa e
(01406678) Carlos Jorge de Almeida Rosa Peixeiro, todos em
disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, da Escola Prática
do Serviço de Material, (01786378) José Manuel Ramos Trin
dade Soares.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1985.)
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Serviço de administração militar:
Batalhão de Administração Militar
Alferes miliciano de infantaria, da Escola Prática de Administração
Militar, (03844983) António dos Santos Amaro, em disponi
bilidade.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1985.)
Tenente miliciano do serviço de administração militar, do Batalhão
do Serviço Geral do Exército, (03838880) João Pedro Nuno de
Sommer Ribeiro, em disponibilidade.
(Por portaria de 30 de Setembro dc 1985.)

Tenente miliciano do serviço de administração militar, do Centro
financeiro do Exército, (01665078) José Carmo Henriques Gomes,
em disponibilidade.
(Por portaria de 4 de Outubro de 1985.
Alferes miliciano do serviço de administração militar, do Estado-Maior do Exército, (00673977) Jorge Manuel Gouveia Garção
Sambado, em disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Agosto de 1985.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, do
Centro de Gestão financeira Geral, (09878278) Mário Salvador
Oliveira Marques Pinto, em disponibilidade.
(Por portaria de 30 de Dezembro de 1981.)
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de administração militar,
do Centro de Gestão Financeira Geral, (04340372) Júlio Calçada
Barroco e (07131680) José Fernando Reis Mendes Matos, ambos
em disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro dc 1983.)
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de administração militar,
da Direcção do Serviço de Administração Militar, (00886681)
Edgar Augusto Ruivo Santos Martins, (08370$82) José Daniel
Clemente Rodrigues, (08768880) Jorge Victor Silvares figueiredo
Nogueira Carvalho, (02529779) Luís Vicente das Dores do Ó,
(01989382) Luís Maria Alves Varela Martins e (08939779) Ra
fael Correia Andrade, todos em disponibilidade.
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Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, da
Escola Prática de Artilharia, (12712779) Álvaro Manuel Mendes
Lameiras, em disponibilidade.
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de administração militar,
do Centro de Gestão Financeira da Região Militar do Norte,
(03064980) Jorge lVlanuel Gonçalves Martins e (07719080) José
António Matos dos Santos Coutinho, ambos em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar,
do Depósito Geral de Fardamento e Calçado, (05480181) Carlos
Alberto Gamciro Campos Lobo, em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar,
da Direcção do Serviço de Finanças, (04296280) Francisco José
Correia Martins Faria, em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar,
da Escola Prática de Transmissões, (17971379) Mário Alberto
Ferreira Sobral Santos, em disponibilidade.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1985.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar,
do Centro de Gestão Financeira Geral, (01972380) Fernando
José Caseiro, em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar,
da Escola Prática de Artilharia, (11436184) Joaquim Margarido
Pacheco de Macedo, em disponibilidade.
(Por portaria de 15 de Agosto de 1985.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar,
da Escola Prática de Cavalaria, (19564683) Francisco Aguiar
Valadalo.
(Por portaria de 31 de Agosto de 1985.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar,
do Estado-Maior do Exército, (14466274) Luís Fernando Santos
Correia Mendonça, em disponibilidade.
(Por portaria de 5

de Setembro

de 1985.)

Aspirantes a oficial milicianos do serviço de pessoal, do Batalhão do
Serviço Geral do Exército, (03545880) Fernando Paulo da Cruz
fernandes, (00256079) António Afonso Dinis Alves Torres,
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(03603779) Frederico das Mercês Danue e Lorena Arouca,
(02494080) António José Vieira de Abreu e (03434579) Manuel
Jorge Moreira Peíxoto Rodrigues, todos em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, do Quartel-General
da Zona Militar da Madeira, (03472181) Luís Filipe Gomes
Bounet Pereira, em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, da Direcção do
Serviço de Material, (09414678) Rui Manuel Cardoso Martins,
em disponibilidade.
Alferes milicianos do serviço de administração militar, da Escola
Prática de Administração Militar, (04268380) José Carlos Guer
reiro da Silva, (07143080) Júlio Manuel Pereira Guedes,
(18967481) Pedro Manuel Ribeiro de Barros e Costa, (07926780)
João Paulo Oom de Sacadura, (00127581) Luís Manuel Peão Lopes
Dias Pinto, (04353582) Hermínio José Costa Albino, (10655082)
Carlos Miguel da Cunha de Sousa Machado e (05126282) Do
mingos José Duarte Cardoso, todos em disponibilidade.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1985.)
Serviço de material:
Batalhão do Serviço de Material
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de material, da Escola
Prática do Serviço de Material, (05585584) Sérgio Nuno de Sé
Brito Reis, (07374579) Eduardo Manuel Amaro Nunes e
(03198279) Hugo Cristiano Campos de Lima Gonçalves Damásio,
todos em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de material, da Direcção do
Serviço de Material, (13526281) Victor Manuel Azevedo Silva
Pedroso, em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de material, da Escola Militar
de Electromecânica, (00384879) Luís Filipe Machado Pederneira,
em disponibilidade.
Aspirante a oTicial miliciano do serviço de transportes, da Escola
Prática do Serviço de Transportes, (06627678) João Armando
Guedes Mendes, em disponibilidade.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1985.)
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Aspirante a oficial miliciano do serviço de material, da Escola Prática
do Serviço de Material, (11442882) Jorge Manuel Ramos Pessoa
Dinis.
(Por portaria de 12 de

Agosto de

1985.)

Serviço de transportes:
Batalhão do Serviço de Transportes
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infan
taria de Angra do Heroísmo, (03136782) Luís Manuel da Silva
Pires.
(Por portaria de 12 de AgostG

de

1985i

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infan
taria de Castelo Branco, (14244283) Vasco Alexandre Neves.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1985.)
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infautarja do Funchal, (16138183) Artur Mantiel Barros da Cunha.
(Por portaria de 51

de Agosto de 1985.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de transportes, do Centro de
Instrução de Condução Auto n.° 1, (04139079) Mário Miguel No
gueira do Amaral Osório Queiroz.
(Por portaria

de

9 de Agosto de

1985.)

Centro de Instrução de Condução Auto n.’ 1
Alteres miliciano de infantaria, do Quartel-General da Região Militar
do Norte, (18408183) Antero Augusto Prado Nascimento.
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, do Quartel-General da
Região Militar do Norte, (17870682) Victor Manuel Amoreira
Rodrigues e (08338681) Fernando Manuel Aguiar Matos Henri
ques de Pinho.
Aspirantes a oficial milicianos de transportes rodoviários, do Quartel-General da Região Militar do Norte, (07983982) José Carlos
Rodrigues ferreira e (04139079) Mário Miguel Nogueira Amaral
Osário Queiroz.
(Por portaria

de

18 de Maio de

1985.)
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Serviço geral do Exército:
Batalhão do Serviço Geral do Exército
t\spirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infan
taria do Funchal, (14389781) Fernando Manuel Lopes Vieira,
(Por portaria de 22

de

Agosto de 1983.)

Distritos de recrutamento e mobilização:
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Aveiro
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Artilharia de Lisboa,
(18793670) Albino Alves Martins, licenciado.
Alferes miliciano de transportes rodoviários, do Batalhão do Ser
viço de Transportes, (12290270) Joaquim Martins Renriques,
licenciado.
(Por portaria de 1

de

Janeiro de 1985.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Braga
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de Chaves,
(09556570) Manuel dos Santos Oliveira, licenciado.
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria do Porto,
(07154270) Jorge Manuel Fernandes, licenciado.
Alferes miliciano de artilharia, do Regimento de Artilharia de Lisboa,
(12551870) Manuel Caldas Esteves Campante, licenciado.
(Por portaria de 1

de Janeiro de

1985.)

Alferes miliciano de engenharia, do Regimento de Engenharia n.° 1,
(14915369) Mário Alberto Faria Abreu Fernandes, licenciado.
(Por portaria de

1 de Janeiro de 1984.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Coimbra
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de Cha
ves, (11935270) José Machado Duarte e (15336070) Alípio Ma
nuel Barreiros de Carvalho, ambos licenciados.
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Alferes miliciano de transportes rodoviários, do Batalhão do Ser
viço de Transportes, (15842870) Luís Manuel da Guerra Pratas,
licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1985.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Lvora
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de Chaves,
(08940770) Manuel Inácio Gomes Candeias, licenciado.
Alferes miliciano de engenharia, do Regimento de Engenharia n.° 1,
(09153970) José Manuel Morim de Oliveira, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1985.)
Distrito de Recrutamento e Mobilização do Funchal
Tenente miliciano de artilharia, do Distrito de Recrutamento e Mobi
lização de Lisboa, (02533667) Eduardo Augusto Maior Paulino,
licenciado.
(Por portaria de 21 de Outubro de 1985.)
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Lamego
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de Cha
ves, (02882370) Luís António Ventura Magalhães, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1985.)
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Lisboa
Capitão miliciano de infantaria, da Região Militar de Moçambique,
(71078666) José Manuel Arnaldo Lopes Pereira, licenciado.
(Por portaria de 8 de Outubro de 1985.)
Alferes miliciano de infantaria, do Batalhão do Serviço de Transpor
tes, (02889868) Luís Jorge Rodrigues Monteverde, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1983.)
Alferes milicianos de infantaria, do Batalhão do Serviço de Trans
portes, (05104170) Júlio José Marques Moreira, (16125670) Ar
naldo Sérgio Murta Ladeira, (15651670) Eduardo Perestrelo Cor
reia Matos, (10851070) Luís Joaquim Agostinho da fonseca
Ribeiro e (16711270) Manuel Pereira da Silva, todos licenciados.
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Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de Cha
ves, (16942570) José Vicente Trindade de Alvarez Cortez e
(18854270) José Manuel Nogueira Pacheco, ambos licenciados.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1985.)
Alferes miliciano de cavalaria, da Região Militar de
(00050163) Hamilton de Sousa Ferreira, licenciado.
(Por portaria de

21

Angola,

de Outubro de

1985.)

Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, do Batalhão do Serviço de
Transportes, (17015570) João Jacinto Moreira de Almeida Seabra,
licenciado.
(Por portaria de 1 de

Janeiro de

1985.)

Alferes miliciano de engenharia, do Regimento de Engenharia n.° 1,
(05008565) Joaquim José Ferrão de Oliveira Brazinha, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1980!)
Alferes miliciano de engenharia, do Regimento de Engenharia n.° 1,
(09774866) Manuel Botelho Moreira Braga, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 19$11)
Alferes milicianos de engenharia, do Regimento de Engenharia n.° 1,
(11758867) Carlos Manuel Ribeiro de Andrade e (61071467) Caio
Osório de Gusmão e Ornelas, ambos licenciados.
(Por portaria de 1

de Janeiro de

1982.

Alferes miliciano de engenharia, do Regimento de Engenharia n.° 1,
(15873268) Fernando João Rebelo Mendes Veríssimo, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1983.)
Alferes miliciano de engenharia, do Batalhão do Serviço de Trans
portes, (01036670) Fernando Carlos Almeida Pinheiro, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1985.)
Alferes miliciano do serviço de saúde, da Região Militar de Moçam
bique, (71089867) José Pedro Parro Monteiro Louro, licenciado.
(Por portaria de

2

de

Setembro

de

1985.)

Alferes miliciano do serviço de pessoal, da Região Militar de Angola,
(61411367) José Maria Alves Martins dos Santos, licenciado.
(Por portaria de 5 de Novembro de 1985.)
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Alteres miliciano do serviço de material, do Regimento de Engenharia
n.° 1, (04121564) António Augusto Salgado Barros, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1979.)
Alferes miliciano do serviço de transportes, do Batalhão do Serviço
de Transportes, (17587169) José António de Freitas Figueiredo,
licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 79$4i

Alferes milicianos de transportes rodoviários, do Batalhão do Serviço
de Transportes, (07219570) José Carlos Reynaud Campos Tro
cado, (06344370) Manuel de Almeida Henriques, (12726770)
Carlos Manuel Girão Macedo de Magalhães, (19506370) Luís
Miguel Trindade de Oliveira Figueiredo, (60034970) Eduardo
António de Oliveira Vicente Nunes, (16985070) Fernando Antó
nio Gandra Esteves e (00045770) Carlos Alberto Mota Marinho
Falcão, todos licenciados.
Aspirantes a oficial milicianos de transportes rodoviários, do Bata
lhão do Serviço de Transportes, (02207570) Humberto Rui
Ramos Moreira e (07750670) Rui Benigno Barbosa Paulo da
Cruz, ambos licenciados.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1985.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização do Porto
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de Cha
ves, (14339770) Jorge Soares Dolgner e (02774670) Adelino
Ramos Cequeira, ambos licenciados.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1985.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Setúbal
Alferes miliciano de infantaria, do Distrito de Recrutamento e Mobili
zação do Porto, (60643366) Júlio Henrique Rodrigues, licenciado.
(Por portaria de 28 de Agosto de 1985.)

Alferes miliciano do serviço de transportes, da Região Militar de
Angola, (60581571) Fernando João Pereira de Bastos, licenciado.
(Por portaria de 11 de Setembro de 1985.)
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Distrito de Recrutamento e Mobilização de Viseu
Alferes miliciano de transportes rodoviários, do Batalhão do Serviço
de Transportes, (61101370) Alberto dos Santos Lemos, licenciado.
(Por portaria de 1

de

Janeiro

de

1985.)

Õrgãos de execução dos serviços e outros elementos:
Estabelecimentos militares
Estabelecimentos de instrução
Colégio Militar
Alferes miliciano graduado capelão, da Academia Militar, (16857574)
Luís Guilherme Marques Vilela.
(Por portaria de 1

de Outubro de

1985.)

Estabelecimentos hospitalares
Hospital Militar Principal
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar,
do Regimento de Cavalaria de Estremoz, (15385581) Rui Manuel
da Costa Martins.
(

(Por portaria de 2 de Setembro de 1985.)

•t)

Estabelecimentos penais
Forte da Graça

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Centro de Instrução
de Operações Especiais, (11005184) Victor Manuel Galvão Ca
lado.

\

(Por

portaria

de

12

de Agosto de

1985.)

Casa de Reclusão da Região Militar do Norte
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Agrupamento Base de
Santa Margarida, (16583584) Luís Gonzaga da Silva Carvalho.
(Por portaria de 6 de Setembro de 1985.)
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Diversos:

1 •a Brigada Mista Independente
Batalhão de Infantaria Mecanizado
(Agrupamento Base de Santa Margarida)
Alferes miliciano de infantaria, da Escola Prática de Infantaria,
(07615783) Raul Maia Pires.
(Por portaria de 19 de Agosto de 1985.)
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de Tomar,
(01535184) Manuel Caudêncio da Silva Costa.
(Por portaria de 21 de Agosto de 1985.)
Alferes miliciano de infantaria, do Colégio Militar, (03596384) Rui
Manuel Faria Bonito.
(Por portaria de 20 de Agosto de 1985.)
Centro Financeiro do Exército
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar,
do Centro de Gestão Financeira da Zona Militar da Madeira,
(04777379) Jorge Manuel de Almeida Campino.
(Por portaria de 18 de Agosto de 1985.)

/

Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar,
do Centro de Gestão Financeira da Zona Militar da Madeira,
(14938883) Vasco Manuel Colaço Malaquias de Lemos.
(Por portaria de 26 de Agosto de 1985.)

Centro de Gestão Financeira Geral

/

Alferes miliciano do serviço de administração militar, do Regimento
de Infantaria de Queluz, (03253281) José Daniel Martins Ribeiro.
(Por portaria de 2 de Setembro de 1985j)
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar,
da Escola Prática de Engenharia, (19932080) Carlos Alberto Reis
Cortez.
(Por portaria de 11 de Setembro de 1985.)
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Centro de Gestão Financeira da Região Militar do Norte
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, do
Centro de Gestão Financeira da Região Militar do Centro,
(19235679) Victor Manuel Lopes Teixeira Lourenço.
(Por portaria de 27 de Setembro de 1985.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar,
do Centro de Gestão financeira da Regão Militar do Centro,
(07483180) Armando Serafim Ramos Ferreira.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1985.)

IV

—

PENSO ES DE RESERVA

O valor da rectificação da pensão de reserva do coronel de infantaria
(51066811) Júlio Eugénio Augusto Viegas de Almeida Pires,
fixado na portaria publicada na Ordem do Exército, 2.’ Série,
n.° 13, de 1 de Julho de 1985, página 1017, foi alterado para
106 680$00, desde 18 de Fevereiro de 1985.
(Por portaria de 21 de Outubro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.’ 276-A/75.)

Major do serviço de administração militar (50635311) João Duarte
Silva de figueiredo Gaspar, pensão mensal de 75 145$00, desde
1 de Julho de 1985.
Conta 32 anos e 2 meses de serviço.
(Por portaria de 14 de Outubro de 1985. 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 major do serviço
geral do Exército (51249511) António Lourenço Mestre Coelho,
fixado na portaria publicada na Ordem do Exército, 2.’ Série,
n.° 13, de 1 de Julho de 1985, página 1022, foi alterado para
85 610$00, desde 14 de Fevereiro de 1985.
(Por portaria de 21 de Outubro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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V

—
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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:
DesdD 1 de Janeiro de 1985:
Coronéis:
(50703911) José de Oliveira Carvalho, 106 680$00;
(50701811) João Pedro do Carmo Chaves de Carvalho, 106 680$00;
(50702711) João Abel da Costa Barros Magalhães da Cruz Azevedo,
106 680$00;
(51426511) José Hélder Ribeiro de Morais, 91 500$00;
(50680911) Ernesto Maria Rui Dionísio, 98 940$00;
(50700611) José Moreira Marques, 91 200$00;
(50699711) Luís Alfredo de Vasconcelos ferreira, 92 000$00;
(50699911) José Emídio Andrade Pereira da Costa, 92000$00;
(50700111) Carlos de Moura Cardoso, 91 200$00;
(5084211J) Fernando Carlos Rodrigues Salgado, 91 200$00;
(50655811) Abílio Gonçalves Dias, 98940$00;
(50833311) Aldemar Dias da Costa, 91 500$00;
(50829311) Manuel da Silva Almeida, 91 200$00.
Tenentes-coronéis:
(50436611)
(50635011)
(50612311)
(50690411)
(50626811)
(51275$11)
(51306211)
(52154511)
(50032011)
(50163511)
(50842811)
(50701611)
(50815111)
(50681211)

João Manuel Martins Correia, 90410$00;
Francisco António Mendonça Martins Vicente, 97 320$00;
Adrião Marques Pinto, $2 700$00;
Rodrigo de Melo Tudela Laranjeira, 82 700$00;
Orlando da Conceição Miranda Cardoso, $2 700$00;
João José de Sotisa Cruz, 90010$00;
Améro da Costa Varino, 97 320$00;
António Rodrigues Rebelo de Carvalho, 82 700$00;
José Francisco Sancho Relvas, 97 320$00;
Manuel José Morgado, 90010$00;
Licínio Soares de Pinho, 97 320$00;
António Hermínio de Sousa Monteny, 90 890$00;
Alfredo Paulo de Carvalho, 82 700$00;
António Carepa Botto, 90010$00.
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Capitães:
(50845111)
(50092511)
(50674811)
(50659211)
(50678411)
(50672011)
(50667811)
(50666311)
(50662711)
(50659311)
(50654711)
(50639711)
(5063961 1)
(50639511)

JiMio César ferreira, 78 790$00;
Õscar Alfredo da Mota Viana, 72 500$00;
David Amaral de Figueiredo, 72 561500;
José Maria de Araújo, 86 180$00;
Manuel António Caseiro, 72 500$00;
Manuel Joaquim da Costa, 72 500$00;
António Baptista Parente, 72 500$00;
António Baptista Alves Soares, 85 080500;
Manuel ferreira, 72 500$00;
José Manuel Dourada Mendes, 78790$00;
José Pedro Basófia, 78 790$00;
Manuel Martins de Carvalho, 72500$00;
Manuel ferraz Alves Duarte, 72 500$00;
Manuel Alves Boaventura, 72500$00.

Com menos de 36 anos de serviço:
Desde 1 de Janeiro de 1985:
Tenentes-coronéis:
(51323311) António Maia Correia, 93 503$00. Conta 33 anos e 10
meses de serviço;
(51348911) Alfredo António Cândido de Moura, 70633$00. Conta 28
anos e 3 meses de serviço;
(51424811) José Augusto de Almeida Figueiredo, 93 716S00. Conta
34 anos e 8 meses de serviço;
(51353011) José Rosado Castela Rio, 72 925S00. Conta 29 anos
e 2 meses de serviço;
(51426511) José Hélder Ribeiro de Morais, 79084$00. Conta 33
anos e 7 meses de serviço;
(51463711) Eduardo Augusto frança Gomes de Abreu, 84 339$00.
Conta 31 anos e 1 mês de serviço;
(51460611) Carlos Alberto de Castro Silva Gaspena, 74798$00.
Conta 29 anos e 11 meses de serviço;
(50446211) Jorge Augusto Viana Pereira da Costa, 74 175$00. Conta
29 anos e 8 meses de serviço;
(50568111) Luís Maria Branco de Morais Santos, 76 018$00. Conta
27 anos e 11 meses de serviço;
(50767211) Pedro Bebiano de Sé Viana Rebelo, 49377$00. Conta
21 anos e 5 meses de serviço;
(50448211) Francisco Manuel Abranches Félix, 70015$00. Conta
27 anos e 5 meses de serviço;
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(50769911) João José Gonçalves Pargana, 48 188$00. Conta 21 anos
e 5 meses de serviço;
(50778111) Rui Manuel Leal Nttnes Cavaco, 53447$00. Conta 22
anos e 7 meses de serviço;
(50771611) António José Neves Rosa, 35250$00. Conta 15 anos
e 8 meses de serviço.
Majores:
(50706211) Amadeu Balbino Ferreira Marques Buceta Martins,
62 486$00. Conta 28 anos e 7 meses de serviço;
(50754211) Miguel de Lancastre e Távora, 49713$00. Conta 23
anos e 4 meses de serviço;
(50769611) Estêvão Manuel da Costa Pinto, 35 332$00. Conta 16
anos e 7 meses de serviço;
(50768511) José António Patrício Afonso Dias, 50655$00. Conta
23 anos e 1 mês de serviço;
(50762611) João Manuel Bicho Beatriz, 52 831$00. Conta 24 anos
e 2 meses de serviço;
(50707211) João António de figueiredo, 64009$00. Conta 26 anos
e 11 meses de serviço;
(50705511) João Sequeira Marcelino, 81 647$00. Conta 34 anos e
4 meses de serviço;
(50769511) Augusto Manuel Ribeiro de Barros Marques Bismark,
34757$00. Conta 15 anos e 11 meses de serviço;
(50768111) José Eduardo Fernando Sanches Osório, 40850$00. Conta
19 anos de serviço;
(50774511) Manuel José Fernandes, 52301$00. Conta 23 anos e 10
meses de serviço;
(50769711) Miguel de Figueiredo Barbosa Pombeiro, 37252$00.
Conta 17 anos e 5 meses de serviço;
(50634511) António Maria da Costa Cabral da Costa Macedo,
77 485$00. Conta 32 anos e 7 meses de serviço;
(50774211) João António Castelo Branco Alves da Silva, 36850$00.
Conta 16 anos e 9 meses de serviço.

VI— DECLARAÇÕES

Colocações e desempenho de funções:
1) O coronel de infantaria, na situação de reserva, (50661411)
Alexandre Herculano Maugná Cifuentes deixou de prestar serviço
no Quartel-General da Região Militar de Lisboa, desde 2 de
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Dezembro de 1985, por ter atingido o limite de idade para passar
à situação de reforma.
2) Desde 31 de Julho de 1985 deixou de prestar serviço no
Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos, na
situação de diligência, o tenente-coronel do serviço de administração
militar Artur José Alves d’Andrade Portugal, da Direcção do
Serviço de Administração Militar, onde continua colocado.
3) Desde 24 de Outubro de 1985 presta serviço, na situação
de diligência, no Laboratório Militar de Produtos Químicos e
Farmacêuticos o major do serviço de administração militar António
Mário Vieira Mila Filipe, da Direcção do Serviço de Administração
Militar.
4) O alferes do serviço de administração militar Mário Jorge
Salgado de Almeida, promovido ao actual posto por portaria de 1
de Setembro de 1985 e colocado no Batalhão de Administração
Militar, fez a sua apresentação naquela unidade em 22 de Outubro
de 1985.
Listas de promoções:
5) Aditamento à lista de promoção dos capitães de artilharia,
a vigorar em 1985, elaborada nos termos do n.° 15 da Portaria
n.° 576/77, de 15 de Setembro, que regulamenta o Decreto-Lei
n.° 385/B/77, de 13 de Setembro:
(00025969)
(06461168)
(17498968)
(09530369)
(58002864)
(00544372)
(04357570)

Manuel Afonso Pires Andrade;
Américo Almeida Nunes Bento;
Horácio Martins Gomes de Sousa;
Paulo Augusto Guimarães Machado da Silva;
Eliseu Augusto Morais;
Emanuel Paulo Gaspar Madeira;
Joaquim Formeiro Monteiro.

6) Aditamento à lista de promoção dos capitães de engenharia,
a vigorar em 1985, elaborada nos termos do n.° 15 da Portaria
n.° 576/77, de 15 de Setembro, que regulamenta o Decreto-Lei
n° 385/B/77, de 13 de Setembro:
(02941169) Carlos José Silveira Pereira;
(01377472) António José Maia Mascarenhas;
(07160674) António Sá de Campos Gil.
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à lista de promoção dos capitães de transmissões
ramo exploração), a vigorar em 1985, elaborada
15 da Portaria n.° 576/77, de 15 de Setembro,
Decreto-Lei n.° 385/B/77, de 13 de Setembro:

João Gaspar Fernandes Ribeiro;
Zeferino Manuel Rodrigues Moreira;
Carlos Alberto Coelho Nunes.
8) Lista de promoção dos capitães do serviço de administração
militar a vigorar no 2.° semestre de 1985, elaborada nos termos
do n.° 9.2 e 11.1 da Portaria n.° 576/77, de 15 de Setembro, que
regulamenta o Decreto-Lei n.° 385/B/77, de 13 de Setembro:
Carlos Orlando de Carvalho Jesus (a);
Adalberto André Travassos Fernandes;
Dorbalino dos Santos Martins;
Ramiro Inácio da Rocha Martins;
Serafim de Oliveira Leitão;
Mariano João Alves Pimenta;
Carlos Leonel Costa Cabral;
José Maria Pires Martins;
Fernando Jorge Calisto Duarte;
Manuel Tavares da Costa;
Arnaldo Diogo Saldanha do Vale;
Artur Augusto de Menezes Moutinho;
Manuel António Geraldes;
Mário Alexandre Alves Antunes;
Alfredo Couto Ribeiro.
(a) Apreciado ao abrigo do Decreto-Lei n.° 239/77, de 8 de
Julho.
9) Lista de promoção dos tenente-coronéis do serviço de material
(material) a vigorar em 1985, 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:
Diogo José do Vale Peixoto e Vilas Boas;
José Campos Dias figueiredo;
Manuel José Monteiro Guerra;
Joaquim Manuel Palminha Martins.
NOTA: Esta Lista substitui a anterior.

2. Série

ORDEM DO EXËRCITO N.° 1

95

Desligados de serviço:
10) 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
939, 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 (50661411) Alexandre Herculano Maugná Ci
fuentes, desde 2 de Dezembro de 1985;
Coronel do serviço de material (50933111) António Salvador Alves
Ferrão, desde 5 de Dezembro de 1985;
Coronel de cavalaria (50457211) Alberto Carlos P. de Alarcão da
Silveira, desde 12 de Dezembro de 1985;
Coronel de engenharia (50971111) Guilherme Bastos Moreira, desde
25 de Dezembro de 1985;
Major do serviço geral do Exército (51244611) Francisco da Silva
Ângelo, desde 8 de Dezembro de 1985;
Capitão do serviço geral do Exército (50169211) José Rosário
Domingues Ribeiro, desde 18 de Dezembro de 1985.

Cursos, estágios e tirocínios:
11) Devem ser averbados ao tenente de infantaria (10991678)
António Augusto os cursos que frequentou em Espanha, nas datas
que se indicam:
—Curso de Comando de Unidades de Operações Especiais;
(de 20 de Setembro de 1982 a 9 de Julho de 1983);
—Curso de Comando de Unidades Pára-Quedistas; (de 1 de
Novembro de 1982 a 3 de Dezembro de 1982).
12) Deve ser averbado ao capitão médico (02007474) Luís
Jorge Almeida Duarte o «Internato Complementar de Radiodiagnós
tico», tendo obtido a classificação de 16 valores.
13) Devem ser averbadas aos capitães médicos, abaixo men
cionados, as especialidades que a cada um se indica (Grau 3 da
Carreira Médico-Militar):
(07961074) Luís Filipe Dias Serra
Oftalmologia;
(00026274) Fernando José Victor Cortes
Hematologia Clínica.
—

—
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Abates:
14) Por despacho de 16 de Janeiro de 1985 foi autorizado o
alistamento na Polícia de Segurança Pública desde 4 de Março de
1985, nos termos do artigo 46.° da Lei n.° 1961, de 1973, ao tenente
miliciano (16154678) Arnaldo Antunes Palma, do Quartel-General
da Região Militar do Centro, na situação de disponibilidade, sendo
desde a mesma data abatido ao Exército.
15) Por despacho de 16 de Janeiro de 1985, foi autorizado
‘o alistamento na Polícia de Segurança Pública desde 4 de Março
1985, nos termos do artigo 46.° da Lei n.° 1961, de 1973, ao
tenente miliciano de infantaria (05742478) António Júlio dos Santos
Simões, do Regimento de Infantaria de Tomar, na situação de dis
ponibilidade, sendo na mesma data abatido ao Exército.

Rectificações:
16) Colocado no Regimento de Engenharia n.° 1 desde 1 de
Fevereiro de 1983, na situação de disponibilidade, o alferes miliciano
de engenharia (16409277) Luís Fernando Carvalho de Barros Sobrinho,
2.a Série, n.° 5, de 1983.
e não como consta na O. E.
—

17) Chama-se António Joaquim Rodrigues o capitão do serviço
geral do Exército, da Chefia do Serviço Geral do Exército, e não
com vem publicado na O. E.
2. Série, n.° 15, de 1 de Agosto
de 1985, pág. 1166.
—

VII— OBITUÁRIO

1974:
Maio, 27— Alferes miliciano de engenharia Luís Manuel Nogueira
Dias da Silva, do Distrito de Recrutamento e Mobilização
de Aveiro.
1983:
Outubro, 29
Tenente miliciano do serviço de saúde, na situação
de reserva, (34035859) António Manuel Lima Modesto, do
Distrito de Recrutamento e Mobilização n.° 1.
—
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1985:

Março, 22
Alferes miliciano de artilharia (01568476) Manuel de
Oliveira Novais, do Regimento de Artilharia da Serra do Pilar,
na dsponbilidade.
Julho, 17—Capitão, reformado, (50973411) José Garcia Ribeiro,
do Quartel-General da Região Militar do Centro.
Agosto, 6
Tenente miliciano de cavalaria, na situação de reserva,
(47020447) Jácome Saavedra de Ornelas Bruges. do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Setembro, 15
Capitão, reformado, (51481211) Augusto Ferreira de
Sousa, do Quartel-General da Região Militar do Centro.
Outubro, 31
Capitão, reformado, (50405911) José Júlio de Al
meida Sobral, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Novembro, 18
Alferes miliciano de infantaria (11880784) Miguel
Nuno de Freitas Parente Marques, do Regimento de Comandos.
Novembro, 28— Coronel, reformado, (51458311) Francisco Mota
Carreiro da Câmara, do Quartel-General da Zona Militar dos
Açores.
Novembro, 29
Coronel, reformado, (52026011) Abel Malhou Zu
niga, do Quartel-General da Região Militar do Centro.
Dezembro, 3
Coronel, reformado, (50540611) António Augusto
Ferreira, do Quartel-General da Região Militar do Norte.
Dezembro, 5
Tenente-coronel do serviço de material (serviços
técnicos de manutenção), na situação de reserva, (51266411)
Fernando Leal Robles, do Quartel-General da Região Militar
do Centro.
Dezembro, 6— Major, reformado, (50328711) Amadeu Gama Abreu
Imaginário, 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

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

ORDEM

DO

EXERCITO

2.a SÉRIE
N.° 2/15 DE JANEIRO DE 1986

Publica-se ao Exércïto o seguinte:

1— DECRETOS, PORTARIAS E DESPACHOS
MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
Portaria
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro da Defesa
Nacional, ao abrigo dos artigos 35.°, n.° 2, alínea e), e 44.°,
n.° 2, alínea e), da Lei n.° 29/82, de 11 de Dezembro, com
referência ao estabelecido nos n.°5 2 e 3 do artigo 10.0 do Decreto-Lei n.° 261/79, de 1 de Agosto, nomear o general (50597811)
Pedro Alexandre Gomes Cardoso para o cargo de assessor militar
do Instituto da Defesa Nacional no preenchimento de vaga exis
tente.
18 de Novembro de 1985.
O Ministro da Defesa Nacional,
Leonardo Eugénio Ramos Ribeiro de Almeida.
—

(Anotada pelo Tribunal de Contas em 29 de Novembro de
1985, sob o n.° 129567.)

Estado-Maior-General das Forças Armadas
Portaria
O Chefe do Estado-Maior-General das forças Armadas e o Chefe
do Estado-Maior do Exército, nos termos do artigo 2.° e do n.° 2
do artigo 12.° do Decreto-Lei n.° 3 10/75, de 26 de Junho, nomeiam
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por escolha o reverendo padre capelão titular, major graduado
(40254352) António Valente de Matos, graduado em tenente-coronel, para o cargo de adjunto da chefia do Serviço de Assis
tência Religiosa das forças Armadas, com efeitos a partir de
28 de Outubro de 1985.
12 de Novembro de 1985.— O Chefe do Estado-Maior-General
das Forças Armadas, José Lemos Ferreirct, general.
O Chefe do
Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Salazar Braga, general.
—

(Visada pelo Tribunal de Contas em 2 de Dezembro de
1985, sob o n.° 129 548, de 28 de Novembro de 1985.
Não são devidos emolumentos.)
Portaria
Mandam o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e o
Chefe do Estado-Maior da Armada, nos termos do artigo 275.°
do Código de Justiça Militar, nomear o vice-almirante (12148)
Eduardo Manuel de Almeida Rebelo da Silva para o cargo de
vogal do Supremo Tribunal Militar, em substituição do vice-almirante (4441) Alfredo Ramos Rocha, que fora exonerado do
referido cargo, a partir de 21 de Outubro de 1985, por ter pas
sado à situação de licenciado naquela data.
26 de Novembro de 1985.— 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.
—

(Anotada pelo Tribunal de Contas em 4 de Dezembro de
1985, sob o n.° 131 200, de 4 de Dezembro de 1985.)
(D. R., II Série, n.° 290, de 17 de Dezembro de 1985.)

Serviço de Polícia Judiciária Militar
Despacho
Exonero das funções que vinha desempenhando no Serviço de Polícia
Judiciária Militar o capitão do serviço geral do Exército
(52398311) José David Ferreira dos Santos, exoneração referida
a 11 de Dezembro de 1985, para efeitos administrativos. (Não
carece de visto do Tribunal de Contas.)

2.
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16 de Dezembro de 1985.— O General-Adjunto Coordenador do
Estado-Maior-General das Forças Armadas, João António Lopes da
Conceição, general.
(D. R., II Série, n.° 301, de 31 de Dezembro de 1985.)

II— 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 artigo 62.° do Regulamento
da Medalha Militar, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 566/71, de
20 de Dezembro, condecorar, com a medalha de prata de ser
viços distintos, o tenente-coronel do serviço de administração
militar (51423711) Reinaldo Cavaco Gonçalves.
Ministério da Defesa Nacional, 21 de Dezembro de 1984.—O Vi
ce-Primeiro-Ministro e Ministro da Defesa Nacional, Carlos Alberto
cio Mota PiI7to.

(Publicado

no Diário da República, II Série, n.° 9, de 11

de Janeiro de

1985.)

Manda o Vice-Primeiro-Ministro e Ministro da Defesa Nacional, nos
termos da alínea c) do n.° 2 do artigo 35.°, do n.° 1 do artigo 62.°
e do n.° 3 do artigo 67.° do Regulamento da Medalha Militar,
aprovado pelo Decreto n.° 566/7 1, de 20 de Dezembro, conde
corar com a medalha de mérito militar de 3.’ classe o capitão de
inrantaria (02514472) Carlos Henrique Pinheiro Chaves.
Ministério da Defesa Nacional, 21 de Dezembro de 1984.—O Vi
ce-Primeiro-Ministro e Ministro da Defesa Nacional, Carlos Alberto
do Mota Pinto.
(Publicado no Diário da República, II Série, n.° 8, de 10 de Janeiro de 1985.)

Estado-Maior do Exército
Despacho ri.0 111/85
Nos termos do artigo 129.° do Regulamento de Disciplina Militar
(Decreto-Lei ri.° 142/77, de 9 de Abril), nomeio membros do
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Conselho Superior de Disciplina do Exército, para o ano de 1986,
os seguintes generais:
General
General
General
General
General

António Adriano Faria Lopes dos Santos (presidente);
Carlos Mariano Algéos Ayres;
Carlos José Machado Alves Morgado;
João Fernando Malho Ilharco;
José Luís Almiro Canelhas.

Ministério da Defesa Nacional, 31 de Dezembro de 1985.
O
Chefe do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Satazar Braga,
general.
—

Estado-Maior do Exército
Por portaria de 30 de Julho de 1985:
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 general, na situação
de reserva, (51056811) Carlos Elmano Rocha.
Por portaria de 9 de Outubro de 1985:
—

.,-

•‘4*A

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de l.’ classe o tenente-general Hans
-Henning Von Sandrart, do Exército da República Federal da
Alemanha, nos termos do artigo 37.° e n.° 3 do artigo 67.° do
Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemo
rativas das Forças Armadas, de 20 de Dezembro de 1971.
Direcção do Serviço de Justiça e Discipilna
Repartição de Justiça e Disciplina
Por portaria de 15 de Novembro de 1985:
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 1981, o coronel de infantaria, na reserva,

(50661411) Alexandre Herculano Maugná Cifuentes.
Por portarias de 22 de Novembro de 1985:

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 (50368211) Ernesto
Rodrigues Gaspar da Rosa.
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 (51210911) Joa
quim Chito Rodrigues.
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 (51393011) Rui
Xavier Lobato de Faria Ravara.
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 (51462411) Hen
rique Manuel Viegas 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 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 artilharia (51370311) Rodolfo
António Cabrita Bacelar Begonha.
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 major de cavalaria (46312352) Luís
Fernando Andrade de Moura.
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 o.° 1 do
artigo 67.°, todos do Regulamento da Medalha Militar, de 20
de Dezembro de 1971, o coronel do serviço de administração
militar (51210411) Manuel Alberto Simões Rios.
Por portarias de 26 de Novembro de 1985:
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 (51393611) Antó
nio Soares Catarino.
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 infantaria (51394511) Fran
cisco José Ferreira 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 infantaria (51393411) Antó
nio Cipriano Pinto.
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 (50814611) José
Machado da Graça Malaquias.
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 67Y, todos do Regulamento da Medalha Militar, de 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 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 (50767111) Fru
tuoso Pires Mateus.
Por portarias de 21 de Novembro de 1985:
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 cavalaria (51196711) Orlando José Sequeira 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
tenente-coronel de infantaria (50994911) Manuel Arnaldo de
Abreu Falcão.
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 infantaria (45520611) Nuno Roque.
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 (05754164) José Adelino Mota e Castro
Carneiro.
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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
major de infantaria (00016563) Cesário António da Silva Costa.
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 (38221862) João Manuel Taxa da Silva
Araújo.
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 engenharia (50768311) José Pedro de Sá
Morais Marques.
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 (51022711) Alberto
Augusto Pinto Henriques.
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 quadro especial de oficiais (00213357) António fer
nandes.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3z 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 (07710076) Carlos Alberto Rodrigues Coelho.
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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 Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
capitão médico (01470671) Carlos Manuel Armas da Silveira
Gonçalves.
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 (52054811) Elísio Gonçalves
da Costa.
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 (52166211) Diniz de Jesus
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 Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
capitão do serviço geral do Exército (45264062) Manuel Domin
gues Gomes.
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
fiiento dã Medalha Militar, de u d Dezembro d1971, o
capitão do serviço geral do Exército (50585911) Joaquim 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

108

ORDEM

DO EXERCITO N.° 2

2. Série

capitão do serviço geral do Exército (52857611) António dos
Santos Pereira.
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 Novembro de 1985:
Coronel de artilharia (51182311) Ângelo Rafael Leiria Pires.
22 de Novembro de 1985:
Capitão do serviço de material (51173411) António Rodrigues Alves.
26 de Novembro de 1985:
Capitão do serviço geral do Exército (50108011) Leopoldo Custódio
Bento.

Louvores:
Ministério da Defesa Nacional
Louvo o tenente-coronel de administração militar (51423711) Rei
naldo Cavaco Gonçalves, pela forma esclarecida, competente e
dedicada como, durante cerca de 1 ano e meio, tem exercido as
funções de chefe do Núcleo de Assuntos Económico-Financeiros
do Gabinete do Ministro da Defesa Nacional.
Possuindo completa noção das importantes responsabilidades ine
rentes ao seu cargo, revelando larga experiência e sólida forma
ção profissional, fazendo prova permanente de notável espírito de
missão, mantém sempre, com equilíbrio e ponderação, contactos
com os estados-maiores e com diversos departamentos do Minis
tério das Finanças e do Plano, que se revelam, sem excepção,
extremamente profícuos para a consecução das tarefas a seu
cargo, nomeadamente no âmbito da execução do Orçamento das
Forças Armadas, contribuindo assim para uma eficiente activi
dade do Gabinete do Ministro da Defesa Nacional.
A elevada capacidade de organização e o marcado sentido de aná
use de que é dotado, a sua integridade de carácter, vincada perso
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nalidade, bom senso, ponderação e o fácil estabelecimento de
excelentes relações humanas, permitem-lhe, pelo estudo aprofun
dado dos problemas que lhe são postos, a apresentação de
estudos e pareceres ponderados e revestidos do maior senso
prático, que se revelam de muito merecimento para a resolução
adequada e oportuna de inúmeros problemas de natureza econó
mico-financeira.
Empenhando-se em toda a sua actividade com inteligência, vin
cado profissionalismo e alto sentido do dever, continua a demons
trar possuir excelentes qualidades de chefia, afirmando-se, de
novo, oficial distinto do serviço de administração militar, que,
com dignidade, continua a prestigiar.
Deseja assim o Vice-Primeiro-Ministro e Ministro da Defesa
Nacional enaltecer publicarnente os serviços prestados no seu
Gabinete pelo tenente-coronel Cavaco Gonçalves, que considera
extraordinários, relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 21 de Dezembro de 1984.— O Vi
ce-Primeiro-Ministro e Ministro da Defesa Nacional, Car1o Alberto
da Mota Pinto.
(Publicado no Diário da República, II Série, n.° 9, de 11 de Janeiro de 1985.)
Louvo o capitão de infantaria Carlos Henrique Pinheiro Chaves
pela forma eficiente e altamente meritória como ao longo de
cerca de 18 meses tem desempenhado as funções de ajudante-de-campo do Ministro da Defesa Nacional.
Dotado de notável capacidade de iniciativa e de adaptição s
mais diversas situações, tem-se revelado um inestimável cola
borador do Ministro e do seu Gabinete, a quem tem servido com
inexcedível dedicação, extrema lealdade, elevado espírito de
sacrifício e permanente disponibilidade, por forma a oue as tare
fas de que é incumbido sejam realizadas oportuna e eTicazmente.
Evidenciando excelentes qualidades militares, tem sempre pa
tente o sentido das responsabilidades, muito senso e ponderação,
a par de uma vincada personalidade e elevado espírito de decisão.
Possuindo notório espírito de disciplina, é o capitão Chaves um
elemento em quem se pode confiar imeiramente na certeza ante
cipada que, da sua acção, resultará sempre algo de muito útil
e proficiente.
Oficial inteligente, de rara correcção e afabilidade no trato,
de fácil relacionamento e extrovertido, tem-se imposto pela sua
conduta à estima e consideração de quantos com ele têm lidado.
Pela acção desenvolvida pelo capitão Chaves junto cio Ministro
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da Defesa Nacional, que de forma ímpar tem servido devotada
e lea]mente, pelo entusiasmo e dinamismo que imprime a todas
as missões de que é incumbido e pelo conjunto de qualidades
pessoais enumeradas, aliadas a um espírito empreendedor, a
elevada capacidade de trabalho, a um constante desejo de bem
servir e a uma total e permanente disponibilidade para o servico,
é o capitão Chaves credor deste público testeniunho e digno de
que os serviços por si prestados sejam classificados de elevado
mérito.
Ministério da Defesa Nacional, 21 de Dezembro de 1984.
O Vi
ce-Prjmeiro-Mjnjstto e Ministro da Defesa Nacional, Carlos Alberto
da Mota Pinto.
—

(Publicado no Diário da República, II Série, n.° 8, de 10 de Janeiro de 1985.)

Estado-Maior do Exército

Louvo o general, na situação de reserva, (51056811) Carlos Elmano
Rocha, pela forma muito dedicada e extremamente profissio
nal como durante cerca de 40 anos serviu o Exército e as
Forças de Segurança, transitando para a situação de reserva,
por imperativo legal, quando desempenhava o alto cargo de

Comandante-Chefe das forças Armadas nos Açores, o qual
exerceu igualmente com extraordinário mérito e também de
modo altamente prestigiante para as forças Armadas, e onde
teve o ensejo de confirmar uma vez mais as suas excepcionais
qualidades humanas e os seus notáveis requisitos de chefe militar,
exuberantemente evidenciados ao longo de toda a sua carreira.
Oficial-general dotado de grande espírito de missão e de serviço
e de total disponibilidade, evidenciou sempre um grande sentido
de camaradagem, uma natural simpatia e uma esfusiante joviali
dade, qualidades que estiveram presentes em todos os seus actos,
huma&zando assim as relações com os seus camaradas e enti
dades civis e conseguindo com isso beneficiar o próprio serviço.
A par daquelas qualidades, a sua experiência e a sua compe
tência sempre o impuseram como um militar de prestígio, con
gregador de vontades e extremamente respeitado.
Os seus reconhecidos dotes de comando, a sua generosidade e
a sua presença de espírito, fizeram-no ser chamado ao desem
penho dos mais diversificados cargos, destes se destacando,
ainda como oficial superior, o comando de tropas em campanha,
o comando de Unidades de forças de Segurança e funções de
estado-maior em diversos níveis.
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Já como oficial general, desempenhou, com grande proficiên&a
e enorme dedicação, os cargos de 2.° Comandante-Geral da
Guarda Nacional Republicana e de 2.° Comandante da Região
Militar de Lisboa, e, nos últimos dois anos, o de Comandante-Chefe das Forças Armadas nos Açores. No exercício dos refe
ridos cargos, pôde uma vez mais o general Elmano Rocha
confirmar flagrantemente as suas extraordinárias qualidades mili
tares e os atributos que distinguem um comandante de altos
escalões, designadamente, a faculdade para avaliar as mais
diversas situações, o sentido das responsabilidades e a capacidade
de decisão.
Por tudo quanto ficou referido e ainda pelo exemplo que a
sua longa carreira militar constituiu, a par da honrosa activi
dade que desenvolveu, justo se torna que a acção do general
Elmano Rocha, fortemente contributiva para a honra e lustre
do Exército e da Instituição Militar, seja desta forma publicamente enaltecida e que os serviços que lhe correspondem sejam
considerados extraordinários, relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 30 de Julho de 1985.— O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Satctzar Braga, general.

Direcção do Serviço de Justiça e Disciplina
Repartição de Justiça e Disciplina
Louvo o coronel de infantaria, na reserva, (50661411) Alexandre
Herculano Maugná Cifuentes, do Quartel-General da Região
Militar de Lisboa, pela forma digna e altamente eficiente como,
durante a sua longa carreira militar, serviu o Exército, sempre
se desempenhando com extraordinária dedicação, dinamismo,
inteligência e espírito de bem servir no cumprimento das missões
cometidas e fazendo jus ao reconhecimento que, através de
numerosos louvores e condecorações, a sua folha de serviços
regista.
Oficial com brilhantes actuações, guindou-se no conceito geral
de quem com ele contactou, mercê do seu elevado saber, expe
riência, integridade de carácter e total lealdade.
Dotado de espírito de iniciativa, forte personalidade, competência,
sentido prorundo de disciplina e do dever, conhecedor dos assun
tos militares, deixou vncado ao longo da sua carreira os
melhores atributos morais e técnicos que caracterizam a profissão
que tão devotadamente serviu.
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Tendo passado à t-eserva em 1970, iniciou nessa altura, no
Quartel-General da Região Militar de Lisboa, um novo período
da sua actividade, tendo evidenciado, mais urna vez, senso e
decisão reftectida em todas as variadas missões que lhe foram
atribuídas, creditando-se corno um excelente adjunto do general
comandante da Região, contribuindo com os estudos que ela
borou, pelos pareceres que proferiu, pela organização que estru
turou, em especial na área da biblioteca, para honra e lustre
do Exército.

Ao transitar no presente ano para a situação de reforma, e após
urna carreira militar ininterrupta de quarenta e cinco anos, é
o coronel Cifuentes, pelo conjunto de qualidades que evidenciou
e pela sua elevada dedicação que sempre manteve à Instituição
Militar, merecedor do maior apreço e de que os serviços por
ele prestados. sejam considerados extraordinários, relevantes e
distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 15 de Novembro de 1985.— O
Chefe do Estado-Maior do Exército. Jorge da Costa Satazar Braga,
general.
Louvo o coronel de infantaria Ernesto Rodrigues Gaspar da Rosa
(50368211), pela forma meritória e eficiente como durante cerca
de ano e meio desempenhou as funções de chefe da 4. Repar
tição do Estado-Maior do Exército.
Condicionado na sua acção por limitações de ordem diveisa que
lhe eram esti-anhas, nomeadamente por falta de pessoal e carên
cias estruturo-funcionais, desenvolveu uma actividade altamente
profícua e conseguiu, mercê da sua cultura militar e experiência no
campo da Logística, minimizar as inúmeras dificuldades ineren
tes às responsabilidades do seu âmbito de actuação.
Revelando inteligência e são critério na procura de soluções
pragmáticas cuja aplicação se viesse a apresentar como adequada
aos circunstancialismos das complexas situações que urgia accio
nar, aquele oficial soube fundamentar, em argumentação válida,
as suas propostas e pareceres, constituindo-se, deste modo,
valioso colaborador do seu chefe.
De salientar não só a sernpi-c manifesta preocupação e grande
empenhamento em dotar o sistema logístico de mecanismos de
planeamento que assegurassem uma correcta gestão dos recursos.
corno também os seus persistentes esforços no sentido de uma
indispensável coordenação com as direcções e chefias dos ser
viços, restantes repartições do Esdado-Maior do Exército e demais
árgãos da área do Quartel-Mestre-General.
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O seu fácil relacionamento humano, aliado aos vastos conheci
mentos profissionais de que é possuidor, impô-lo à consideração
daqueles que com ele contactaram, realcando-se, neste aspecto, as
suas intervenções em reuniões internacionais, nas quais, afirman
do-se como oficial de elevada preparação, prestigiou a Instituição
a que pertence.
Pela acção em prol da Logística, cujas importância e eficiência,
na altura em que cessa as suas actuais funções para frequentar o
curso de acesso ao generalato, são credoras de expressão de
muito apreço, o coronel Gaspar da Rosa, mais uma vez, con
firmou o conceito em que é tido, devendo os serviços que pres
tou, e dos quais resultaram honra e lustre para o Exército, ser
considerados extraordinários, relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 22 de Novembro de 1985.— O
Chefe do Estado-Maior do Exército. Jorge da Costa Satazar Braga,
general.

Louvo o coronel de infantaria (512i091l) Joaquim Chito Rodrigues,
pela forma altamente competente, dedicada e eficiente como
desempenhou durante dois anos e meio as funções de chefe
da 6. Repartição do Estado-Maior do Exército, depois de nela
já ter desenvolvido trabalho de muito mérito como adjunto nos
três anos anteriores, revelando notáveis qualidades de chefia,
profundo e diversificado conhecimento da globalidade dos as
suntos da Instrução do Exército e elevado espírito de iniciativa.
Sendo também, desde 1981, representante do Exército Por
tuguês no Euro Nato Training Group/Arrny Subgroup (ENTG/
/ASG), soube retirar desses contactos periódicos inter-aliados o
major proveito para o nosso Exército, permitindo que o Depar
tamento de Instrução fosse mantido a par da evolução dos
conceitos, técnicas, métodos e experiências em cujo desenvol
vimento e aperfeicoamento os países aliados exercem actual
mente pardcular esforço. Foi ainda por meio desses contactos
internacionais que o coronel Chito Rodrigues obteve informação
bastante para se dedicar à problemática da simulação na instru
ção, de que se tornou profundo conhecedor, estando na base da
directiva do Chefe do Estado-Maior do Exército que passou
a definir a política a seguir neste campo. Reconhecidas pelo
ENIG/ASG as suas qualidades, foi eleito em fevereiro de
1983 «vice-chairman» do referido subgrupo. cargo que desde
então tem vindo a desempenhar por forma muito digna e pres
tigiane para o Exército Português.
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Oficial inteligente, determinado, dinâmico e possuidor de sólida
cultura militar, soube conjugar, no desempenho das suas actuais
funções, estes atributos com a vasta experiência que entre
tanto acumulara no campo da gestão da instrução e com uma
notável capacidade de trabalho. Só assim foi possível à repar
tição que tem chefiado, não obstante os muitos escassos e
meios qualificados disponíveis, responder satisfatoriamente à
multiplicidade das suas tarefas normais, acrescidas das que
decorrem da alteração em curso do sistema de instrução.
Merecem ainda especial menção o seu empenhamento pessoal
na reformulação do Plano Geral de Instrução do Exército
(PGIE), indispensável à unidade de doutrina no campo da
Instrução do Exército, e na modernização da capacidade de
estudo e planeamento da 6. Repartição através da exploração por
meios informáticos do manancial de dados relativos à Instrução,
sistematicamente obtidos, num esforço pioneiro ao nível do Es
tado-Maior do Exército.
Sendo característica a frontalidade com que apresenta e defende
os seus pontos de vista, evidenciou simultaneamente nas rela
ções com os seus superiores inexcedível lealdade, constante
busca de soluções práticas e construtivas e compreensão inte
gral da sua função como elemento de estado-maior.
Na altura em que, para frequentar o curso de acesso ao genera
lato, cessa as suas funções, tão competentemente desempenhadas
que delas resultou honra e lustre para a Instituição Militar, é
de inteira justiça dar público testemunho de que os serviços
prestados ao Exército pelo coronel Chito Rodrigues na 6.a Repar
ção, nomeadamente nos últimos dois anos e meio em que a
chefiou, devem ser classificados como extraordinários, relevantes
e distintos.
Ministérios da Defesa Nacional, 22 de Novembro de 1985.— O
Chefe do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Satazar Braga,
general.

Louvo o coronel de infantaria (51393011) Rui Xavier Lobato de
Faria Ravara, porque, no período de mais de dois anos e meio
em que desempenhou as funções de chefe da 3. Repartição do
Estado-Maior do Exército, confirmou as suas notáveis quali
dades de chefia e os seus profundos conhecimentos nos mais
diversificados campos a que se alarga a actividade militar.
Incumbido de completar os estudos de reestruturação que vinham
sendo desenvolvidos nos últimos anos, levou a efeito uma inte
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ligente, intensa e dinâmica actividade, mobilizando o pessoal
sob as suas ordens, que teve como resultado um conjunto de
documentos-proposta enformadores de um exército moderno,
integrando conceitos de estruturação e aperfeiçoamento de grande
actualidade, muitos deles já cm vigor e outros em vias de debate
e apreciação tendo em vista a sua concretização quando estiverem
reunidas as adequadas condições. Este alargado e complexo con
junto de estudos, envolvendo aspectos organizativos, douti’i
nários e operacionais, do âmbito da táctica e da estratégia e suas
relações com a administração e com a logística, foi desenvolvido
ao mesmo tempo que se concretizava, sob a orientação do coronel
faria Ravara, lima significativa melhoria e aprofundamento no
campo do planeamento operacional, da definição de graus de
prontidão e graus de potencial dos encargos operacionais, e da
procura do incremento da produtividade operacional do Exército,
incluindo o planeamento do seu reequipamento.
Além destas actividades, que constituíram o núcleo da sua actua
ção, foram importantes e de grande interesse para o Exército as
frequentes vezes em que o coronel Faria Ravara usou a sua
invulgar competência profissional, superior inteligência e exce
lente capacidade de abordagem verbal e escrita dos mais diversos
assuntos, em exposições a altas patentes nacionais e estrangeiras,
em reuniões internacionais no âmbito da NATO e bilaterais e
em melindrosas conversações com representantes de forças arma
das aliadas.
Na altura em que vai cessar as funções que vem desempenhando
de forma tão notória, para ir frequentar o curso de acesso ao
generalato, apraz-me dar testemunho público de que os serviços
prestados nestes últimos dois anos e meio de que resultaram
lustre e honra para o Exército, pelo coronel Faria Ravara, devem
ser classificados como extraordinários, relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 22 de Novembro de 1985.— O
Chefe do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Satazar Braga,
general.

Louvo o coronel de infantaria (51393411) António Cipriano Pinto,
pela forma altamente eficiente como exerceu o comando da
Escola de Sargentos do Exército, de 6 de Setembro de 1983
a 14 de Julho de 1985.
Oficial de grande competência profissional, inexcedível leal
dade e inteligência esclarecida, devotou-se às suas funções
com o mais elevado sentido das responsabilidades inerentes ao
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comando de uma escola de formação de sargentos. A acção por
si desenvolvida caracterizou-se por uma acentuada eficácia em
áreas importantes como as da organização e metodologia do
ensino, tanto nos aspectos didácticos, como no nível técnico
exigível e nas condições de vida dos instruendos, e também
no que respeita à formação militar e moral destes, a qual, por
constituir o alicerce fundamental de todo o militar de carreira,
lhe mereceu especial atenção.
Como comandante de um estabelecimento de ensino militar.
como é a Escola de Sargentos do Exército, exerceu apreciável
esforço no sentido de promover o desenvolvimento adequado
de actividades culturais, no interesse dos alunos, conseguindo
significativa adesão e participação dos mesmos, e, além disso,
constituiu-se permanentemente num exemplo de conduta para os
seus subordinados, através da expressiva manifestação de ele
vadas qualidades de bom senso e ponderação, esmerada educação,
integridade de carácter, marcado aprumo militar e de um sen
tido profundo da ética e dos deveres militares.
A orientação prosseguida e a actividade deseiwolvida pelo
coronel Cipriano Pinto acentuaram o bom nível do ensino que
tem vindo a ser reconhecido à Escola de Sargentos do Exército
e o prestígio de que esta desfruta no campo da formação de
sargentos, fazendo juz a que se considere o seu comando naquela
Escola como modelar, de que resultou honra e lustre para o
Exército, e os serviços por s prestados à mesma e ao Exército
como extraordinários, relevantes e distintos.

Ministério da Defesa Nacional, 26 de Novembro de 1985
O
Chefe do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Satazar Braga,
—

general.

Louvo o coronel de infantaria (51393611) António Soares Catarino,
pela actividade desenvolvida e resultados francamente positivos
obtidos no comando do Regimento dc Infantaria de Queluz,
de 1 de Agosto de 1984 a 1 de Agosto de 1985.
Oficial especialmente competente e de sólida formação militar,
confirmou, no exercício das suas funções de comando, as muito
boas qualidades profissionais e de carácter que lhe são reconhe
cidas, sendo de realçar o seu vincado espírito de missão, inte
ligência, capacidade de decisão e iniciativa a que se juntam
o culto da mais sã camaradagem e dedicação pelo serviço.
Tendo desenvolvido a sua acção durante um período caracteri
zadamente difícil e de exigências acrescidas, em resultado da
transferência do Regimento de Queluz para a Serra da Carre
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gueira, a sua capacidade de planeamento, orientação correcta da
execução, aliados a grande serenidade e desembaraço, foram
fulcrais para que se atingissem de forma eficiente e atempada
os objectivos superiormente programados, apesar de todas as
carências existentes.
De destacar que, estando atribuído ao Regimento sob seu
comando a constituição do principal encargo operacional dispo
nível da Região Militar, organizou este de forma eficiente, com
elevada prontidão operacional dos meios existentes e capacidade
táctica adequada, sempre verificadas durante as inspecções e
exercícios realizados.
Pelas elevadas qualidades militares e pessoais que possui e
pelos resultados obtidos, creditou-se como um comandante da
mais alta confiança dos escalões superiores que, unanimemente,
o reconhecem apto para o desempenho de missões que exijam
forte espírito de sacrifício e coragem moral.
Do exemplo e da acção muito eficiente do coronel Catarino
resultaram honra e lustre para o Exército, devendo ser, os ser
viços por si prestados no comando do Regimento de Infantaria
de Queluz, considerados extraordinários, relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 26 de Novembro de 1985.—O
Chefe do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa &ilazar Braga,

general.

Louvo o coronel de infantaria (51394511) Francisco José Ferreira
Dias, pela competência, dignidade e eficiência com que vem
exercendo as funções de comandante do Regimento de Infantaria
de Castelo Branco, desde 3 de Novembro de 1982, confirmando
de forma inequívoca as excepcionais qualidades e virtudes mili
tares que o têm disdnguido ao longo da sua carreira militar.
Revelando uma extrema dedicação à sua Unidade e vivendo
todos os problemas que lhe são inerentes, empenha-se com acen
tuado entusiasmo na sua resolução, pugnando incansavelmente
pela obtenção dos meios indispensáveis para a prossecução de
uma elevada eficiência operacional.
A conservação e renovação das instalações do Regimento de
infantaria de Castelo Branco vem merecendo a sua melhor
atenção e de forma continuada, decidida e enérgica vem trans
formando um velho quartel em instalações sóbrias, mas fun
cionais e confortáveis, demonstrando inexcedível arte de coman
dar, muito senso e elevado critério de selecção das melhores
soluções para os diferentes objectivos.
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Oficial muito culto, dirige e colabora de forma notável na
redacção do Boletim Informativo «Caçadores da Beira Baixa»
jornal da Unidade por si criado, de elevado nível e de reconhe
cido interesse, promovendo entre os militares que lhe estão subor
dinados um vincado espírito de corpo, uma inquebrantável
coesão e uma sã disciplina.
Militar de fino trato e de extrema cordialidade, mantém as
melhores relações com as autoridades locais e com as vizinhas
autoridades militares de Espanha, fomentando relações de ami

zade e de intercâmbio que têm contribuído para valorizar o
Regimento de Infantaria de Castelo Branco, com natural orgulho
das populações, que nutrem por esta Unidade muito carinho
e um grande apreço.
Mas também a sua acção se faz sentir no valioso apoio que tem
prestado às forças miliares dos diferentes ramos, que se des
locam para a região de Castelo Branco para a realização de
exercícios, sendo tecidos os maiores encómios à forma galharda
como são recebidas, bem como as maiores facilidades e dispo
nibilidades concedidas.
O coronel ferreira Dias é um militar de prestígio, que pratica
uma sã camaradagem e que com muita lealdade, abnegação e
integridade de carácter vem servindo a Instituição Militar, con
siderando-se relevantes e distintos os serviços que vem prestando,
e dos quais tem resultado honra e lustre para o Exército.
Ministério da Defesa Nacional, 26 de Novembro de 1985.— O
Chefe do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Satazar Braga,
general.

Louvo o coronel de artilharia (51370311) Rodolfo António Cabrita
Bacelar Begonha, porque durante um período superior a dois
anos desempenhou as funções de chefe da 2. Repartição do
Estado-Maior do Exército com grande dedicação e eficiência,
confirmando e revelando assinaláveis qualidades de chefia e
elevados conhecimentos técnícos.
Dispondo de desenvolvida cultura geral e militar, em especial
no domínio das informações e da segurança, levou a efeito uma
intensa actividade de orientação e elaboração de necessários
estudos e trabalhos, nos mais diversos campos, sendo de desta
car os que se relacionam com a reorganização dos órgãos pró
prios do SIM, no Exército, os pareceres sobre documentos tra
tando a problemática das informações, elaborados a nível supe
rior, e a actualização permanente dos estudos sobre ameaça e
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sua integração no planeamento operacional em curso. Tudo isto
com os escassos meios em pessoal disponíveis, e, ao mesmo tempo
que eram aperfeiçoados os procedimentos normalizados que
caracterizam as acções a cargo de um órgão de estado-maior e
executivo tão sensível como é a 2.’ Repartição do Estado-Maior
do Exército, conseguindo, portanto, um elevado nível de ren
dimento dos meios, através de uma actuação inteligente, pon
derada e dinâmica, mobilizadora de esforços e geradora de um
saudável e eficaz ambiente de trabalho.
Também nas múltiplas e variadas intervenções decorrentes da
natureza das suas funções de chefe da Repartição de Informações
do Estado-Maior do Exército, quer em exposições no âmbito
do Exército e em escalões superiores, quer em reuniões com outros
Ramos das Forças Armadas e representações militares aliadas,
o coronel Bacelar Begonha demonstrou os seus profundos conhe
cimentos, as suas qualidades de analista e a sua capacidade
para detectar os aspectos mais salientes dos complexos e deli
cados problemas para cuja solução era solicitado ou que, por
sua iniciativa, abordava.
Na altura em que vai cessar as funções que vem desempenhando
de forma tão notória, para ir frequentar o curso de acesso ao
generalato, apraz-me dar testemunho público de que os serviços
prestados nestes últimos dois anos, de que resultaram lustre e
honra para o Exército, pelo coronel Bacelar Begonha devem
ser classificados como extraordinários, relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 22 de Novembro de 1985.—O
Chefe do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Satazar Braga,
general.
Louvo o coronel de artilharia (51462411) Henrique Manuel Viegas da
Silva, pela forma distinta, dedicada e muito eficiente como
desempenhou as funções de chefe da l.a Repartição do Estado-Maior do Exército, confirmando assim as suas elevadas quali
dades de chefia e a sua aptidão para os assuntos ligados à
administração de pessoal, cuja complexidade lhe exigiu uma per
manente entrega e um assinalável esforço, no que denotou possuir
alto sentido do dever e das responsabilidades emergentes do
cumprimento de tão complexa, vasta e dedicada missão.
Lutando, permanentemente, com a exiguidade dos meios humanos
face ao enorme volume e à diversidade dos problemas que coube
à sua repartição estudar e resolver, soube pela natural simpatia
pessoal, fácil relacionamento, bom senso e ponderação e quali
dades de chefia, congregar os esforços de todos quantos ser-
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viram sob a sua orientação e direcção, o que tornou possível
o elevado nível de rendimento atingido pela 1.a Rcpartção do
Estado-Maior do Exército.
Oficial de inteligência viva e esclarecida, assinalável cultura
militar, destacada competência profissona1 e possuidor de muito
valiosos conhecimentos inerentes a cargos e funções militares
do ômbito de organismos internacionais, destacou-se pela forma
muito eficiente e elevada como abordou e estudou todos os
problemas que lhe foram apresentados e para os quais apresentou
sempre as soluções mais sensatas e correctas.
São de realçar as boas relações de coordenação que conseguiu
com os vários órgãos e entidades ligados à administração de
pessoal, tornando assim possível a muito salutar convergência
de esforços que caracterizou as iclações entre todos os elementos
que integram este sector e que se reflectiu no elevado nível
conseguido na resolução dos mais delicados problemas que se
lhe apresentaram.
Na altura cm que cessa as funções que tem vindo a desempenhar,
com tanta elevação e eficiência, para ir assumir o comando de
uma unidade da sua arma de origem, merece o coronel Viegas da
Silva que lhe seja prestado este público louvor e que os serviços
que prestou, como chefe da 1.a Repartição do Estado-Maior do
Exército, dos quais resultou honra e lustre para o Exército, sejam
considerados extraordinários, relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 22 de Novembro de 1985.— O
Chefe do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Salazar Braga,
general.

Louvo o coronel de artilharia (50705411) José Manuel Santos de Faria
Leal, pela forma responsável e altamente esclarecida como
exerceu o comando do Centro de Instrução de Artilharia Anti
aérea e de Costa de 2 de Março de 1984 a 30 de Julho de 1985.
Oficial dotado de excelentes qualidades, onde avultam a mais
elevada competência profissional, inteligência e grande vivaci
dade de espírito, dedicou-se ao serviço da sua Unidade com
autêntico espírito de missão, tendo em vista o cumprimento
atempado dos objectivos fixados ao Centro de Instrução de
Artilharia Antiaérea e de Costa no quadro da Região Militar
de Lisboa e do Exército.
A sua aptidão e capacidade de comando foram bem patentes
numa unidade que constitui o único Centro de Instrução de
Artilharia Antiaérea, donde decorrem muito importantes tarefas
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de instrução, estudos técnicos de emprego e operacionalidade
dos meios de artilharia antiaérea, e, bem assim, uma activa
participação no processo de reestruturação da respectiva Arma,
na qual se destaca o levantamento do futuro Regimento de
Artilharia Antiaérea n.° 1.
Apesar das dificuldades conjunturais que rodearam o seu coman
do, inerentes à nem sempre adequada disponibilidade de meios
existentes, a sua determinação, vincada personalidade e sólida
formação moral e militar permitiram que as acções projectadas
fossem cumpridas com elevada eficiência, o que foi especialmente
devido a um assinalável empenhamento pessoal e à forma muito
devotada como sempre desempenhou as suas funções de que
resultou honra e lustre para o Exército.
O coronel faria Leal que pelas qualidades evidenciadas se
afirmou como um distinto oficial de artilharia cujo comando
se caracterizou pela lealdade e eficiência, bem merece que os
serviços por si prestados ao Centro de Instrução de Artilharia
Antiaérea e de Costa, no quadro da Região Militar de Lisboa e
da Artilharia Antiaérea e de Costa, sejam considerados extraor
dinários, relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 26 de Novembro de 1985.— O
Chefe do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Satazar Braga,
general.
Louvo o coronel de artilharia (50814611) José Machado da Graça
Malaquias, pela forma digna e competente como exerceu o
comando do Regimento de Artilharia de Lisboa, de 6 de Setem
bro de 1983 a 15 de Agosto de 1985.
Evidenciando sempre total lealdade, esclarecida inteligência e
aptidão para bem servir em todas as circunstâncias, constituiu-se
num excelente comandante de unidade da Região Militar de
Lisboa, da mais elevada confiança que, mercê duma acção de
comando digna de destacado registo, obteve resultados assina
láveis em diversificados campos de actividade do Regimento,
nomeadamente nas ámeas da organização, da prontidão e opera
cionalidade dos meios existentes, da instrução das tropas e da
administração, que acrescentaram honra e lustre para o Exército.
Considerada pelo Comando da Região Militar a unidade por si
comandada como uma das que se podem classificar de modela
res, este atributo é devido às invulgares qualidades que possui.
de entre as quais avultam a sua integridade de carácter, capa
cidade profissional e muito sólida formação moral e militar.
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O seu destacado perfil de militar, caracterizado pela serenidade
de atitudes, firmeza e rectidão, transmitiu a todo o pessoal que
comandou uma notável coesão, excepcional zelo e vontade de
bem servir, o que igualmente possibilitou que tivesse consti
tuído, com todos os seus subordinados, uma equipa eficiente e
disciplinada, como é atributo de quem possui elevados dotes de
comando e chefia.
O coronel Malaquias que, pelas suas aptidões diversificadas e
elevadas qualidades, onde, para além das enumeradas, avulta
a sua sólida cultura, é unanimemente considerado um oficial de
artilharia de grande valor, prestou ao seu Regimento e à Região
Militar de Lisboa serviços que é justo considerar como extraordi
nários, relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 26 de Novembro de 1985.
O
Chefe do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Satazar Braga,
general.
—

Louvo o major de cavalaria (46312352) Luís Fernando Andrade de
Moura, pela extraordinária competência como vem desempe
nhando ao longo de mais de 10 anos diversas funções que lhe
têm sido cometidas no serviço que tem vindo a prestar no Regi
mento de Cavalaria de Estremoz, a que tem dedicado todo o
seu saber, entusiasmo e a que está profundamente ligado pela
sua relevante e activa participação em todas as actuações impor
tantes e decisivas que têm marcado a actividade do Regimento
nos últimos anos e em que a sua oportuna e eficiente acção
foi garantia de êxito da Unidade e factor importante de pres
tígio para o Exército.
Oficial dinâmico, possuidor de grande iniciativa e notável sen
tido do dever, revelou sempre extraordinária aptidão, não só
para o desempenho de funções de comando, que pendu1arment
exerceu com acentuado brilho, como também para tarefas de
estado-maior, chefiando secções do Comando do Regimento,
onde com elevada competência, grande equilíbrio e inteligên
cia tem produzido trabalho muito importante no desenvolvi
mento das actividades da Unidade.
Profundo conhecedor da Unidade e oficial muito influente no
seu pessoal, revelando permanente disponibilidade para o ser
viço, o major Andrade de Moura tem sido excelente colabora
dor do Comando da Unidade, devendo destacar-se ainda a forma
dinâmica como impulsionou e orientou a instrução dos contin
gentes destinados anualmente ao Regimento que assegurou com
grande sentido prático e eficácia.
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Pelo conjunto de qualidades pessoais e profissionais evidencia

das, aliás já referenciadas na sua excelente folha de serviços, e
pela eficiência conseguida, é justo salientar a acção brilhante
desenvolvida no Regimento de Cavalaria de Estremoz, pelo
major Andrade de Moura, devendo os serviços por si prestados,
de que resultou lustre e honra para a Instituição Militar, serem
considerados extraordinários, relevantes e distintos.
O
Ministério da Defesa Nacional, 22 de Novembro de 1985.
Chefe do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Satazar Braga,
general.
—

Louvo o coronel de engenharia (50767111) frutuoso Pires Mateus,
pela competência com que vem comandando a Escola Prática
de Engenharia, onde tem confirmado as suas elevadas quali
dades de oficial distinto, levando a efeito acções que atestam
bem a excelência da sua formação militar, a sua vasta cultura,
a inegável noção do dever e a estrita observância das normas
da disciplina e da ética militar.
Extremamente dedicado à sua Unidade, e vivendo todos os seus
problemas, empenha-se incansavelmente na sua resolução, pro
curando sempre vencer naturais dificuldades, denotando extraor
dinária força de vontade e ingente capacidade de trabalho.
Consciente da complexa missão da Escola Prática de Engenharia
e profundo conhecedor das diferentes áreas em que a sua acção
se desenvolve, vem actuando com muito saber, persistência e
ponderação, no incremento e melhoria da instrução ministrada,
de que resultou elevados níveis de eficiência e uma excelente
preparação técnica dos militares ali instruídos, como tem sido
reconhecido pelas diferentes entidades militares e demonstrado
na perfeição dos trabalhos depois executados.
Ocupando o quartel uma vasta área e distribuindo-se por muitos,
dispersos e já velhos edifícios, vem sendo constante preocupa
ção do coronel Mateus a sua conservação e recuperação e,
graças ao seu grande entusiasmo, espírito empreendedor e
construtivo, vão surgindo de forma continuada, e não obstante a
exiguidade dos meios disponíveis, instalações sóbrias, mas fun
cionais e acolhedoras, o que muito se tem reflectido na melhoria
do bem-estar do seu pessoal.
Oficial inteligente, de reconhecido prestígio e revelando inex
cedível arte de comandar, dedica especial atenção aos seus subor
dinados, pugnando incansavelmente pela resolução dos seus pro
biemas, promovendo um vincado espírito de corpo e praticando
uma sã camaradagem, mas também exigindo, simultaneamente,
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a rigorosa observância da disciplina e aprumo militares, que
vem constituindo apanágio da Escola Prática de Engenharia.
Em inequívoca disponibilidade e vontade de colaborar com as
diferentes autoridades civis, vem a estas prestando um extraor
dinário apoio, através do empenhamento criterioso e racional dos
meios de engenharia disponíveis, nomeadamente na abertura de
itinerários e montagem de pontes, com frequência em trabalhos
de grande complexidade, o que muito tem contribuído para o
prestígio da Instituição Militar e merecido os maiores encómios
É o coronel Mateus um militar de forte personalidade, de carác
ter íntegro, abnegado e leal, que tem prestado serviços que se
consideram relevantes e distintos, dos quais resulta honra e
lustre para o Exército.
Ministério da Defesa Nacional, 26 de Novembro de 1985.
O
Chefe do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Salazar Braga,
general.
—

Louvo o coronel do serviço de administração militar Manuel Alberto
Simões Rios (51210411), pela forma altamente competente,
criteriosa e eficiente como desempenhou as funções de chefe da
7. Repartição do Estado-Maior do Exército que agora cessa
por ir frequentar, no Instituto de Altos Estudos Militares, o
Curso Superior de Comando e Direcção.
Oficial que dispõe de excelente preparação profissional, de
vasta cultura geral, técnica e militar, cultivador em alto grau
das virtudes militares, sempre soube, confirmando a sua compe
tência e a aptidão para bem servir, superar as dificuldades que
surgiram no cumprimento das missões de que foi encartegado,
no País e no estrangeiro.
Dotado de grande capacidade de organização e de gestão e com
assinalável facilidade de relacionamento humano, conduziu todo o
esforço conjunto para as tarefas prioritárias que conseguiu rea
lizar, apesar das difíceis condições de trabalho e das carên
ciais de pessoal com que luta a repartição que chefiou.
No desempenho das importantes funções que agora cessa con
firmou os seus excepcionais dotes de carácter, o seu espírito de
obediência sempre manifestado com exemplar franqueza e leal
dade e a sua destacada qualidade de coordenação apesar de ter de
actuar sobre assuntos e com sectores os mais diversificados e
exigentes.
Possuindo uma alta noção do dever e espírito de missão, dis
ciplinado e disciplinador, franco e leal colaborador, deve ser
creditado como um dos oficiais mais válidos do quadro a que
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pertence e merecedor de ocupar, tanto na área logística como
na financeira, os mais elevados cargos.
Neste momento em que o Estado-Maior do Exército perde o
concurso de tão destacado oficial, justo é divulgar publicamente
todos este conjunto de qualidades, reconhecendo os serviços por
si prestados, donde resultou honra e lustre para o Exército,
como extraordinários, relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 22 de Novembro de 1985.
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 reserva:
General (51415311) Vasco Fernando de Meio Wilton Pereira, nos
termos da alínea d) do n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei a.° 514/
/79, de 28 de Dezembro, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
fica com a pensão mensal de 124 491$00. Conta 38 anos de
serviço.
(Por portaria de 3 de Setembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Armas e serviços:
Ingresso nos quadros:
Quadro da Arma de Infantaria
Tenente-coronel de infantaria, supranumerário, (51402011) Fernando
Augusto Comes, do Centro de Instrução de Operações Especiais,
onde continua colocado, devendo ser considerado nesta situação
desde 19 de Agosto de 1985, para preenchimento de vaga no
quadro.
(Por portaria de 19 de Agosto de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 20 de Dezembro de 1985. Não são devidos emolu
mentos.)
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Major de infantaria, supranurnerário, (50999011) Carlos Alberto
Duarte Prata, do Batalhão de Infantaria de Aveiro, onde con
tinua colocado, devendo ser considerado nesta situação desde
16 de Agosto de 1985, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 16 de Agosto de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 20 de Dezembro de 1985. Não são devidos emolu
mentos.)

Major de infantaria, supranumerário, (53388463) António Herlânder
Pereira Chumbinho, do Quartel-General da Região Militar do
Sul, onde continua colocado, devendo ser considerado nesta
situação desde 26 de Agosto de 1985, para pteenchimento de
vaga no quadro.
(Por portaria de 26 de Agosto de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 20 de Dezembro de 1985. Não são devidos emolu
mentos.)

Quadro da Arma de Artilharia
Tenente-coronel de artilharia, supranurnerário, (50041111) Luís Ma
nuel Branco Domingues, da Direcção da Arma de Artilharia,
onde continua colocado, devendo ser considerado nesta situação
desde 29 de Julho de 1985, para preenchimento de vaga no
quadro.
(Por portaria de 29 de Julho de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 20 de Dezembro de 1985. Não são devidos emolu
mentos.)

Quadro da Arma de Cavalaria
Capitão de cavalaria, adido, (16450473) Luís Manuel dos Santos
Newton Parreira, por ter deixado de prestar serviço na Acade
mia Militar em 12 de Agosto de 1985, desde quando deve ser
considerado nesta situação, para preenchimento de vaga no
quadro.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 23 de Dezembro de 1985. Não são devidos emolu
mentos.)

Capitão de cavalaria, adido, (18575272) Luís Manuel Martins da
Assunção, por ter deixado de prestar serviço na Academia Mili
tar em 1 de Outubro de 1985, desde quando deve ser considerado
nesta situação, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 23 de Dezembro de 1985. Não são devidos emolu
mentos.)
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Quadro da Arma de Engenharïa
Major de engenharia, adido, (08196464) Henrique Manuel de Vas
concelos Bon de Sousa, da Companhia de Engenharia da 1.a Bri
gada Mista Independente (Escola Prática de Engenharia), onde
continua colocado, devendo ser considerado nesta situação desde
2 de Setembro de 1965, para preenchimen.o de vaga no quadro.
(Por portaria de 2 de Setembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 20 de Dezembro de 1985. Não são devidos emolu
mentos.)

Quadro da Arma de Transmissões
ramo exploração), supraCapitão de transmissões (serviços técnicos
numerário, (50207611) Hilário Gonçalves Ferreira, da Escola
Prática de Transmissões, onde continua colocado, devendo ser
considerado nesta situação desde 1 de Novembro de 1985, para
preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 20 de Dezembro de 1985. Não são devidos emolu
mentos.)
—

Quadro do Serviço de Saúde
Coronel médico, adido, (51264511) Carlos Alberto ferreira Ribeiro,
por ter deixado de prestar serviço no Conselho Fiscal dos

Estabelecimentos Fabris do Exército em 4 de Novembro de
1985, desde quando deve ser considerado nesta situação, para
preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 4 de Novembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 20 de Dezembro de 1985. Não são devidos emolu
mentos.)
Tenente veterinário, adido, (05307077) Pedro Avéious Mira Crespo,
por ter deixado de prestar serviço na Manutenção Militar em 1
de Novembro de 1985, desde quando deve ser considerado nesta
situação, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 20 de Dezembro de 1985. Não são devidos emolu
mentos.)

Quadro do Serviço Geral do Exército
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (51547811)
José Francisco Tomé Bebiano, do Regimento de Infantaria de
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Elvas, onde continua colocado, devendo ser considerado nesta
situação desde 1 de Novembro de 1985, para preenchimento dc
vaga no quadro.
(Por portaria

de 1 de Novembro de 1985, visada pelo Tribunal de

Contas em 20 de Dezembro de 1985. Não são devidos emolu

mentos.)

Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (50570411)
António José Diogo, do EstadoMaíor do Exército, onde continua
colocado, devendo ser considerado nesta situação desde 7 de
Novembro de 1985, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 7 de Novembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 20 de Dezembro de 1985. Não são devidos emolu
mentos.)
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (50572211)
Rodrigo Ferreira Gomes, da Inspecção-Geral do Exército, onde
continua colocado, devendo ser considerado nesta situação desde
9 de Novembro de 1985, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 9 de Novembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 20 de Dezembro de 1985. Não são devidos emolu
mentos.)
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (51003711)
Manuel João Luís Simões, da Escola Prática de Infantaria, onde
continua colocado, devendo ser considerado nesta situação desde
12 de Novembro de 1985, para preenchimento de vaga flO quadro.
(Por portaria de 12 de Novembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 20 de Dezembro de 1985. Não são 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, (03176365) João António Machado
Matos, 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 2 de Setembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 20 de Dezembro de 1985. Não são devidos emolu
mentos.)
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Major de infantaria, no quadro, (08837864) Fernando Pereira dos
Santos Aguda, do Estado-Maior do Exército, por ter sido nome
ado, 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 17 de Setembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas cm 20 de Dezembro de 1985. 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:
Desde 30 de Setembro de 1985, 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 sido exonerado das
funções que desempenhava nas Oficinas Gerais de Fardamento
e Equipamento, continuando, porém, desde a mesma data, na
mesma situação de adido, nos termos do n.° 16 da citada alínea,
o capitão do serviço de material (serviços técnicos de manuten
ção) (50094211) Domingos Francisco Gordo Carvalho.
(Por portaria de 30 de Setembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 23 de Dezembro de 1985. 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:
I)esde 9 de Setembro de 1985, 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 ter sido exonerado das
funções que desempenhava no Instituto de Altos Estudos Mili
tares, continuando, porém, desde a mesma data, na mesma situa
ção de adido, nos termos do n° 17 da citada alínea, pos- ter
passado a prestar serviço, em diligência, no Instituto de Defesa
Nacional, o coronel engenheiro de transmissões (50767311) João
Carlos de Azevedo Araújo Geraldes.
(Por portaria de 9 de Setembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 23 de Dezembro de 1985. Não são devidos emolu
mentos.)
Passagem à situação de reserva:
Coronel de infantai-ia (50066011) Manuel Luís Monção Fernandes,
nos termos da alínea cl) 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 103 723$00. Conta 41 anos de
serviço.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 27b-A/75.)

Coronel de infantaria (51388611) Fernando Mário de Almeida Cid
Torres, nos termos da condição 1.a da alínea b) 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 98 940$00. Conta 43 anos de serviço.
(Por portaria de 4 de Outubro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Major de infantaria (06734963) Victor Joaquim Marques Soares
Leite, nos termos da condição 4? da alínea e) do
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 64 285$00. Conta 26 anos de
serviço.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Tencnte-coronel de artilharia (50448811) Aniceto I-Icnriqtie Afonso,
nos termos da condição 4,a 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 69 429$00. Conta 28 anos e 6
meses de serviço.
(Por portaria de 30 de Setembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal dc Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Coronel de cavalaria (51411811) Joaquim Rodrigo Nest Arnaut Pom
beiro, nos ‘termos do n.° 2 do artigo 91.° do Decreto-Lei n.° 176/
/71, de 30 de Abril, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
fica com a pensão mensal de 91 200$00. Conta 3$ anos de
serviço.
(Por portaria de 25 de Junho de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Coronel de engenharia (50975011) António Manuel Vilares Cepeda,
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
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considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 80 923$00. Conta 29 anos e 11
meses de serviço.
(Por portaria de 30 de Setembro de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)
Coronel do serviço de administração militar (50436311) Eugénio
Ferreira Lopes, 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

derado nesta situação desde a data da presente portaria.
fica com a pensão mensal de 107 428$00. Conta 38 anos de
serviço.
(Por portaria de 1 de Julho de 1983. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Capitão do serviço de material (51105211) Manuel Martins da Silva

Rocha, 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 72 500$00. Conta 38 anos de
serviço.
(Por portaria de 1 de Julho de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos tctmos cio Decreto n.° 276-À/75.)
Capitão do serviço geral do Exército (51529411) César de Lima Ma
lheiro, 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 86 790$00. Conta 36 anos de
serviço.
¶Por portaria de 3 de Junho de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Capitão do serviço geral do Exército (51195311) Fausto Afonso
Pereira, 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 78 790$00. Conta 36 anos de
serviço.
(Por

portaria de 30 de Junho de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Capitão do serviço geral do Exército (52184211) João Baptista Lopes,
nos termos da condição 1.a 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 85 080$00. Conta 40 anos de
serviço.
(Por portaria de 18 de Agosto de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Capitão do serviço geral do Exército (50653611) João Henrique
Mendes da Silva, nos termos da condição J •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 pre
sente portaria.
Fica com a pensão mensal de 72 500$00. Conta 40 anos de
serviço.

(Por portaria de 19 de Agosto de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 276-A/75.)
Capitão do serviço geral do Exército (50171411) António de Oliveira
Rodrigues, nos termos da condição 4.’ da alínea c) 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 66 063$00. Conta 28 anos e 10
meses de serviço.
(Por portaria de 15 de Setembro de 1985, Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n? 276.A/75.)

Capitão do serviço geral do Exército (50290611) Manuel Ferreira
Galinha, 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, de
vendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Fica com a pensão mensal de 78 790$00. Conta 43 anos de
.

serviço.

(Por portaria de 16 de Setembro de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)

Capitão do serviço geral do Exército (51992911) Alfredo Pinto Can
deias, 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 85 080$00. Conta 43 anos de
serviço.
(Por portaria de 21 de Setembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Capitão do serviço geral do Exército (51282411) Adriano António
Crespo, nos termos da condição l.a 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 78 790$00. Conta 41 anos de
serviço.
(Por portaria de 20 de Outubro de 1985. Não carece de visto do
Tribuna] dc Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Tenente do serviço geral do Exército (88061963) João Manuel do
Nascimento, nos termos da condição 4. da alínea c) 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 pre
sente portaria.
Fica com a pensão mensal de 45 841$00. Conta 25 anos e 6
meses de serviço.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1985. Não carece de visto do
Tribuna] de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Major do quadro especial de oficiais (09872713) António João
Candeias Ravasco, nos termos da condição 45 da alínea c) do
n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.0 514/79, de 28 de Dezem
bro, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 69 848$00. Conta 28 anos e 3
meses de serviço.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/is.)

Oficiais do quadro de complemento
Passagem à situação de reserva:
Capitão miliciano de infantaria (02732871) Alexandre Marta Mon
teiro Pinheiro, nos termos da condição 4. da alínea e) do n.° 1
do artigo l.° do Decreto-Lei nY 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 34 151$00. Conta 17 anos dc
serviço.
(Por portaria de 4 de Outubro de 1985. Não carece de visto do
Tribuna] de Contas, nos termos do Decrto n.° 27e-Â/75.)
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PROMOÇÕES

Oficiais do quadro permanente
Armas e serviços:
Direcção do Serviço de Justiça e Disciplina
Repartição de Justiça e Disciplina
Major de infantaria, adido, o capitão de infantaria, adido, (05358167)
José Alberto Bento Raimundo, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da pre
sente 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 29 de Julho de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Quartéis-generais:
Região Militar do Centro
Major de infantaria, adido, o capitão de infantaria, adido, (05788967)
Manuel Augusto faria, 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 29 de Julho de 1985. Não carece de visto do

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

Região Militar do Norte
Major de infantaria, adido, o capitão de infantaria, adido, (01521766)
Amadeu Artur Felgueiras, 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 29 de Julho de 1985. 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:
Infantaria:
Escola Prática de Infantaria
Major de infantaria, o capitão de infantaria (06381969) Carmelino
Monteiro Mesquita, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n,° 276-A/75.)

Regimento de Infantaria de Abrantes
Major de infantaria, o capitão de infantaria (09001513) Eurico Cata
rino Lourenço, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 17 de Julho de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n,° 276-A/75.)
Regimento de Infantaria de Chaves
Major de infantaria, adido, o capitão de infantaria, adido, (03862$68)
Emídio dos Santos Garcia, 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 29 de Julho de 1985. 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 de infantaria, o capitão de infantaria (11124967) José Gabriel
Brás Marcos, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/is.)
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Regimento de Infantaria do Porto
Major de infantaria, o capitão de infantaria (07770664) Manuel Joa
quim Barroso Casinha, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
de 9 de Setembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos lermos do Decreto n.° 276-A/75.)

(Por portaria

Regimento de Infantaria de Queluz
Major de infantaria, o capitão de infantaria (06402467) Fernando
José Vieira Cardoso de Sousa, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 30 de Agosto de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)

Major de infantaria, o capitão de infantaria (01024467) Emanuel
Borges Pamplona, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 2 de Setembro de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Cavalaria:
Regimento de Cavalaria de Braga
Capitão de cavalaria, o tenente de cavalaria (05683079) João
Eduardo Lupi Correia de Sampaio, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)

Regimento de Cavalaria de Estremoz
Capitão de cavalaria, o tenente de cavalaria (01354980) José Carlos
Filipe Antunes Calçada, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do I)ecreto n.° 276-A/75.)
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Serviço de transportes:
Batalhão do Serviço de Transportes
Majr de infantaria, o capitão de infantaria (60155068) Fernando
Manuel Lopes Lagarto, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente por
ana,
(Por portaria de 20 de Agosto de 1985. 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 Viseu
Majorde infantaria, adido, o capitão de infantaria, adido, (14323369)
Mnuel Clemente dos Santos, contando a antiguidade para
tcos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
ptaria.
Greferido oficial encontra-se na situação de adido nos termos
d Decreto-Lei n.° 43/76, de 20 de Janeiro.
(Por portaria de 29 de Julho de 1985. 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 e infantaria, no quadro, o capitão de infantaria (05840967)
Joatim Cristóvão Martins, adido, na Academia Militar, con
tan a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos.
desa data da presente portaria.
(Por portaria de 21 de Setembro de 1985. Não carece de visto do

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

Adidos:

t

Chefia do Serviço Cartográfico do Exército

Major de antaria, adido, na Chefia do Serviço Cartográfico do
Exérci o capitão de infantaria, adido, na mesma Chefia,

\
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(01647367) Agostinho Bravo Saraiva da Rocha, contando a anti
guidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desdtfa
data da presente portai-ia.
(Por portaria de 29 de Julho de 1985. Não carece de vistç do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-Af75j
Capitão de cavalaria, adido, na Chefia do Serviço Cartogdfico
do Exército, o tenente de cavalaria, adido, na mesma Clêfia,
(07529778) Manuel Mateus Costa da Silva Couto, contanlo a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, tesde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1985. Não carece de vito do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 276./75.)

V

—

COLOCAÇÕES, EXONERAÇÕES E TRANSFERËNCAS
Oficiais do quadro permanente
Armas e serviços:
Estado-Maior do Exército

Tenente-coronel de artilharia, da Direcção da Arma de Artharia,
(50041111) Luís Manuel Branco Domingues.
(Por portaria de 7 de Outubro

1985.)

Direcção da Arma de Transmissões
Coronel engenheiro de transmissões, adido, (50767311) lo Carlos
de Azevedo Araújo Geraldes.
(Por portaria de 9 de Setembrde 1985.)

Direcção do Serviço de Saúde
Coronel médico, no quadro, (51264511) Carlos AIberferreira
Ribeiro.
(Por portaria de 4 de Novem1 de 1985.)
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Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução
e unidades:
Cavalaria:
Escola Prática de Cavalaria
Capitão de cavalaria, no quadro, (18575272) Luís Manuel Martins
da Assunção.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1985.)

Tenente veterinário, no quadro, (05307077) Pedro Avérous Mira
Crespo.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1985.)
Esquadrão de Lanceiros da Zona Militar da Madeira
Capitão de cavalaria, no quadro, (16450473)
Santos Newton Parreira.

Luís Manuel dos

(Por portaria de 12 de Agosto de 1985.)

Orgãos de execução dos serviços e outros elementos:
Estabelecimentos militares
Estabelecimentos de instrução
Centro de Instrução de Operações Especiais
2.0

comandante, o tenente-coronel de infantaria,
(51402011) Fernando Augusto Gomes.

supranurnerário,

(Por portaria de 19 de Agosto de 1985.)

Escola Militar de Electromecânica
Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),

(50094211) Domingos Francisco Gordo Carvalho.
(Por portaria de 30 de Setembro de 1985.)
Diversos:
1

.

Brigada Mista Independente
Companhia de Engenharia

(Escola Prática de Engenharia)
Major de engenharia, no quadro, (08196464) Henrique Manuel de Vas
concelos Bon de Sotisa.
(Por portaria de 2 de Setembro de 1985.)
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Adidos:
Academia Militar
Nomeado comandante da companhia do Corpo de Alunos da Academia
Militar, nos termos da Portaria n.° 722-A, de 15 de Dezembro
de 1978, o capitão de cavalaria (01950269) José Gaspar Fer
nandes, em substituicão do capitão de cavalaria Luís Manuel
dos Santos Newton Parreira que, por portaria de 12 de Agosto
de 1985, foi exonerado das referidas funções.
O referido oficial continua 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 portaria de 13 de Agosto de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 20 de Dezembro de 1985. 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 Decreto-Lei n.° 48 283, de 21 de
Março de 1968, o capitão do serviço geral do Exército (51780011)
Rui Augusto de Almeida, cm substituição do capitão do serviço
geral do Exército Manuel da Conceição Martins que, pela
presente portaria, é exonerado das referidas funções.
(Por portaria de 31 de Agosto de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 20 de Dezembro de 1985. Não são devidos emolu

mentos.)

VI

PENSOES DE RESERVA

O valor da rectificação de pensão de reserva do brigadeiro (51466911)
Heitor Hamilton Almendra, fixado na portaria publicada na
Ordem do Exército, 2.a Série, n.° 13, de 1 de Julho de 1985,
página 1013, foi alterado para 118 141$00, desde 1 de Fevereiro
de 1985.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1985. Não carece de visto do
TribcLnal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Tenente-coronel de infantaria (51174011) Álvaro Romão Duarte,
a pensão mensal de 93 810$00, desde 1 de Outubro de 1985.
Conta 36 anos de serviço.
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Major de infantaria (30343511) Jorge Manuel de Menezes Rosa, a
pensão mensal de 61 211$00, desde 23 de Agosto de 1985.
Conta 28 anos de serviço.
Capitão de infantaria (50996311) Amaro Eugénio Grilo frade, a
pensão mensal de 39 167$00, desde 10 de Setembro de 1985.
Conta 20 anos de serviço.
Capitão de infantaria (50092411) António Miranda Cavalheiro, a
pensão mensal de 67 847$00, desde 4 de Outubro de 1985.
Conta 31 anos de serviço.
(Por portaria de 6 de Novembro de 1985. 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 tenente-coronel
médico (51010111) Manuel Gustavo de Melo Guirnarães dos
Santos Graça, fixado na portaria publicada na Ordem do
Exército, 2. Série, n.° 6, de 15 de Março de 1985, página 459,
foi alterado para 92 043$00, desde 7 de Janeiro de 1985.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1965. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Tenente-coronel médico (5093$01 1) José Jacinto Gonçalves Pia
carilho, a pensão mensal de 82 700$00, desde 5 de Setembro
de 1985.
Conta 36 anos de serviço.
Major médico (50934811) Fernando Manuel da Cruz Rodrgues, a
pensão mensal de 78 700$00, desde 28 de Agosto de 1985.
Conta 36 anos de serviço.
(Por

portaria de 6 de Novembro de 1985. 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 coronel do serviço
de administração militar (51213611) António Jorge de Oliveira
Romualdo, fixado na portaria publicada na Ordem do Exército,
2.’ Série, n.° 6, de 15 de Março de 1985, página 579, foi
alterado para 85 558$00, desde 3 de Maio de 1984.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1965. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Major chefe de bandas de música (52331011) José de Oliveira
Rebelo, a pensão mensal de 86 700$00, desde 1 de Outubro
de 1985.
Conta 36 anos de serviço.
(Por portaria de 6 de Novembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

VII— RECTIFICAÇÕES DE PENSÕES
Actualização das pensões de reserva dos oficiais em seguida men
cionados, desde a data que se lhes indica:
Com 36 anos de serviço:
Desde 1 de Janeiro de 1984:
Tenente-coronel:
(50934111) Henrique Manuel Torres, 69 000$00.
Capitão:
(51440311) José Augusto Duarte, 60400$00.
Desde 1 de Janeiro de 1985:
Brigadeiros:
(51291511)
(50508011)
(50431511)
(50597011)
(50596711)
(50597711)
(50596911)
(50632011)
(50631511)
(51242011)
(50632111)
(51237411)
(52720511)

Joaquim Ventura Correia Lopes, 103 780$00;
José Maria Henriques da Silva, 95 600$00;
Henrique Alves Caliado, 95 600$00;
José Luís de Mendonça Ramires, 95 600$00;
Manuel Leitão Pereira Marques, 95 600$00;
Emílio Loubert Pinho de Carvalho, 95 600$00;
Alberto da Silva Banazol, 95 600$00;
António Areias Peixoto, 95 600$00;
Jaime Artur Chagas Lopes, 95 600$00;
Renato Fernando Marques Pinto, 95 600$00;
António Bernardino Castelo Branco Brito, 96 100$00;
Francisco José de Sousa Freire, 98267$00;
Francisco José de Morais, 95 600$00.
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Coronéis:
(50069311)
(500615 11)
(50061411)
(50061211)
(50127211)
(50121411)
(50857411)
(51247511)
(51241011)
(51244711)
(51236411)
(51239011)
(51756811)
(52157611)
(50813711)
(50814011)
(50813911)
(50877011)
(50876211)
(50886511)
(50886611)
(50024411)
(50044611)
(50102211)
(50091511)
(50856111)
(50051111)
(51774011)

Aguinaldo Ribeiro dos Santos fonseca, 91 200$00;
Mário Vasco de Oliveira, 106 680$00;
Carlos Alberto Gomes Saraiva, 91 200$00;
Luís franco Nogueira, 91 200$00;
Fernando Rodrigues de Sousa Costa, 91 200$00;
Fernando Alves Pereira, 91 200$00;
António Elisio Capelo Pires Veloso, 114 420$00;
Ilídio de Sousa Pereira, 91 200$00;
Rui Folhadela de Macedo Rebelo, 98 940$00;
Luís Canejo Vilela, 91 200$00;
Sérgio Augusto Vilaverde Bacelar, 99 270$00;
António Emílio Pereira de Figueiredo Cardoso, 98940$00;
João Corte Real de Araújo Pereira, 108 447$00;
Cirilo de Aguiar Santos, 94400$00;
José Graça Dias Gomes, 92000$00;
Orlando Augusto Ferreira, 91 200$00;
Manuel Ferreira Nobre Silva, 91 200$00;
Nuno Hélder Louro Coelho, 91 200$00;
Joaquim Duarte Miranda, 91 200$00;
Mário Hernâni Vasques de Mendonça, 98940$00;
José Bernardo Zeferino, 106 680$00;
Júlio dos Santos Batei, 98 940$00;
João ferro Vilela, 91 200$00;
António Monteiro Roque ferreira, 91 200$00;
Antó&o Joaquim Correia, 106 680$00;
Rogério Gonçaives Prata, 91 200$00;
Victor Gonçalves Gaspar, 91 200$00;
Francisco Franco do Carmo, 91200$00.

Majores:
(50708411)
(51343611)
(50888411)
(50040711)
(50856311)
(51491011)
(51490811)
(51491611)
(51494011)
(42050753)
(52062211)

Esmeraldo Carrasquinho da Luz, 78 900$00;
Arlindo Alberto Poças Falcão, 92 520$00;
Manuel Casimiro Correia Barbosa, 78 700$00;
João Manuel Magalhães Meio Mexia Leitão, 85 610$00;
José Manuel Alves Ribeiro, 78700$00;
António de Sousa Matos, 85610$00;
António Maria Elavai, 85 610$00;
Armando de Sousa, 78 700$00;
Daniel de freitas, 85 610$00;
Orlando José do Espírito Santo Ramos, 92 520$00;
João de Loureiro Gouveia Lunet, 85 610$00;
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(41044153) Cassiano Pinto Walter de Vasconcelos, 92 520$00;
(51489811) Adelino Pires Santana Júnior, 78700$00;
(46262352) José César Restolho Mateus, 92 520$00.
Capitães:
José Pinheiro Coelho, 78790$00;
Cláudio Norberto Matos Rodrigues, 78 790S00;
João Eduardo Esperto Folião, 91 370$00;
Octávio Baibosa de Oliveira, 78790$00;
Acácio Carreira da Luz, 79957$00;
Armindo Martins Antunes, 73 088$00;
José Martins dos Reis Leitão, 73 511$00;
Antó&o de Carvalho, 80 268$00;
Manuel Rodrigues, 80 007$00;
Vasco Ataíde Rodrigues, 78 790$00;
José do Lago Queirós, 78 790$00;
Aurélio Martins Costa, 72500$00;
Manuel Matias Canta, 72 500$00;
Avelino de Oliveira Alves, 78 790$00;
Manuel Pascoal, 72500$00;
Joaquim Maria Custódio Mouco, 72 500$00;
Silvino Monteiro de Sousa, 78 790$00;
Leopoldo Maria do Amaral, 72500$00;
Benjamim Júlio Rocha de Almeida, 78 790$00;
Damião Augusto Neves, 78790$00;
Artur ferreira Mendes, 79 398$00;
Marino Nunes, 72 500$00;
Augusto Estêvão Gomes Júnior, 72500$00;
António Alves, 78790$00;
António Manuel Carretas, 85 080$00;
Manuel Ferreira dos Santos, 78 790$00;
Armando Pereira de Almeida, 78 790$00;
José Agostinho Correia de Palma, 78 790$000;
António Francisco Mendes, 79432$00;
António da Silva Moreno, 7$ 790$00;
José Murta Marques Cadima, 72691$00;
Joaquim Martins de Freitas, 78 790$00;
Aníbal Vieira dos Reis, 72 500$00;
António Ferreira Justo, 72500$00;
Cristiano Gomes da Rocha, 85 080$00;
Américo Tavares Geada, 72500$00;
João António Aires, 72 500$00;
(50086611) António José Pessoa Dinis, 72883$00;

(51695411)
(51695711)
(51697611)
(51232811)
(51442011)
(61054561)
(51998611)
(51779511)
(52075211)
(52734511)
(52734611)
(50067511)
(50092211)
(51489011)
(50834311)
(50834911)
(50835811)
(50836011)
(50836111)
(50839811)
(50839911)
50829611)
(50815611)
(50792211)
(50858011)
(50885211)
(50883311)
(50879611)
(50879311)
(50877111)
(51237511)
(50889511)
(50889011)
(50888511)
(50028811)
(50041911)
(50003111)
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Horácio Mourão de Sousa, 85 080$00;
Leopoldo Custódio Bento, 78 790$00;
Henrique Rodrigues Estronca, 72 500$00;
Amadeu de Sousa, 78790$00;
Domingos Cardoso Janeiro, 72 500$00;
David José de Oliveira, 78790$00;
Alfredo fernandes Vieira Pinto, 78 790$00;
Eugénio Gomes Carvalheiro, 78 790$00;
José Januário Pires Cabeças, 78790$00;
Abílio Pereira Dias, 85 080$00;
Viriato Afonso Horta, 87 805$00;
Manuel Femandes Marques, 85 080$00;
Fernando da Assunção dos Santos, 72 500$00;
António Marques de Figueiredo Júnior, 78 790$00;
José lnácio Sobrinho, $3 080$00;
António Joaquim Carvalho Torres, 74 600$00;
João Elói Zagalo, 72 500$00;
Bento Grou Polido, 74600$00;
José Esteves Pires, 72500$00;
Apolinário da Silva, 72 900$00;
Amédio Alves, 72 500$00;
(52079811) Joaquim Gomes, 72 500$00;
(51763411) José Augusto Amado, 72500$00;
(51763011) Vitorino Teixeira dos Santos, 7$ 790$00;
(51759311) António Meira Paralta, 85 060$00;
(51123311) Armando da Silva Loureiro, 85080$00;
(50112511) Manuel Celestino Pas&nhas, 72 500$00;
(5 1772811) Zeferino Augusto Antunes Leite Pedreira, 72500$00;
(51768011) Laurentino Pereira dos Santos, 72500$00;
(51489311) Hermann Mendes Schulz Guimarães, 78 790$00;
(51705911) Alcides Saraiva Mergulhão, 73 900$00;
(51490111) Augusto Quitério, 72 700$00;
(51490011) Alberto Augusto, 78 790$00;
(51489911) Elmiro dos Reis Ávila, 78 790$00;
(50004211) Daniel Simões, 78 790$00;
(50891111) Joaquim da Fonseca Lemos, 72 500$00;
(50890911) José Pereira, 78790$00;
(50889911) Carlos Dias ferreira, 78 790$00;
(50890311) António da Silva Braga, 78790$00;
(51759011) José Rodrigues Vitorino, 78 790$00;
(51758111) Fernando Artur Baptista Parente, 72 500$00;
(51697911) Domingos dos Anjos Morais, 85080$00;
(51246411) Benvindo Gonçalves Durães, 72500$00;
(51690911) José António frança Garrido da Silva, 85 080$00;

(50085011)
(50108011)
(51493911)
(51492311)
(51492211)
(51492111)
(51512111)
(51494111)
(51518011)
(52055011)
(52053311)
(52053111)
(52053011)
(51995011)
(51783111)
(52089711)
(52089311)
(52087111)
(52085911)
(52084111)
(52082911)
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(51691211) António Joaquim Soares, 78 790$00;
(51692911) José Carlos Fernandes de Almeida Marques, 72 500$00.
Com menos de 36 anos de serviço:
Desde 1 de Janeiro de 1984:
Major:
(50936811) João Manuel Salazar Leite Barata, 50 356$00. Conta
26 anos e 2 meses de serviço.
Desde 1 de Janeiro de 1985:
Majores:
(50777311) Carlos Manuel Alves Borges, 34044$00. Conta 15 anos
e 11 meses de serviço;
(50775511) Humberto Jorge Sardinha Dias, 50289$00. Conta 22 anos
e 11 meses de serviço;
(50775211) Rogério Augusto Ribeiro Afonso, 48 644$00. Conta 22
anos e 2 meses de serviço;
(50774911) José António Baptista Máximo, 46877$00. Conta 21 anos
e 11 meses de serviço;
(50770211) João Augusto Martins Jacinto, 42 600$00. Conta 19 anos
e 11 meses de serviço;
(50771011) José Manuel Jorge Bonito, 57604$00. Conta 26 anos
e 3 meses de serviço;
(50770911) Manuel Ferreira da Cruz Tavares, 46521$00. Conta
21 anos e 9 meses de serviço;
(41055952) Frederico da Costa Alcântara Dias Lopes da Silva,
47 730$00. Conta 21 anos e 10 meses de serviço;
(42039054) António do Vale Leitão, 80 656$00. Conta 33 anos e
11 meses de serviço;
(52983611) Cassiano Mário Veiga Bessa, 40303$00. Conta 18 anos
e 11 meses de serviço;
(35 138650) Virgílio Henriques Dias, 60244$00. Conta 25 anos e
4 meses de serviço;
(42046457) Renato José Ferreira dos Santos Marques, 73 417$00.
Conta 33 anos e 7 meses de serviço;
(52980411) Francisco Ramos Brissos de Carvalho, 4$ 641$00. Conta
22 anos e 3 meses de serviço;
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(45115151) António Simão Alves, 59451$00. Conta 25 anos de
serviço.
Major graduado:
(51238711) Joaquim Simões Pereira, 65583$00. Conta 30 anos de
serviço.
Capitães:
(50737411) António Augusto Cuco Rosa, 47869$00. Conta 22 anos
e 6 meses d serviço;
(50767511) José Francisco Pereira Machado Dray, 32 011$00. Conta
16 anos e 9 meses de serviço;
(50744611) Jorge Manuel Henriques Caetano, 44323$00. Conta
20 anos e 10 meses de serviço;
(50706111) Aníbal de Freitas Lopes, 35400$00. Conta 18 anos de
serviço;
(50774611) Victor Manuel Almeida Cabral e Silva, 50556$00. Conta
25 anos de serviço;
(50771411) António João Míranda Cecílio Gonçalves, 3631 1$00.
Conta 19 anos de serviço;
(50791111) João Fernandes Resende Vieira, 68640$00. Conta 34
anos e 1 mês de serviço;
(50581611) Albano Figueiredo Sousa, 42431$00. Conta 21 anos
e 8 meses de serviço;
(51247711) Joaquim Maria da Costa Cabral da Costa Macedo,
69 647$00. Conta 34 anos e 7 meses de serviço;
(51236011) António José Brites Leitão Rito, 50347$00. Conta 25
anos de serviço;
(50025911) Luís Alves de Sousa, 62431$00. Conta 31 anos de
serviço;

(38103151) Augusto Torres Mendes, 56 720$00. Conta 24 anos de
serviço;

(42269755) Júlio Gonçalves Simões Marques, 52 361$00. Conta 26
anos de serviço;

(41106755) Manuel dos Santos Mendes Pereira, 54375$00. Conta
27 anos de serviço.
Capitão miliciano graduado, Decreto-Lei n.° 90/78:
(71102266) Carlos Manuel Santos Teixeira de Mesquita, 26 001$00.
Conta 16 anos e 2 meses de serviço.
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VIII— ACÓRDÃOS
Acordam, em conferência, na 1
Administrativo:

.‘

Secção do Supremo Tribunal

Álvaro Henrique Fernandes, casado, oficial do Exército, residente
na Urbanização da Portela, lote 25-5.° Esq., em Sacavém, interpõe
recurso para este Tribunal do despacho do Chefe do Estado-Maior do Exército, proferido em 21 de Dezembro de 1983, pelo
qual lhe foi indeferida a sua solicitação que consistia no abono
de vencimentos desde a sua reintegração no activo, isto é, desde
26 de Dezembro de 1975.
Por efeito da sua reintegração ao abrigo do § único do artigo 3.°
do Decreto-Lei n.° 21 959, de 9 de Dezembro de 1982, pede o
recorrente que se anule o despacho recorrido, ordenando-se o
pagamento ao mesmo recorrente dos seus vencimentos e de mais
remunerações vencidos e não pagos, correspondentes ao período
decorrido entre 26 de Dezembro de 1975 e 18 de Setembro de 1982
(data em que foi colocado na Chefia do Serviço de Transportes).
A entidade recorrida, na sua resposta, suscitou a questão
prévia da impropriedade do meio processual utilizado, visto que
o recorrente pretende «é dar execução ao acórdão do S. T. M., de
28 de Julho de 1982, pois a questão dos vencimentos está directa
mente conexionada com o da sua reintegração, que aquele aresto
ordenou. Desse jeito o meio próprio a utilizar não seria o recurso
contencioso para o 5. T. A., como agora faz, mas sim a dinamização
dos normativos previstos no artigo 7.° e seguintes do Decreto-Lei
n.° 256-A/77, de 17 de Junho, através dos quais se apuraria da
existência de causa legítima de inexecução por parte da Admi
nistração.
Assim, houve utilização inadequada do recurso contencioso,
por não permitida na lei, pelo que o mesmo deverá ser liminarmente rejeitado, por ilegal interposição».
Também na matéria de fundo careceria o recorrente de razão,
no ponto de vista da entidade recorrida:
Ë que «Constituem doutrina e jurisprudência pacíficas as de
que só o exercício efectivo de funções faculta e condiciona a per
cepção de vencimentos
confira-se o parecer n.° 234/80, de 4 de
Dezembro, da Procuradoria-Geral da República, publicado no
D. R., 2. Série, n.° 180, de 6 de Agosto de 1982.
Ora o recorrente pretende vencimentos desde 26 de Dezembro
de 1975, quando é certo que só começou a exercer funções em
Setembro de 1982.
—
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Em relação ao período compreendido entre 26 de Dezembro
de 1975 e a data da apresentação do recorrente é absolutamente
impensável a percepção de vencimentos, pois o acórdão do S. T. M.
refere expressamente que a reintegração do recorrente se fará em
obediência ao artigo 3.° § único do Decreto-Lei n.° 21 959 e este
normativo aponta como data de integração dos militares consti
tuídos em deserção a data da apresentação que, como vimos,
foi a de 24 de Setembro de 1978».
O recorrente produziu alegações finais em que formulou as
conclusões seguintes:
a) O despacho recorrído deveria ter deferido o requerimento
do recorrente, ordenando o pagamento a este dos vencimentos e
maís remunerações devidas.
b) Ao recorrente estava vedado o requerimento de declaração
de inexistência de causa legítima de inexecução do Acórdão ou
o pedido de indemnização.
c) O meio processual utilizado pelo recorrente foi o próprio.
d) O recorrente esteve no efectivo desempenho de funções
desde 24 de Setembro de 1978, por força do Decreto-Lei n.° 21 959,
de 9 de Dezembro de 1932.
e) Deve, portanto, tal corno se pediu na petição de recurso,
o despacho recorrido ser anulado com a consequência de ao recor
rente serem pagas as quantias por este pedidas no requerimento
ilegalmente indeferido.
Em complemento destas conclusões, nos termos do artigo 690.°
do Código de Processo Civil, viria acrescentar que:
1.0 O despacho recorrido enferma do vício de violação da lei.
2.° Quanto às normas jurídicas violadas, verificou-se, em pri
meiro lugar, a violação do § único do art.° 30 do Decreto n.° 21 959,
cuja aplicação operou a anulação retroactiva do despacho recor
rido, obrigando a colocar o recorrente na situação que ele teria
se tal despacho não tivesse existido, ou seja, a reiniciar as suas
funções com o direito a todos os respectivos vencimentos.
A destruição do acto recorrido implicou, assim, a ilegalidade
de ex tune de não atribuição dos vencimentos devidos, dado que
o direito aos vencimentos é efeito natural da anulação do acto,
sendo, em tal caso, a Administração obrigada a pagar as quantias
devidas como vencimentos, a título de execução da decisão anula
tória.
Por analogia, verificou-se ainda a violação de outras disposi
ções legais, tais como o disposto no n.° 4 do ai-t.° 538.° do Código
Administrativo e n.° 2 do art.° l2.° do Decreto-Lei n.° 372-A/75,
de 16 de Julho.
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30 No sentido acima exposto, de resto, se
pronunciou esse
Supremo Tribunal, nomeadamente através dos Acórdãos de 19 de
Julho de 1968 e 22 de Novembro de 1968, publicados, respecti
vamente, in «Acórdãos Doutrinais», n.° 83, pp. 1436 e segs. e 87,
p. 354.
O Ex.’’° Procurador-Geral Adjunto emitiu o seguinte parecer:
«Visto
«O recorrente impugna um acto que lhe indeferiu o pedido de
abono de vencimentos «desde a sua reintegração no Activo em 26
de Dezembro de 1975» (requerimento fotocópia de fis. 8).
Tal reintegração e o correspondente direito a vencimentos
entende-os o recorrente por força da amnistia decretada pela Lei
n.° 74/79, de 23 de Novembro, que motivou o arquivamento do
processo por deserção.
Ora, aceitando a tese que fez vencimento no Acórdão deste
5. T. A. de 28 de Junho de 1984 no Rec. n.° 19 335 e atendendo a
que, essencialmente, o «thema decidendum» é também aqui o dos
efeitos da amnistia de uma infracção disciplinar
o que é ainda
matéria disciplinar deverá declarar-se este tribunal materialmente
incompetente e competente o 5. T. M. nos termos do art.° 120.° do
R.D.M.
Se assim se não entender o recurso não merece provimento
como se sustenta no n.° 3 do Despacho da entidade recorrida de
fis. 17 e segs.»
O recorrente discorda da interpretação segundo a qual a sua
reintegração teve lugar por força da referida amnistia e de que
se trata de matéria disciplinar, dado que à data em que lhe foi
imposta a pena de demissão já não se encontrava em vigor a
2. parte do § único do artigo 173.° do Código de Justiça Militar
de 1925.
O recorrente teria sido objecto de uma medida administra
tiva e não disciplinar.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir:
Vejamos os factos provados:
A) O recorrente, capitão de infantaria do Quadro de Comple
mento, (04979164), ausentou-se, sem licença, em 19 de Setembro
de 1975, constituindo-se na situação de desertor a partir de 27 de
Setembro do mesmo ano.
B) Foi abatido ao efectivo do Q. P., em 26 de Dezembro
de 1975, nos termos do artigo 173.° do Código de Justiça Militar,
tendo passado ao Quadro de Complemento.
C) Em 24 de Setembro de 1978, apresentou-se voluntariamente,
requerendo a sua reintegração no O. P.
—

—
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D) O requerimento foi indeferido por despacho de 11 de Março
de 1981 do Director do Serviço de Pessoal, no uso de delegação
do CEME.
E) Desse acto interpôs recurso contencioso para o Supremo
Tribunal Militar, que concedeu provimento ao recurso, revogando
a decisão recorrida, nos termos da decisão fotocopiada a fis. 5 e 6
em que se contém a seguinte doutrina: «O oficial do quadro
permanente que se constituiu em deserção por espaço superior a
noventa dias e que nos termos do art.° 173.°, § único, do C. J. M.
anterior foi demit.do, deve ser integrado logo que se apresente
/. .1 porque neste sentido dispõe o § único do art.° 3.° do Decreto-Lei n.° 21 959, de 2 de Novembro de 1932 /.. .1».
F) O processo-crime por deserção referente ao recorrente foi
arquivado por efeito da aplicação da amnistia decretada pela Lei
n° 74/79, de 23 de Novembro (despacho do Governador Militar
de Lisboa, de 21 de Julho de 1982).
G) O recorrente passou a ser abonado dos respectivos ven
cimentos a partir de 17 de Setembro de 1982, por nessa data haver
reiniciado funções na DAI, depois de haver estado na situação de
licenciado no DRML.
H) Requereu ao Chefe do Estado-Maior do Exército, por reque
rimento de 20 de Abril de 1983, que lhe fossem abonados os
vencimentos anteriores desde a sua reintegração no activo em
26 de Dezembro de 1975.
1) Este requerimento foi objecto do seguinte parecer:
«1. O requerente embora reintegrado no QEO na situação
com a data de 26 de Dezembro de 1975, só em 17
activo,
de
de Setembro de 1982 iniciou a prestação de serviço efectivo.
2. Ë condição necessária para haver direito a vencimentos a
prestação de serviço efectivo, princípio este que está de acordo
com parecer já emitido pela Procuradoria-Geral da República.
3. E de indeferir o requerido por falta de apoio legal.»
E ainda:
«Como é correntemente reconhecido — a Procuradoria-Geral da
República já o reconheceu em parecer acerca de um outro caso,
o exercício efectivo do cargo postula e condiciona o direito a
receber vencimentos. Por outro lado, o fundamento da amnistia
encontra-se não na ilegalidade do acto de punição dos factos amnis
tiados, mas na conveniência política de os lançar no esquecimento,
fundamento manifestamente insuficiente para impor a reparação de
vencimentos.
Concordo, pois, que é de indeferir o requerido.»
1) O despacho recorrido é do seguinte teor:
«Concordo c/ o parecer. Pelo que indefiro. 21 de Dezembro
de 1983. CEM (a)».
—
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L) O recorrente, embora reintegrado no QEP, na situação
de activo desde 26 de Dezembro de 1975, ficou em regime de
prisão preventiva desde a data da sua apresentação (24 de Setembro
de 1978), sendo-lhe só concedida liberdade provisória com passagem
à disponibilidade desde 22 de Março de 1979 (fis. 4 e 9).
Conc1u-se destes factos, e do relevo jurídico que lhes foi
atribuído na alegação, que a pretensão do recorrente entronca
não nos efeitos da amnistia decretada pela Lei n.° 74/79 mas
sim na aplicação do § único do artigo 30 do Decreto-Lei n.° 21 959,
de 2 de Novembro de 1932, ao abrigo do qual requereu, com
êxito, a sua reintegração nas Forças Armadas.
O Supremo Tribunal Militar, por acórdão de 28 de Julho de
1982, revogou o despacho que indeferira tal requerimento, consi
derando, pois, abrangido no âmbito de tal disposição o caso do
recorrente.
Na sequência do citado acórdão, o recorrente seria reinte
grado na situação de activo desde 26 de Dezembro de 1975 (data
em que fora abatido ao efectivo do Exército, por efeito da deserção);
no entanto, o recorrente manter-se-ia preso desde a data da sua
apresentação até vir a ser libertado provisoriamente, após o que,
colocado na situação de licenciado, viria a reiniciar funções na
DAI.
O problema reside, pois, fundamentalmente, em saber se o
dito acórdão lhe atribui direito a vencimentos no período que
decorre entre 26 de Dezembro de 1975 e 17 de Setembro de 1982,
isto é, se o simples acto de reintegração operada à sombra do
citado § único reconduz o oficial desertor em todos os direitos,
inclusive o de receber vencimentos.
Como se escreve no Manual de Direito Administrativo do
Prof. Marcelio Caetano (II vol., § 453.°, pág. 1216) é controversa
«a questão de saber se as quantias que a Administração deve pagar
ao funcionário reintegrado serão devidas como vencimento, a título
de execução da sentença anulatória, ou antes como indemnização,
a título de responsabilidade pelos danos causados com a demissão
ilícita»; e acrescenta-se, mais adiante, que «a doutrina portuguesa
inclina-se para uma solução intermédia, nos termos da qual tais
quantias serão devidas como vencimento nos casos em que a lei
expressamente assim as considerar (é o que sucede no artigo 538.°,
n.° 4.°, do Cód. Adm., onde se diz que os funcionários reintegrados
nos seus cargos em virtude de sentença que anule o acto que os
puniu têm direito aos vencimentos de categoria e exercício em
relação ao tempo em que estiveram ilegalmente afastados do cargo)
e como indemnização em todos os outros casos, pois em princípio
só há vencimento quando tenha havido exercício efectivo do cargo.»

2. Série

153

ORDEM DO EXERCITO N.° 2

Julgamos que esta solução assenta em princípios de justiça
universalmente válidos e, partcularmente, no nosso direito posi
tivo, pois, sendo o vencimento a retribuição pelo trabalho prestado,
não se afigura defensável que o funcionário ou trabalhador possa
ser remunerado sem que da sua parte tenha desenvolvido esforço
na execução das tarefas relativas ao cargo sem prejuízo dos cor
relativos direitos a férias, licenças, etc.
Estes princípios cedem quando o afastamento da função se
filia em facto não imputável ao trabalhador: a lei prevê o caso
art. 538.°,
da anulação do acto punitivo (suspensão ou demissão)
de
inexistência
a
análogos,
em
termos
citado
e,
n.° 4.°, acima
justa causa, inadequação da sanção ao comportamento verificado
e nulidade ou inexistência do processo disciplinar que, no contrato
de trabalho, determinam a nulidade do despedimento do traba
lhador e, consequentemente, a par da sua reintegração, o direito
às prestações pecuniárias devidas desde a data do despedimento
até à data da sentença (artigo 12.° do Decreto-Lei n.° 372-A/75,
de 16 de Julho).
Ora, o § único do artigo 30 do Decreto-Lei n.° 21 959, de
9 de Dezembro de 1932, apenas estabelece que os oficiais desertores
devem ser aumentados ao efectivo do Exército, nas situações de
actividade ou inactividade que tinham na data da deserção, quando
se apresentem ou sejam capturados.
Limita-se este preceito, como transparece do seu texto e do
preâmbulo do diploma em que se insere, a definir o destino a dar
aos oficiais que cometem o crime de deserção, mandando-os aumen
tar ao efectivo do Exército logo que se apresentem ou sejam
capturados, por ser essa matéria omissa no Decreto n.° 17 378, de
27 de Setembro de 1929; mas nada autoriza a pensar qtie se tenha
querido abrir ali qualquer excepção ao princípio geral de que o
vencimento como qualquer forma de salário constitui prestação
pecuniária só devida por trabalho efectivamente prestado.
Esclarecidos assim os termos do problema, poder-se-á concluir
já que a pretensão do recorrente exorbita do elenco das conse
quência jurídicas do acórdão do Supremo Tribunal Militar que,
movendo-se no campo de aplicação da citada norma, visou regular
apenas a situação do recorrente em face dos efectivos do Exército.
Assim, extravasando da tutela concedida pelo teor dispositivo do
aresto quaisquer direitos radicados na actividade laboral do recor
rente, também não se concebe que nas suas potencialidades exe
cutivas caibam pretensões de natureza pecuniária da mesma índole.
E também se evidencia que o «thema decidendum» se não
desenvolve em torno dos efeitos da amnistia de infracção disciplinar
mas antes flui das virtualidades jurídicas a reconhecer no despacho
que mandou reintegrar o recorrente nos efectivos do Exército.
—

—
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Não logram, por isso, apoio as teses acima enunciadas que
desembocam na incompetência deste Supremo Tribunal para apre
ciação da matéria em causa ou na impropriedade do meio processual
utilizado.
Não significa isto, de forma alguma, que iremos dar razão ao
recorrente quanto aponta a existência de vícios de violação de
1e a inquinarem o acto impugnado pelo qual viu indeferida a sua
pretensão de lhes serem abonados vencimentos desde a data da
reintegração.
Ë que o recorrente não distingue entre a reintegração como
acto meramente formal de readmissão nos quadros do Exército
e reinício efectivo da actividade laboral, sendo certo, como acima
já se disse, que só o exercício efectivo de funções faculta e condi
ciona a percepção de vencimentos (cfr. também neste sentido o
parecer n.° 234/80, de 4 de Dezembro, da Procuradoria-Geral da
República, D. R., 2. Série, n.° 180, de 6 de Agosto de 1982).
Por consequência, desde que na disposição tida por violada
se não atribui expressamente aos oficiais desertores direito imediato
a vencimentos após a reintegração, qualquer pedido desse tipo só
poderia ser reconhecido em acção própria na qual se provassem
os fundamentos da responsabilidade extracontratual da Adminis
tração por falta de coincidência temporal entre aquele acto e o
reinício efectivo de funções, isto é, entre 26 de Dezembro de 1975
e 17 de Setembro de 1982.
O acto recorrido, ao tomar como sustentáculo interpretativo
o princípio geral expresso no citado parecer, não ofendeu a dis
posição do único do artigo 3.° do Decreto n.° 21 959 nem aqueles
com os quais se pretendeu, por via analógica, preencher o evidente
vazio da norma em matéria de vencimentos; extemporaneamente,
diga-se, pois nada obstava a que uma maior amplitude da norma
tividade violada constasse da petição de recurso e não viesse só
a figurar nas conclusões da alegação final, de resto sem base válida
por ser flagrante o desajustamento dos preceitos tardiamente in
vocados ao caso vertente, desinserido do processo punitivo, ao
contrário das hipóteses neles contempladas.
Termos em que se decide negar provimento ao recurso.
Custas pelo recorrente, com imposto de justiça e procuradoria
fixados, respectivamente, em 8000$00 e 4000$00.
Lisboa, 10 de Dezembro de 1985.

—

Manuel de Oliveira Matos (Relator)
Feliciano Tomás de Resende.
Fui presente Rui Pin1eiro.

—

Manuel Gonçalves Pereira

2. Série

ORDEM DO EXRC1TO N.° 2

155

Acordam no Supremo Tribunal Militar:
José Abílio Lomba Martins, tenente-coronel de infantai-ia
(51396711), colocado no Estado-Maior-General das Forças Armadas,
prestando serviço no Estado-Maior Militar Internacional, em Bruxelas,
interpôs recurso do despacho do Chefe do Estado-Maior do Exército
de 15 de Janeiro de 1985, que lhe foi comunicado em 28 de
Fevereiro seguinte, para tanto alegando:
Que foi nomeado para um cargo militar internacional no IMS,
cm Bruxelas, por portaria publicada no 13. R. de 3 de Julho de
1982, assinada pelo General Adjunto Coordenador do EMGFA,
pelo CEME e pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, sendo a
tomada de posse a 1 de Outubro de 1982.
Após a nomeação, a Direcção da Arma de Infantaria enviou
às entidades do EMGFA notas e mensagens, notificando que não
tinha satisfeito as condições especiais para a promoção a coronel,
faltando-lhe cerca de onze meses de permanência em Unidade
da Arma, mas satisfazendo às restantes condições gerais e espe
ciais.
Em 20 de Março de 1984 requereu ao CEME que os trabalhos
por si realizados em organismos militares internacionais e a pre
sente comissão internacional lhe fosse contada como equivalendo
ao tempo de serviço de Unidade da Arma, conforme dispõem o
artf 82.° do EOE e os art.os 68.° e 80.° do EOFA, mas tal reque
rimento foi indeferido por despacho de 27 de Julho de 1984 do
General Ajudante-General do Exército, proferido por delegação do
CEME, que diz «ouvido o CSE de 26 de Julho de 1984 Gene
ral CEME considerou não dispensar o oficial reqtterente das condições
especiais de promoção que ainda lhe faltam)).
Em 27 de Agosto de 1984 recorreu daquele despacho de
27 de Julho de 1984 por falta de fundamentação legal por não
terem sido considerados na sua apreciação casos idênticos ou
similares favoravelmente despachados, por nunca terem sido intro
duzidas na sua folha de serviços informações desfavoráveis e por
questões de saúde, requerendo assim a reabertura do processo com
vista às disposições legais que o favorecem, o que foi indeferido
por despacho do CEME de 15 de Janeiro de 1985, ora impugnado.
Passando à exposição dos fundamentos do recurso, diz o
recorrente que, considerando que a promoção por antiguidade está
constitucionalmente protegida pelo art.° 28Y, n.° 3, da Lei n.° 29/82,
que não foi correctamente aplicado o art.° 40 do Decreto-Lei n° 55/81
e o art.° 82.° do EOE, que não foi claramente regulamentado o
interesse manifesto para a Defesa Nacional e para as forças
Armadas dos cargos militares internacionais OTAN, os despachos
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de 27 de Julho de 1984 e 15 de Janeiro de 1985 padecem de
desvio de poder e de erro de facto nos seus pressupostos, porquanto:
a) Violam princípios gerais de direito no respeitante a aceitação
de pareceres cujo efeito tem carácter retroactivo;
b) Violam o art.° 80.° do EOE com efeitos no princípio da
independência dos órgãos de Admnistração Pública;
e) Omitem factos favoráveis à dispensa das condições espe
ciais de promoção e fazem sobressair outros desfavoráveis, com vio
lação do art.° l., n.° 1, do Decreto-Lei n.° 256-A/77 e do art.° 83.°
do EOE;
d) Rejeitam o princípio constitucional e geral de direito rela
tivo à igualdade de aplicação dos mesmos princípios perante a lei,
com violação do art.° 28.°, n.° 3, da Lei n.° 29/82 e do art.° 1.0, n.° 1,
do Decreto-Lei n.° 256-A/77;
e) Não consideram a analogia de situações, não consideram a
prática habitual em casos desta natureza nem a recente concessão de
dispensa das condições especiais de promoção em casos idênticos,
com violação do art.° 1.0, n.° 1, alínea e), do Decreto-Lei n.° 256/77.
Requer a anulação do acto recorrido com a consequente dis
pensa das condições especiais de promoção a coronel e a subsequente
promoção a este posto com efeitos a partir de 31 de Dezembro de
1984, ou anterior.
A entidade recorrida sustenta que o acto é confirmativo do
despacho de 27 de Julho de 1984, proferido por delegação do CEME,
pelo que, carecendo de força executória própria, não é contencío
samente recorrível.
Por outro lado, não existe violação de qualquer dos preceitos
apontados nem desvio de poder, visto que o despacho foi proferido
no exercício de poderes discricionários e o fim que presidiu à sua
prática é o legal e não qualquer outro.
Os Ex.m0s Defensor Oficioso e Promotor de Justiça apuseram
o seu visto.
Correram os Vistos dos Vogais deste Supremo Tribunal.
Veio então o recorrente arguir a incompetência absoluta deste
1, 2 e 3,
Supremo Tribunal por entender que, face ao art.° 218.°,
da Constituição, os tribunais militares não têm competência em maté
ria de contencioso administrativo militar, como é o caso que ora se
discute.
O Ex.m0 Promotor de Justiça foi notificado para responder,
mas nada disse.
Cumpre decidir:
A incompetência absoluta pode ser arguida pelas partes en
quanto não transitar em julgado a decisão final sobre o fundo
da causa, nos termos do art.° 102.°, n.° 1, do Cód. Proc. Civil.
Daí que seja tempestiva a arguição.
OS
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O problema da competência deste Supremo Tribunal em matéria
administrativa já foi apreciado pelos acórdãos de 12 de Maio de
1983 (Colecção, pág. 135), de 20 de Junho de 1984 (Colecção,
pág. 213), de 5 de Julho de 1984 (Colecção, pág. 249) e de 14 de
Dezembro de 1984 (Colecção, pág. 376), entre outros, e mais recen
temente e com maior desenvolvimento pelo acórdão de 23 de
Maio de 1985 (Colecção, pág. 143).
Aí se decidiu, com fundamentos que se mantêm inteiramente
válidos, que o art.° 218.°, n.° 1, da Constituição apenas define a
competência criminal dos tribunais militares, sem prejuízo de lhes
ser atribuída outra por leis ordinárias.

No caso em apreço, a competência deste Supremo Tribunal
resulta do disposto nos art.os 134.° do EOE, 107.° do EOFA e 4.°
do Decreto-Lei n.° 34 800, de 31 de Julho de 1946, na redacção
dada pelo Decreto-Lei n.° 78/80, de 19 de Abril.
Assim, indefere-se a deduzida excepção de incompetência abso
luta.
O recurso foi interposto tempestivamente.
Como se relatou, o requerimento do recorrente datado de 28
de Março de 1984, no qual pretendia que os trabalhos por si
realizados em organismos militares internacionais e a comissão que
está a exercer lhe fossem contados como equivalendo a tempo de
serviço em Unidade da Arma, foi indeferido por despacho do
General Ajudante-General do Exército de 27 de Julho de 1984,
proferido por delegação do CEME.
Interposto recurso hierárquico desse despacho, foi o mesmo
julgado improcedente pelo despacho do CEME de 15 de Janeiro de
1985, que assim é meramente confirmativo daquele.
Na verdade, há que ter presente que o acto de 27 de Julho
de 1984 foi preferido por delegação do CEME, sendo por isso
definitivo e executório e contenciosamente impugnávei.
O despacho de 15 de Janeiro de 1985 não tem força execu
tória própria, visto que o seu vigor coercivo lhe advém do acto
confirmado.
Daí ser insindicável contenciosamente.
Nestes termos e por tais fundamentos, acordam no Supremo
Tribunal Militar em não tomar conhecimento do recurso.
Lisboa, 10 de Outubro de 1985.
Henrique de Oliveira Rodrigues, general;
Mário Esteves Brinca, vice-almirante;
Mário Eduardo de Meio Wilton Pereira, general da Força Aérea;
Alfredo Ramos Rocha, vice-almirante;
António da Silva Osório Soares Carneiro, general;

158

ORDEM DO EXRC1TO N.° 2

2. Série

José Luiz de Azevedo Barreto Sacchetti, general da Força Aérea;
João António Gonçalves Serôdio, general;
Alfredo Rui Francisco do Carmo Gonçalves Pereira, juiz;
Manuel Lopes, juiz.

Acordam no Supremo Tribunal Militar:
O Digno Promotor de Justiça junto deste Supremo Tribunal
interpôs recurso do acórdão de 14 de Fevereiro de 1985, em que
o mesmo Supremo Tribunal se considerou competente em razão
da matéria para apreciar o recurso interposto pelo capitão Vítor
Manuel Cardoso Caldeira em matéria de antiguidade.
O recurso, circunscrito à matéria da inconstitucionalidade das
normas atributivas da competência, subiu ao Tribunal Constitucional
que, por acórdão de 24 de Julho de 1985, lhe deu provimento,
ordenando a baixa do processo para que o acórdão recorrido seja
reformado em consonância com o juízo de inconstitucionalidade.
Dando cumprimento a tal decisão, acordam no Supremo Tribunal
Militar em não tomar conhecimento do recurso por carecer de
competência em razão da matéria.
Lisboa, 24 de Outubro de 1985.
Henrique de Oliveira Rodrigues, general;
Mário Esteves Brinca, vice-almirante;
Mário Eduardo de Melo Wilton Pereira, general da Força Aérea;
Artur Baptista Beirão, general;
António da Silva Osório Soares Carneiro, general;
José Luiz de Azevedo Barreto Sacchetti, general da Força Aérea;
João António Gonçalves Serôdio, general;
Alfredo Rui Francisco do Carmo Gonçalves Pereira, juiz;
Manuel Lopes, juiz.

Acordam no Supremo Tribunal Militar:
Álvaro Henrique Fernandes, capitão de infantaria do Distrito
de Recrutamento e Mobilização de Ëvora, casado e residente na
Urbanização da Portela, lote n. 25, 5.° Esquerdo, Sacavém, interpôs
recurso contencioso para este Supremo Tribunal da portaria de 1
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de Janeiro de 1984 do Ex.mo Chefe do Estado-Maior do Exército,
dizendo, em síntese, o seguinte:
Apesar da portaria recorrida ter a data de 1 de Janeiro de
1984, dela só foi dado conhecimento ao recorrente em 18 de
Janeiro de 1985, em resposta a uma reclamação por si apresentada,
em que solicitava a sua promoção ao posto de major.
A portaria recorrida veio a ser publicada de modo inteira
mente irregular. Com efeito, a dita portaria veio a ser inscrita na
Ordem de Serviço n.° 15, de 31 de Agosto de 1984, do D. R. M. de
Ëvora onde o recorrente está colocado, sob a epígrafe errada de
«Colocações» quando o que está em causa é uma medida total
mente diversa «mudança de situação passagem à situação de
adido».
Trata-se de um erro manifesto e imprevisível para o recorrente,
tanto assim que obrigou a efectuar nova publicação, desta vez
correcta, na Ordem de Serviço, n.° 2, de 30 de Janeiro de 1985.
Assim, por virtude da omissão da devida notificação pessoal
através da Repartição de Oficiais, que não houve, e devido à errada
inserção da portaria na Ordem de Serviço referida, o recorrente
não teve conhecimento do acto recorrido até ao dia 18 de Janeiro
de 1985.
A portaria recorrida carece em absoluto de fundamento legal.
Na verdade, o recorrente não se encontra na situação prevista
no n.° 79 da alínea b) do art.° 44.° e no n.° 2 do art.° 72.° do EOE,
que determina a passagem à situação de adido.
Nos termos das citadas disposições para que se verifique tal
mudança é necessário que o oficial não satisfaça à 3.’ condição
geral de promoção e que o mesmo se verifique nos dois anos
seguintes.
Ora, o recorrente foi reintegrado nas Forças Armadas por
acórdão de 28 de Julho de 1982 e colocado em Setembro do mesmo
ano.
No mês de Outubro de 1981 competia à D. A. 1. a elaboração
das listas dos oficiais a promover e a não promover no ano de
1982, nos termos da Portaria n.° 576/77, de 15 de Setembro.
É evidente que, tendo o recorrente sido reintegrado em Julho
de 1982, nunca podei-ia em Outubro de 1981 ser objecto de
apreciação quanto às condições de promoção nem incluído em
qualquer lista.
Só que por decisão da D. A. 1. de 15 de Novembro o recor
rente foi de uma assentada incluído nas listas de oficiais a não
promover nos anos de 1982, então a findar, e 1983.
E tudo isto sem as necessárias informações e com base num
mesmo parecer.
Mas não só por isso a portaria recorrida é ilegal.
—
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Para além de tomar como base uma apreciação sobre as
condições de promoção feita ilegalmente, nem sequer esperou pelo
decurso do prazo de dois anos previsto no n.° 2 do art.° 72.°
do EOE.
A D. A. 1. considerou que o recorrente não satisfazia
3. con
dição geral de promoção em 15 de Novembro de 1982, pelo que só
na mesma data de 1984 se perfariam os dois anos. No entanto, a
portaria recorrida passou-o à situação de adido em 1 de Janeiro
de 1984.
Acresce ainda que, na sequência das reclamações do recor
rente, a D. A. 1., por deliberação tomada em Junho de 1984,
decidiu propor a promoção do recorrente ao posto de major,
porque as informações consideram unanimemente que o recorrente
satisfaz as condições para ser promovido ao posto de major.
Concluiu pedindo a anulação da portaria recorrida.
Respondeu a entidade recorrida dizendo, em resumo, o seguinte:
O recorrente foi incluído nas listas dos oficiais a não promover
ao posto seguinte em 1982, 1983 e 1984.
Do despacho que homologou a lista dos oficiais a não promover
em 1984, recorreu o oficial em questão para este Supremo Tribunal
que, por acórdão de 22 de Novembro de 1984, decidiu não conhecer
do recurso por ter havido reclamação daquele despacho.
Decidida a reclamação e mantida a inclusão do recorrente
na lista dos capitães a não promover, não foi interposto recurso
contencioso.
Por despacho do CEME de 16 de Agosto de 1984, foi con
firmada a inclusão do recorrente na lista a não promover em
1984.
O recurso é extemporâneo por o recorrente ter tido conheci
mento da portaria recorrida muito antes de 1$ de Janeiro de
1985.
A referida portaria foi publicada na O. E. de 1 de Junho
de 1984 e na Ordem de Serviço n.° 15, de 31 de Agosto de 1984,
do D.R.M. de Évora.
O facto de a transcrição da O.E. ter saído em O. S. sob
a epígrafe «Colocações» não releva, por, tratando-se de forma do
acto administrativo, o que constitui motivo de invalidade é a
falta de fundamentação ou a omissão de forma escrita quando ela
é exigida pela lei.
A circunstância de mais tarde ter havido rectificação da Ordem
de Serviço nada adiantou à realidade jurídica.
Para além disso, o recorrente teve conhecimento de que pas
sara a adido ao ser-lhe notificado o despacho do G. A. G. de 25
de Setembro de 1984, de que tomou conhecimento em 4 de Outubro
seguinte.
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A portaria recorrida tem por base os dispositivos dos art.° 440,
alínea b), n.° 19, e 72.° do EOE. Assim, só poderia ser posta em
crise se alguma das preterições sofridas pelo oficial fosse anulada.
Ora, já é intempestivo qualquer recurso contencioso destinado a
conseguir aquelas anulações.
Todos os actos posteriores são, desde que do mesmo sentido,
meros actos confirmativos que carecem de definitividade ou de
executoriedade próprias e como tal irrecorríveis.
Neste Supremo Tribunal, o recorrente apresentou alegações
sustentando ser o recurso tempestivo e não ter a resposta da enti
dade recorrida refutado os argumentos do recorrente, concluindo
como na petição
O Ex.’° Defensor Oficioso alegou igualmente, corroborando
e apoiando a argumentação do recorrente.
O Ex.° Promotor de Justiça apâs 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 por quem
tinha legitimidade para o fazer.
Alega a entidade recorrida que a petição foi apresentada
extemporaneamente por terem decorridos mais de 30 dias sobre a
data em que o recorrente teve conhecimento da portaria recorrida.
Nos termos do art.° 137.°, n.° 1, do EOE, os recursos são inter
postos no prazo de trinta dias, a contar da data em que os interes
sados tomarem conhecimento oficial da decisão ou do documento
legal que motiva o recurso.
E o n.° 2 do mesmo artigo esclarece que «. .considera-se como
data do conhecimento oficial da decisão ou documento que dá
origem ao recurso a data da respectiva transcrição na ordem de
serviço do organismo em que o oficial presta serviço, ou aquela
em que foi feita a comunicação ao oficial, pelo mesmo organismo».
Esta comunicação é obviamente da decisão ou documento em
causa e não de qualquer outro acto em que incidentalmente se
refira o acto de que se pretende recorrer.
A circunstância de o despacho, comunicado ao recorrente em
4 de Outubro de 1984, ter mandado arquivar um requerimento
dele com fundamento na anterior passagem dele à situação de
adido, não é a comunicação dessa mesma passagem ou do acto que
a ordenou.
Por outro lado e conforme se vê da fotocópia de fls. 50,
não se refere na comunicação feita ao recorrente em 4 de Outubro
de 1984 qual o acto que o passou à situação de adido, quem o
proferiu e em que data. Daí que ele não tenha na altura tomado
conhecimento da existência da portaria de que recorre, mas apenas
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de que tinha passado à situação de adido, passagem de que não
poderia recorrer por ignorar oficialmente o acto que a ordenara.
Na O. S. n.° 15 do D. R. M de Évora, datada de 31 de
Agosto de 1984, foi transcrito, sob a epígrafe «colocações» o
seguinte (doe. de fis. 9):
«Nos termos do n.° 19 da alínea b) do art.° 44.° do Decreto-Lei
n.° 176/71, de 30 de Abril:
Capitão do quadro especial de oficiais, no quadro, (04979164)
Álvaro Henrique Feinandes, do Distrito de Recrutamento e Mobili
zação de Évora, onde continua colocado, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.»
Na O. 5. n.° 2 do mesmo Distrito, datada de 30 de Janeiro
de 1985, consta:
«Art. 9.°
Mudanças de Situação
Que por ter saído inexacto, em relação ao conteúdo da O. E.,
11 Série n.° 1 1/1 de Junho de 1984, o art.° 5.° da O. S. n.° 15 de
31 de Agosto de 1984 deste D. R. M., transcreve-se novamente
daquela O. E. o seguinte:
II
Mudanças de situação
Oficiais do Quadro Permanente
Passagem à situação de Adido:
Nos termos do n.° 19
Salta à vista que na O. S. de 31 de Agosto não foi transcrito
na totalidade a decisão ora impugnada. Faltava a indicação de
passagem à situação de Adido. Sem tal indicação e ainda por cima
sob a epígrafe de colocações, a transcrição feita não revelava
o teor da decisão na sua totalidade e poda induzir em erro quem
a lesse.
A transcrição em O. 5. vale como comunicação oficial do
acto porque se presume que o interessado a lê e dela toma conhe
cimento. Mas, publicada de forma inexacta ou incompleta, não
pode produzir o efeito que pretende.
Não se trata aqui de forma do acto administrativo, mas da
stta publicação que traduz o conhecimento oficial pelo destinatário
do acto.
Rectificada a publicação por inexacta a comunicação tem-se
por feita somente na data da publicação correcta.
Assim, ao recorrente foi oficialmente comunicada a portaria
recorrida somente em 30 de Janeiro de 1985, pelo que, interposto
em 14 de Fevereiro seguinte, o seu recurso é tempestivo.
O acto impugnado não é confirmativo dos despachos que
colocaram o recorrente nas listas dos oficiais a não promover, pois
esta inclusão é diferente da passagem à situação de adido. É certo
que tal passagem se baseia naquela inclusão, mas são actos dife
rentes que produzem diferentes efeitos jurídicos.
—

—
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Basta referir que a inclusão numa lista não implica a não apre
ciação do oficial para efeito de elaboração de outras listas, apre
ciação que já não é feita passando o oficial à situação de adido.
Determina o art.° 44.”, alínea b), n.° 19.°, do EOE: «Consideram-se adidos aos quadros, não se contando nos efectivos aprovados por
lei, os oficiais na situação de activo que:
b) Estando em comissão normal:
19
No termo do prazo de dois anos, a que se refere o n.° 2
do art.° 72°, não satisfaçam à 3.a condição geral de promoção, até
que atinjam o limite de idade estabelecido para o seu quadro e posto
para a passagem à reserva».
E o n.° 2 do art.° 72.° do aludido Estatuto preceitua: «O oficial
que não satisfaça a 3•a condição geral de promoção ficará excluído
da promoção pelo prazo máximo de dois anos, findos os quais, se
continuar a não satisfazer à mesma condição, será excluído defini
tivamente da promoção, ficando na situação de adido ao quadro,
nos termos da condição 19 da alínea b) do art.° 44.°»
Segundo se constata do acórdão deste Supremo Triunal trans
crito por fotocópia a fis. li e seguintes, o recorrente foi afastado
do quadro permanente, por demissão, nos termos do art.° 1730,
§ único, do Código de Justiça Militar de 1925.
Tendo-se ele apresentado em 24 de Setembro de 1978, requereu
a sua reintegração ao abrigo do § único do art. 3•0 do Decreto-Lei
n.° 21 959, de 9 de Dezembro de 1932.
O requerimento foi indeferido, mas este Supremo Tribunal,
pelo citado acórdão, revogou o despacho de indeferimento, por
reconhecer que o requerente devia ser reintegrado no quadro perma
nente logo que se apresentasse.
Em execução deste acórdão lavrado em 28 de Julho de 1982
devia a Administração praticar os actos e operações necessários à
reintegração efectiva da ordem jurídica violada, mediante a recons
tituição da situação actual hipotética, com base na aplicação de
dois princípios: o da retroactividade da anulação contenciosa, ou
seja, de que o acto anulado nunca existiu na ordem jurídica, e o
da limitação da eficácia do caso julgado aos vícios determinantes
da anulação. É esta a lição que se extrai da doutrina (Prof. Freitas
do Amaral. A execução das sentenças nos tribunais administrativos,
págs. 67 e 68).
E diz ainda o mesmo autor: «Para apagar inteiramente os
vestígios da ilegalidade cometida, não pode tomar-se como critério
a ideia de restabelecer-se a situação anterior à prática do acto
ilegal, antes se faz mister aplicar o critério a que podemos chamar
de reconstituição da situação actual hipotética: importa, na verdade,
considerar o espaço de tempo que mediou entre a prática do acto
ilegal e o momento em que se reintegra a ordem jurídica, e recons
—
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tituir, na medida do possível, a situação que nesse último momento
existiria se o acto ilegal não tivesse sido praticado e se, portanto,
o curso dos acontecimentos nesse espaço de tempo se tivesse
apoiado sobre uma base legal» (obra citada, pág. 51).
Aplicando ao caso sub judicibtts a doutrina exposta que é seguida
por este Supremo Tribunal (cfr. acórdão de 14 de Março de 1985,
in Colecção, 2.° vol. pág. 95), tem-se que a execução do referido
acórdão de 1982 obrigaria não só a reintegrar o recorrente desde
24 de Setembro de 1978 como a considerar que ele esteve desde
essa data no quadro permanente. Consequentemente devendo ele
ser apreciado para efeitos de promoção na lista a elaborar em finais
de 1981 para vigorar em 1982, tal apreciação tinha de ser feita, com
os aludidos efeitos, ainda como execução do dito acórdão.
Assim, ao ser o recorrente incluído na lista de oficiais a não
promover em 1982, tal decisão que não foi impugnada e por isso
é inatacável, produz efeitos desde 1 de Janeiro de 1982, por só
assim se reconstituir a situação hipotética resultante da execução
do mencionado acórdão de 1982.
Se o recorrente tivesse sido incluído na lista dos oficiais a
promover e lhe tivesse cabido a promoção, ele seria promovido
com efeitos nessa data, mesmo que anterior à que na realidade
e em execução integral do acórdão reintegrador, o incluísse na
dita ista.
O recorrente foi novamente incluído nas listas de oficiais a
não promover de 1983 e 1984, não tendo ele impugnado a primeira
nem recorrido do despacho que indeferiu a reclamação que apresentou
quanto à segunda.
Assim, verifica-se que decorreram dois anos sobre a data con
siderada para exclusão da promoção (1 de Janeiro de 1982), con
tinuando o recorrente excluído, pelo que, nos termos do art.° 44°,
alínea b), n.° 19, do EOE, devia passar à situação de adido.
A portaria recorrida ao ordenar tal passagem cumpriu a lei e
não sofre de qualquer vício.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso e confirma-se a
portaria recorrida.
Lisboa, 21 de Novembro de 1985.
Henrique de Oliveira Rodrigues, general (Vencido, consoante
a declaração de voto que junto);
Mário Eduardo de Melo Wilton Pereira, general da força Aérea
(Vencido pelos motivos expressos nas Declarações Anexas);
Artur Baptista Beirão, general;
António da Silva Osório Soares Carneiro, general;
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José Luiz de Azevedo Barreto Sacchetti, general da Força Aérea;
João António Gonçalves Serôdio, general;
Manuel Lopes Maia Gonçalves (Vencido, nos termos da decla
ração de voto junta);
Alfredo Rui Francisco do Carmo Gonçalves Pereira.
DECLARAÇÃO DE VOTO
1. Sem prejuízo da inteira concordância com a apreciação e
decisão do acórdão quanto à matéria de fundo, entendo, com o
devido respeito pela Opinião contrária, que o recurso, interposto
pelo recorrente em 14 de Fevereiro de 1985, é intempestivo, na
medida em que a portaria de 1 Janeiro de 1984, embora publicada
sob forma incompleta na Ordem de Serviço n.° 15, de 31 de Agosto
de 1984, da sua Unidade, não lhe podia deixar dúvidas de que se
tratava de uma passagem à situação de adido.
Nenhuma outra interpretação poderia ser dada ao que foi
publicado.
2. Ë certo que a transcrição da Ordem do Exército na Ordem
de Serviço, na parte que interessava ao recorrente foi incorrectamente
e,
«colocações» em vez de «mudanças de situação»
epigrafada
por lapso, incompleta por ter omitido a subepigrafe «passagem à
situação de adido».
estra
Tal incorrecção e tal lapso constituíram deficiências
mas ambas
nhamente só corrigidas cerca de seis meses depois
eram facilmente detectáveis pelo recorrente, tanto mais que se
trata de um oficial e, como tal, naturalmente habituado a inter
2. Série, onde,
pretar as transcrições da Ordem do Exército
nte.
sincopadame
aliás e até, as portarias são expressas
Assim sendo, o sentido do que foi transcrito era óbvio. E se,
para o recorrente, o não era, podia consultar a Ordem do Exército
respectiva, que fica na Unidade à dsposição dos militares para
efeitos de consulta, ao contrário do que foi alegado.
3. Mas se tanto não bastasse, é determinante que o Estatuto
do Oficial do Exército (Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril)
do qual o recorrente, como oficial, é obrigado a ter conhecimento,
por força do n.° 27.° do art.° 4.° do Regulamento de Disciplina
Militar—quando no n.° 19 da alínea b) do art.° 44.° na redacção
da Portaria n.° 891/81, de 7 de Outubro, dispõe «no termo do
prazo de dois anos a que se refere o n.° 2 do art.° 72.°, não satis
façam à 3a condição geral de promoção, até que atinjam o limite
de idade estabelecido para o seu quadro e posto para a passagem
à reserva», tal disposição tem como antecedente o expresso no
próprio art.° 44.° e na sua alínea b), que se transcrevem em conjunto:
«consideram-se adidos aos quadros, não se contando nos efectivos
—

—

—

—

—

—
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aprovados por lei, os oficiais na situação do activo que, estando
em comissão normal:.
4. Por estas duas ordens de razões (2. e 3. stipra), uma
subjectivamente ligada à capacidade intelectual a outra objectivamente
concretizada nos deveres militares do recorrente, não se vê que um
oficial que lê, na Ordem de Serviço e em relação a ele, «nos termos
do n.° 19) da alínea b) do art.° 44•0, não entenda que passou à
situação de adido por, no termo do prazo de dois anos, não ter
satisfeito a 3. condição geral de promoção.
Desta forma, o sentido da l.a publicação na Ordem de Serviço,
não podia deixar de ser conhecida do recorrente.
5. Nestes termos, votei no sentido de não se tomar conhe
cimento do recurso, por intempestivo, concordando com o acórdão
quanto às outras questões.
Lisboa, 21 de Novembro de 1985.
Henrique de Oliveira Rodrigues, general;
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei que se não devia tomar conhecimento do recurso, porque
foi interposto extemporaneamente, pelas razões aduzidas pelo Ex.m
Juiz Presidente, às quais me parece útil aduzir o seguinte:
a) Segundo o ensinamento corrente da doutrina, cfr. Marcello
Caetano, Manual, 9•a ed., vol. 2.°, pág. 1371, para que a notificação
seja validamente feita, basta que o notificado fique a conhecer o
sentido e o alcance do acto, independentemente de incorrecções
formais deste. E, no caso em apreciação, o recorrente entendeu
perfeitamente a primeira publicação do acto, de que tomou conhe
cimento em 18 de Janeiro de 1985, o qual nem veio mesmo a
ser alterado na substância, só lhe vindo a ser dada designação
adequada.
O oficial recorrente tinha, e tem, o dever legal de conhecer
a lei militar que o despacho recorrido lhe aplicou
art.° 40, n.° 27,
do D.R.M.
b) O entendimento que acaba de ser referido é correntemente
perfilhado pelo Supremo Tribunal Administrativo, que dispensa mesmo
o conhecimento da fundamentação do acto, para o início do curso
cfr. acórdãos de 17 de Fevereiro e de 20
do prazo do recurso
de Abril de 1983, Acórdãos doutrinários, 258, 752 e 266, 214.
Quanto ao mais, concordo com a decisão que fez vencimento.
—

—
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Acordam no Supremo Tribunal Militar:
O Digno Promotor de Justiça junto deste Supremo Tribunal
interpâs recurso do acórdão de 26 de Julho de 1984 que decidiu
sobre a sua competência em razão da matéria para conhecer do
recurso interposto pelos tenentes António Bernardino da Silva, Ivar
José Martins Corceíro, João Martins Gonçalves, Manuel Joaquim
Barrisco, António Mateus Ferreira Galinha, Manuel Simões Ríbeiro
e João Luís de Oliveira, em matéria de promoção.
O recurso, circunscrito à matéria da inconstitucionalidade das
normas atributivas dessa competência, subiu ao Tribunal Consti
tucional que, por acórdão de 30 de Outubro de 1985, lhe deu
provimento, ordenando a baixa do processo para que o acórdão
recorrido seja reformado em consonância com o juízo da inconstitu
cionalidade.
Dando cumprimento a tal decisão, acordam no Supremo Tri
bunal Militar em não tomar conhecimento do recurso por carecer de
competência em razão da matéria.
Lisboa, 27 de Novembro de 1965.
Henrique dc Oliveira Rodrigues, general;
Mário Esteves Brinca, vice-almirante;
Mário Eduardo de Meio Wilton Pereira, general da força Aérea;
Artur Baptista Beirão, general;
António da Silva Osório Soares Carneiro, general;
José Luiz de Azevedo Barreto Sacchetti, general da Força Aérea;
João António Gonçaives Serôdio, general;
Alfredo Rui Francisco do Carmo Gonçalves Pereira, juiz;
Manuel Lopes, juiz.
Acordam no Supremo Tribunal Militar:
João Afonso Bento Soares, tenente-coronel de transmissões
(50772511), professor efectivo do Instituto de Altos Estudos Mili
tares, interpôs recurso contencioso do Despacho do General Aju
dante-General do Exército, proferido por delegação de poderes do
General Chefe do Estado-Maior do Exército em 20 de Setembro
de 1983, mediante o qual foi indeferido o requerimento que o recor
rente formulara, solicitando o seu direito de antiguidade sobre o
coronel José Carvalho Gomes, e bem assim o seu consequente
acesso ao posto de coronel referido à data da vaga que o coronel
Carvalho Gornes preenche, além dos direitos e indemnizações daí
decorrentes.
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O recorrente expôs, em síntese, que o despacho recorrido
se fundamentou num despacho do General Director de Pessoal,
proferido em 23 de Agosto de 1968, que mandou atribuir ao
referido coronel Carvalho Gomes a antiguidade, no posto de tenente
da Arma de Engenharia (Transmissões), referida a 1 de Dezembro
de 1965, mas que este despacho é ilegal, por contrariar frontal
mente o artigo 48.° do anterior Estatuto do Oficial do Exército
(Decreto-Lei n.° 36 304, de 24 de Maio de 1947);
O que o recorrente pretendeu ver reconhecido com a exposição
ao General CEME e o determinou a interpor o presente recurso
foi, e é, a sua firme convicção de que lhe assiste o direito de anti
guidade sobre o mesmo oficial, já que o recorrente ingressou no QP,
logo na Lista de Antiguidade dos Oficiais do Exército, um ano
antes do coronel Carvalho Gomes:
O recorrente entrou para o QP depois de findar o seu tirocínio
para a Arma de Transmissões, em 1966/67, e só um ano depois o
referido oficial Carvalho Gomes terminou o seu tirocínio e, por
sua vez, entrou para o QP;
Em Agosto de 196$ é proferido o Despacho do General
Director do Serviço de Pessoal, atribuindo ao então tenente Carvalho
Gomes a antiguidade por ele solicitada ao entrar para o QP (que
assim passa a coincidir com a do agora recorrente e então capitão
Bento Soares), mas obviamente e apenas no seu anterior posto de
tenente, ou seja a de 1 de Dezembro de 1965;
Daqui decorre que para escalonamento dos dois oficiais, embora
tivesse acabado por se registar uma coincidência das antiguidades
em tenente, as suas posições relativas estavam desde logo perfeita
mente definidas, já que:
a) Existiu uma antiguidade (relativa) efectiva de um ano de
ingresso no QP, favorável ao recorrente;
b) À altura do despacho que concede a igualdade de antiguidade
em tenente, já o recorrente é capitão, e por consequência mais
antigo, e logo não haveria lugar à aplicação de qualquer critério
de antiguidade;
Ao despacho proferido em 1968 foi dado um entendimento
erróneo que redundou em prejuízo do recorrente;
A partir do momento de ingresso de um oficial do QP tem-se
garantida uma posição na escala de antiguidade da respectiva
Arma ou Serviço
art.° 48.° do antigo EOE, só passível de alteração
nos termos do EOE em vigor ao tempo da sua execução;
A entrada no QP é um marco que separa duas situações
completamente distintas, como vem salientado de forma clara e
concisa na Nota n.° 0728 da Academia Militar de 10 de Agosto
de 1983.
—
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O recorrente rematou a sua petição pedindo que o recurso
seja julgado procedente, com a anulação do Despacho recorrido,
por ilegal, dada a ilegalidade que demonstrou do despacho que lhe
serviu de fundamento, reconhecendo-se ao recorrente o direito de
antiguidade sobre o coronel José Carvalho Gomes, com a conse
quente promoção ao posto de coronel, referida a 7 de Agosto de
1982, e todos os efeitos administrativos decorrentes previstos na lei.
A entidade recorrida, ou seja o General AGE, contestou,
dizendo que o despacho recorrido foi proferido em resultado do
estudo a que foi submetido o requerimento do recorrente; que esse
despacho não constitui decisão definitiva e executória com eficácia
externa própria, pois é meramente confirmativo de um outro profe
rido pelo Director do Serviço de Pessoal, sendo por isso conten
ciosamente insindicável (art.° 15.° da LOSTA). Diz ainda que o
recorrente há muito deixou caducar o seu direito de impugnação
contenciosa, pois de qualqtter modo o último acto definitivo e exe
cutório com eficácia externa praticado sobre a situação jurídica do
recorrente em matéria de promoções já vem referenciado em 1974,
aquando da sua promoção a tenente-coronel. Diz, finalmente, que tam
bém a questão de fundo não merecia provimento, porquanto a colo
cação do coronel Carvalho Gomes à «esquerda» do requerente se
mostra efectuada com absoluto respeito pelas disposições legais então
em vigor, nomeadamente por força do disposto no n.° 2 da Portaria
n.° 17 894, de 19 de Agosto de 1960, e no art.° 24.°, n? 3, alínea a),
do EOE.
O recorrente alegou neste Supremo Tribunal, sustentando a
tempestividade e o cabimento do recurso, e reiterando que, de fundo,
merece provimento.
O Ex.m0 Defensor Oficioso entendeu que o despacho recorrido
enferma de vícios de violação de lei, conforme apontou no parecer
de folhas 83-89, e o digno Promotor de Justiça apôs o seu visto no
processo.
Correram os vistos dos juízes vogais deste Supremo Tribunal.
Cumpre decidir:
O Tribunal é competente.
Como se intui do que ficou relatado, o despacho recorrido é
em
o despacho proferido pelo General Ajudante-General do Exército
Chefe
General
do
poderes
de
delegação
por
1983,
de
20 de Setembro
do Estado-Maior do Exército.
Esse despacho encontra-se transcrito no ofício junto a folhas
é do seguinte teor: «Indeferido nos termos da
doc. n.° 1
11
informação. Esclarecer exaustivamente o oficial.»
—

—,
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Em cumprimento do despacho, no mesmo ofício foi o oficial
informado de que os argumentos que invocara não relevavam, nos
termos seguintes, transcritos no ofício, ut folhas 11-12:
Em 2 de Agosto de 1968, o então tenente Carvalho Gomes
apresentou um requerimento no qual levantava o problema da
antiguidade que lhe devia ser atribuida, no posto de tenente, ao ingres
sar no serviço efectivo como oficial de engenharia do quadro per
manente.
Por despacho do General Director do Serviço de Pessoal de
23 de Agosto de 1968 foi determinado o seguinte: «Nos termos
legais em vigor e portanto de acordo com a legislação aplicável ao
caso, deve ser atribuída ao requerente a antiguidade, no posto de
tenente da arma de engenharia (transmissões), de 1 de Dezembro
de 1965.»
Face a este despacho, e tendo em conta que a classificação
final de curso do coronel Carvalho Gomes (12,82) é superior à do
requerente (12,37), é aquele oficial mais antigo.
Aliás, de qualquer forma, nas listas de antiguidades, pelo
menos a partir de 1971, o coronel Carvalho Gomes surge sempre
antes do tenente-coronel Bento Soares, sem que tal tenha sido objecto
de reclamação por parte deste último, pelo que o presente reque
riniento é extemporâneo.
Como se intui do que ficou relatado, a partir do despacho do
Director do Serviço de Pessoal de 23 de Agosto de 1968, que não
foi objecto de qualquer reclamação ou impugnação, passou a ser atri
buída aos oficiais que vêm sendo referidos a mesma antiguidade,
figurando porém o oficial Carvalho Gomes antes do ora recorrente,
Bento Soares, por superior classificação de fim de curso.
Assim, e como consta de folhas 47, estes dois oficiais, até à
promoção ao posto de coronel, com exclusão desta, foram promovidos
nas mesmas datas; porém o oficial Carvalho Gomes antes do recor
rente.
Sucedeu no entanto que o coronel Carvalho Gomes foi promo
vido a este posto em 11 de Agosto de 1982, sem que o então tenente-coronel Bento Soares o tivesse sido. E, nas listas de promoção a
coronel para o ano de 1982, que foram elaboradas pela Direcção do
Serviço de Pessoal e homologadas pelo CEME, o então tenente-coronel
Carvalho Gomes constava em primeiro lugar, isto é, antes do também
tenente-coronel Bento Soares, conforme se documenta a folhas 48.
Alega-se no recurso, por parte da entidade recorrida, que o
recorrente, tenente-coronel João Afonso Bento Soares, há muito dei
xou caducar o seu direito de impugnação contenciosa do acto recor
rido, pois de qualquer modo o último acto definitivo e executório
com eficácia externa praticado sobre a situação jurídica em matéria
—

—

—

—
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de promoções já vem referenciado no ano de 1974, aquando da sua
promoção que então teve lugar.
Sucede porém que, como já se apontou, o acto recorrido é
o Despacho do General Ajudante-General de 20 de Setembro de
1983, proferido por delegação de poderes do CEME, do qual foi
dado conhecimento ao recorrente através da comunicação da Direc
ção do Serviço de Pessoal que se encontra junta, em fotocópia, a
folhas 11, e da qual foi mandado dar conhecimento ao oficial ora
recorrente em 20 de Dezembro de 1983.
Sendo este o acto recorrido, e tendo o recurso dado entrada
em 19 de Janeiro de 1984, torna-se evidente que foi interposto tem
pestivamente, improcedendo, a este respeito, a arguição de intem
pestividade feita pela entidade recorrida.
Ë que a tempestividade dos recursos é aferida tão-só em refe
rência ao acto neles impugnado. Ainda que se trate de actos confir
mativos, é sempre em relação a eles que a tempestividade se afere,
e nunca em relação aos actos confirmados.
Pode ver-se, neste preciso sentido, dentre outros, o acórdão
do Supremo Tribunal Administrativo de 19 de Julho de 1979, no
Boletim do Ministério da Justiça, n.° 292, pág. 414.
Em contrapartida, há a considerar que, em tais casos, o Tribunal
só pode entrar na apreciação dos actos sob recurso, estando-lhe
vedada a apreciação dos actos confirmados, por estes ccnstituirern
casos já definitivamente resolvidos e, consequentemente, estarem
cobertos pela intemupestividade dos recursos que os impugnem.
Como flui do que ficou relatado, o oficial Carvalho Gomes
apresentou em 1968 uma reclamação, por virtude dc cujo deferimento
lhe foi atribuída a mesma antiguidade que ao oficial Bento Soares,
ora recorrente.
Mas, tendo em conta que a classificação do oficial Carvalho
Gornes era superior à do recorrente, passou aquele a figurar nas
listas de antiguidade sempre à frente do recorrente, mantendo-se esta
situação inalteravelmente.
Ambos estes oficiais, até à promoção ao posto de coronel, foram
promovidos nas mesmas datas; porém, como ficou relatado, aquando
da promoção ao posto de coronel, o oficial Carvalho Gomes foi
promovido, por estar colocado à frente, sem que oficial Bento Soares
o tivesse sido, já que não havia então vaga para ele.
E só então surgiu o recurso sub judicibus.
Diz a entidade recorrida, como se relatou, que o recurso é
intempestivo, pois o acto recorrido é confirmativo, e o recorrente
há muito deixou caducar o seu direito de impugnação contenciosa, já
que o último acto definitivo e executório com eficácia externa pra
ticado sobre a situação jurídica em matéria de promoções vem
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referenciado pelo menos a partir de 1974, aquando da sua promoção
a tenente-coronel.
Seja, porém, ou não seja o acto recorrido confirmativo, da
solução deste problema não advém incidência sobre a questão da
tempestividade, pelo que não há necessidade de a abordar e decidir:
Como se relatou, até à promoção ao posto de coronel ambos os
oficiais foram promovidos nas mesmas datas.
O recorrente alega que não teve conhecimento das listas de
antiguidade em que o oficial Carvalho Gomes foi colocado à sua
frente (e portanto do acto que a entidade recorrida diz ser o con
firmado), isto é, dos documentos ou publicações oficiais em que se
assumia uma posição contrária à que agora sustenta (sua própria
colocação precedendo o seu camarada Carvalho Comes) e que só
por essas listas poderia ter conhecimento de que o seu camarada fora
colocado à sua frente.
O prazo para a interposição do recurso é de 30 dias, e conta-se
a partir da data em que os interessados tomam conhecimento oÍicial
da decisão. Este conhecimento oficial é dado pela transcrição na
ordem do organismo em que o oficial presta serviço, tat-qualmente se
preceitua no artigo 108.° do EOFA, uma vez que o oficial não foi
notificado.
No caso em apreciação, a única O. E. que se apurou ter sido
publicada em O. S., contendo a posição relativa dos dois oficiais
a partir do dererimento da pretensão do oficial Carvalho Gomes, foi
a O. E., 2? Série, n.° 4, de 1975. Esta O. E., como se documenta a
folhas 124, foi recebida no Regimento de Transmissões, e no seu
rosto figura o carimbo da então Escola Prática de Transmissões e
a anotação «Publicado na O. S., n.° 152, de 5 de Julho de 1975»
—vide folhas 125.
Porém, nesta data, de 5 de Julho de 1975, o recorrente, como
se documenta a folhas 153 verso, encontrava-se em serviço no então
Ultramar Português, e numa época particularmente conturbada, como
foi notário e do conhecimento geral, ficando assim ilidida a pre
sunção de que nessa altura teve conhecimento de que o oficial
Carvalho Gomes fora colocado à sua frente, precedendo-o na lista
de antiguidades.
Por outro lado, como se informa a folhas 121, não estava a
ser cumprido, nessa época, o disposto no artigo 35.°, n.° 2, do EOE,
disposição onde se estabelece que a publicação nas listas gerais de
antiguidades será referida em aviso inserto na 2.’ Série da Ordem
do Exército, assim se tendo omitido uma formalidade que poderia
ter relevância para o conhecimento do acto.
Não pode, pelas razões explanadas, aceitar-se que o ora recor
rente, oficial Bento Soares, tenha tido conhecimento oportuno e
ab initio do Despacho do Director do Serviço de Pessoal e da exe
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cução que lhe estaria a ser dada de, dentro da mesma antiguidade dos
dois oficiais decidida pelo Director do Serviço do Pessoal, dar pre
cedência ao oficial Carvalho Gomes. Quer dizer, processualmente
tem de admitir-se que o recorrente só agora teve conhecimento de
todos os actos praticados que afectaram a sua posição relativamente
ao oficial Carvalho Gomes.
Em tais termos, e porque, em matéria de recursos, neste domí
nio da prova da tempestividade, se dúvida houvesse sobre o ponto,
teria que funcionar a salutar regra favorabilia ampliando, não pode
o recurso ser considerado como interposto fora de tempo.
Quanto à matéria de fundo:
O recorrente sustenta na sua petição, como se relatou, que lhe
assiste o direito de antiguidade sobre o oficial Carvalho Gomes, pois
ingressou no quadro permanente, porcanto na lista de antiguidade dos
oficiais do Exército, um ano antes do seu camarada Carvalho Gomes;
que, embora para escalonamento dos dois oficiais se tivesse acabado
por registar uma coincidência de antiguidades em virtude do des
pacho do Director do Serviço de Pessoal, sempre o recorrente deverá
preceder o seu camarada, porque existiu uma antiguidade efectiva a si
respeitante e porque na altura em que o despacho mencionado foi
proferido já o recorrente tinha entrado para o quadro permanente
e era capitão, e por consequência mais antigo; e ainda que a partir
do momento do ingresso de um oficial no quadro permanente fica-lhe garantida uma posição na escala de antiguidades da respectiva
arma ou serviço
artigo 48.° do EOE
só passível de alteração nos
termos do EOE em vigor ao tempo, sendo a entrada no quadro per
manente um marco que separa duas situações completamente dis
tintas, como salientou de forma clara e concsa a Nota n.° 0728, da
AM de 10 de Agosto de 1983.
Estas, em síntese, as razões em que se baseou a petição do recoi
rente para pedir a anulação do despacho recorrido.
O recorrente carece, porém, de razão, pois, sem que se negue
a exactidão da generalidade dos seus argumentos, sucede que não é
exacto o pressuposto de que arranca, ou seja o de que há uma anti
guidade efectiva a si respeitante, por já estar no quadro permanente
quando o seu camarada Carvalho Gomes para lá entrou.
Por despacho do Director do Serviço de Pessoal, hoje incontro
verso e indiscutido, foi atribuída ao oficial Carvalho Gomes, no
posto de tenente da Arma de Engenharia (transmissões), a antiguidade
de 1 de Dezembro de 1965, ficando assim os dois oficiais com a
mesma antiguidade referente a esse posto.
Até aqui tudo é incontroverso; o recorrente não discute essa
antiguidade do seu camarada, que aceita, dizendo até na alegação,
—

—,
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a folhas 21, que o despacho do Director do Serviço de Pessoal é
insindicável.
O que se discute é a ordem relativa destes dois oficiais, que
passaram a ter a mesma antiguidade, por o oficial Carvalho Gomes
ter visto a sua antecipada de um ano.
Nos termos do artigo 24.°, n.° 3, alínea z), do EOE, dentro do
mesmo quadro, a ordem dos oficiais promovidos na mesma data
será regulada pela ordem de inscrição na respectiva escala, que aten
derá à classificação final do respectivo curso. Esta regulamentação,
no que interessa, em nada alterou a do Estatuto anterior.
Como a classificação do oficial Carvalho Gornes foi superior
à do seu camarada Bento Soares, foi aquele colocado, na lista de
antiguidades, precedendo este, por virtude da disposição legal que
acaba de ser referida.
Nos termos já relatados, o oficial Bento Soares sustenta, na
petição, que tem uma antiguidade, a que chama efectiva, sobre o
oficial Carvalho Gomes.
Este pressuposto, de que arranca para expor a sua argumentação
e para formular o seu pedido, não é exacto para a ordem jurídica.
Os dois oficiais, a partir do despacho do Director do Serviço de
Pessoal, passaram a ter a mesma antiguidade, para todos os eFeitos
legais, e daí há que tirar todas as ilações.
Não há uma antiguidade efectiva e outra não efectiva, ou mera
mente jurídica. A antiguidade que se estava a atribuir ao oficial
Carvalho Gomes foi considerada inexacta perante a lei por despacho
que não foi recorrido; foi corrigida e, a partir do momento em que o
foi, há que proceder como se, ab initio, sempre tivesse sido aquela
que foi fixada definitivamente. De outro modo, seria não tirar todas
as consequências de urna decisão com força executória e, segundo
uma conhecida expressão usada a propósito da interpretação das
leis, fazer entrar pela janela o que a lei faz sair pela poita.
A antiguidade dos dois oficiais passou, portanto, a ser a mesma,
e a partir de o momento em que isto sucedeu deve também ser
considerado que entraram para o quadro permanente na mesma data.
A antiguidade de um oficial pode scr corrigida quer como
efeito da interpretação de um texto legal, quer em virtude de um erro
de escrita ou de contagem de tempo em que se vinha incorrendo, quer
ainda por outras razões. Em qualquer destes casos, a antiguidade
passa a ser aquela que foi fixada, com todas as consequências que
daí derivam, embora na segunda hipótese acabada de formular (erro
de escrita ou de contagem) se patenteia mais claramente a inviabili
dade de fazer aqui qualquer distinção, como o recorrente fez.
hipótese que se formula só para
Poderia até ter sucedido
efeito de fundamentação
que ao oficial Carvalho Gomes tivesse
-—

—
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sido fixada urna antiguidade de modo que não ficasse com a mesma
que o oficial Bento Soares, mas com mais algum tempo que este
(v. g. no caso de a antiguidade ter sido antecipada de dois anos).
Neste caso patentear-se-ia, e bem claramente, que o oficial Carvalho
Gornes deveria preceder o seu camarada Bento Soares; e no entanto,
segundo a argumentação deste, assim não deveria suceder.
Serve sto pala reforçar a conclusão de que não há diversas moda
lidades de antiguidade e a ilação de que, corrigida uma antiguidade,
há que proceder, até onde for possível, e mesmo retroactivamente,
como se, ab initio, a antiguidade tivesse sido sempre a que foi fixada
definitivamente.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
Lisboa, 28 de Novembro de 1985.
Henrique de Oliveira Rodrigues, general;
Mário Esteves Brinca, vice-almirante;
Mário Eduardo de Meio Wilton Pereira, general da Força Aérea;
Artur Baptista Beirão, general;
António da Silva Osúrio Soares Carneiro, general;
José Luiz de Azevedo Barreto Saccbetti, general da Força Aérea;
João António Gonçalves Serôdio, general;
Manuel Lopes, juiz.
Manuel Lopes Maia Gonçalves, juiz.

Acordam no Supremo Tribunal Militar:
João Carlos Albuquerque Pinto, capitão púra-quedista (003 102-L),
interpôs recurso contencioso para este Supremo Tribunal, do des
pacho do Chefe do Estadoi\Iaior do Exército, de 3 de fevereiro de
1984, relativo à aplicação dos n.s 4 e 5 do artigo 37.° da Lei do
Serviço Militar.
Este Supremo Tribunal, por acórdão de fis. 87 a 89, julgou-se
competente em razão da matéria, mas decidiu não conhecer do
recurso, por o acto recorrido ser genérico.
Desse acórdão recorreu o Ex.’° Promotor de Justiça para o
Tribunal Constitucional que deliberou revogar o aresto deste Su
premo Tribunal, a ser reformado dc harmonia com o juízo de incons
titucionalidade feito sobre os artigos 107.°, 108.0, 110.°, 111.0 e 112.° do
E. O. f. A. e 134.°, 136.°, 137.°, n.° 1, 138.°, 140.° e 141.° do E. O. E.,
dsposições que estabelecem a competência deste Supremo Tribunal
para conhecer dos recursos do contencioso administrativo militar.
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Considerados inconstitucionais os citados preceitos do E. O. F. A.
e do E. O. E., resulta da interpretação dada pelo Tribunal Constitucio
nal que este Supremo Tribunal é incompetente, em razão da matéria,
para conhecer do presente recurso, nesse sentido tendo de se reformar
o acórdão de fis. $7 a 89 para execução do decidido pelo Tribunal
Constitucional.
Pelo exposto, reforma-se o acórdão de fis. 87 a 89 e decide-se
não se tomar conhecimento do recurso por incompetência, em razão
da matéria, deste Supremo Tribunal.
Lisboa, 2$ de Novembro de 1985.
Henrique de Oliveira Rodrigues, general;
Mário Esteves Brinca, vice-almirante;
Mário Eduardo de Meio Wilton Pereira, general da Força Aérea;
Artur Baptista Beirão, general;
António da Silva Osório Soares Carneiro, general;
José Luiz de Azevedo Barreto Sacchettí, general da Força Aérea;
João António Gonçalves Serôdio, general;
Manuel Lopes Maia Gonçalves, juiz;
Alfredo Rui Francisco do Carmo Gonçalves Pereira, juiz.

IX

—

DECLARAÇÕES

Colocações e desempenho de funções:
1) O coronel de infantaria, na situação de reserva, (51388611)
Fernando Mário de Almeida Cid Torres continuou a prestar serviço,
após a sua passagem à situação de reserva (4 de Outubro de 1985), na
Direcção da Arma de Infantaria.
2) O capitão do serviço de material (serviços técnicos de manu
tenção), na situação de reserva, (51105211) Manuel Martins da
Silva Rocha continuou a prestar serviço, após a sua passagem à
reserva (19 de Junho de 1985), no Regimento de Engenharia de
Espinho.
3) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de reserva,
(51195311) fausto Afonso Pereira continuou a prestar serviço, após
a sua passagem à reserva (30 de Junho de 1985), no Distrito de Recru
tamento e Mobilização de faro.
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4) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de reserva,
(51286411) Adriano António Crespo continuou a prestar serviço, após
a sua passagem à situação de reserva em 20 de Outubro de 1985,
no Distrito de Recrutamento e Mobilização de Leiria.
5) O capitão do serviço geral do Exétcito, na situação de reserva,
(51992911) Alfredo Pinto Candeias continuou a prestar serviço após
a sua passagem à reserva (21 de Setembro de 1985), no Regimento
de Infantaria de Queluz.
6) O capitão do serviço geral do Exército (50655411) Manuel
Comes Correia, na situação de reserva, presta serviço na Delega
ção Distrital de Santarém da Cruz Vermelha nos termos dos arti
gos 38.° e 39.° do Estatuto da Cruz Vermelha Portuguesa desde
1 de Janeiro de 1986, deixando de o prestar desde a mesma data na
Repartição Geral da Direcção do Serviço de Pessoal.
Cursos estágios e tirocínios:
7) Deve ser averbado aos oficiais abaixo indicados o Curso
de Aperfeiçoamento de Esgrima que frequentaram no Centro Militar
de Educação Física, Equitação e Desportos, no período de 7 de
Janeiro a 31 de Outubro de 1985, com a seguinte classificação:

Capitão de cavalaria (05592279) José Maria Rebocho Pais de Paula,
bom;
Tenente de infantaria (14056180) João Francisco Braga Marquilhas,
regular.

Averbamento:
8) Por despacho de 27 de Dezembro de 1985 foi autorizada a
alteração, nos seus documentos de matrícula, da data de nascimento
do tenente-coronel de infantaria (50670711) Carlos Diamantino Bace
lar Pires, de 15 de Janeiro de 1932 para 15 de Junho de 1932, de
acordo com a respectiva certidão de nascimento.
Rectificações:
9) Pertence à Escola Prátca do Serviço de Transportes, e não ao
Batalhão de Infantaria Motorizado, o alferes miliciano de infan
taria (04524982) Rui Mira Gomes, que por portaria de 22 de Dezem
1.0
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bro de 1984, inserta na Ordem do Exército, 2. Série, n.° 14, de 15
de Julho de 1985, página 1137, foi promovido ao actual posto.
10) Pertence ao Regimento de Infantaria de Vila Real, e não
ao Regimento de Infantaria de Tomar, o alferes miliciano de infan
taria (14710982) Vítor José Gomes Lousada, que por portaria de
22 de Dezembro de 1984, inserta na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 14, de 15 de Julho de 1985 página 1124, foi promovido ao actual
posto.

X

—

OBITUÁRIO

1985:
Tenente miliciano do serviço de saúde, na situação de
Agosto, 6
reserva, (41167142) Joaquim José da Costa e Simas Júnior, do
Quartel-General da Região Militar do Centro;
Setembro, 18— Major engenheiro de transmissões (08903163) Mário
Alexandre de Oliveira Dias;
Capitão do serviço geral do Exército, na situação
Novembro, 11
de reserva, (51529411) César de Lima Malheiro, do Quartel-General da Região Militar do Sul;
Coronel de artilharia, na situação de reserva,
Dezembro, 21
(50523711) Armando Joaquim Enes Calejo, do Quartel-General
da Região Militar do Norte.
Dezembro, 24
Tenente-coronel de infantaria, na situação de reserva,
(51084211) António da Conceição de Sousa e Castro, do Quartel-General da Região Militar do Norte;
Dezembro, 26
Capitão do serviço geral do Exército, na situação
de reserva, (51994411) Agnelo de Faria Mendes, do Quartel-General da Zona Militar dos Açores.
—

—

—

—

—

O Chefe do Estado-Maior do Exército
Jorge da Costa Satazar Braga, general
Está conforme:
O Ajudante-General

José Fernando Lopes Gomes Marcjues, general

MINISTÉRIO

DA DEFESA NACIONAL

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO
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2. SÉRIE
N. 3/1 DE FEVEREIRO DE 1986

Publica-se ao Exército o seguinte:

1— MUDANÇAS DE SITUAÇÃO
Oficiais do quadro pernunente
Corpo de oficiais generais:
Passagem à situação de reserva:
General (50457011) André da Fonseca Pinto Bessa, nos termos
da condição 1 •a da alínea a) do n.° 1 do artigo 47.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo ser considerado nesta
situação desde 19 de Junho de 1976.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de
12 de Julho de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 5, de 1 de Março de 1975.
Fica com a pensão mensal de 22 200$00. Conta 44 anos de serviço.
General (51374711) José Alberty Correia, nos termos da condição 1 a
da alínea a) do n.° 1 do artigo 47.° do Decreto-Lei n.° 176/71,
de 30 de Abril, devendo ser considerado nesta situação desde
4 de Fevereiro de 1976.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de
12 de Julho de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 5, de 1 de Março de 1975.
fica com a pensão mensal de 26 640$00. Conta 44 anos de serviço.
Brigadeiro (50508011) José Maria Henriques da Silva, nos termos
da condição 1.a da alínea a) do n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto
-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo ser considerado nesta
situação desde 30 de Junho de 1975.
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Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de
12 de Julho de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2.a Série,
n.° 6, de 15 de Março de 1975.
fica com a pensão mensal de 18 500$00. Conta 41 anos de serviço.
Brigadeiro (50259511) Pedro Alexandre Brum do Canto e Castro
Serra Serrano, nos termos da condição ;a da alínea a) do
n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril,
devendo ser considerado nesta situação desde 30 de Junho
de 1975.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de
12 de Julho de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2.a Série
n.° 6, de 15 de Março de 1975.
Fica com a pensão mensal de 18 500$00. Conta 42 anos de serviço.
Brigadeiro (51470911) Fernando Lourenço de Sousa Pereira, nos
termos da condição 1 •a da alínea a) do n.° 1 do artigo 1.0
do Decreto-Lei n.° 176/7 1, de 30 de Junho, devendo ser consi
derado nesta situação desde 28 de fevereiro de 1976.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de
12 de Julho de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2.a Série,
n.° 6, de 15 de Março de 1975.
Fica com a pensão mensal de 20 500$00. Conta 39 anos de serviço.
Brigadeiro (51378211) Joaquim de Matos Salvador Pinheiro, nos
termos da condição 1.a da alínea a) do n.° 1 do artigo l.° do
Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo ser consi
derado nesta situação desde 7 de Março de 1977.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de
12 de Julho de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2.a Série,
n.° 6, de 15 de Março de 1975.
fica com a pensão mensal de 25 190$00. Conta 44 anos de serviço.
Brigadeiro (50596711) Manuel Leitão Pereira Marques, nos ter
mos da condição l. da alínea a) do n.° 1 do artigo 1.0 do
Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo ser consi
derado nesta situação desde 2 de Fevereiro de 1979.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de
12 de Julho de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2.a Série,
n.° 5, de 1 de Março de 1975.
fica com a pensão mensal de 28 100$00. Conta 42 anos de serviço.
Brigadeiro (50631511) Jaime Artur Chagas Lopes, nos termos da
condição l.a da alínea a) do n.° 1 do artigo 47.° do Decreto-
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-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo ser considerado nesta
situação desde 30 de Junho de 1975.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de
12 de Julho de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 5, de 1 de Março de 1975.
Fica com a pensão mensal de 18 500$00. Conta 40 anos de serviço.
Brigadeiro (51056511) Hélio Augusto Esteves felgas, nos termos da
condição l. da alínea a) do n.° 1 do artigo 47.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo ser considerado nesta
situação desde 25 de Agosto de 1977.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de
12 de Julho de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
11.0 5, de 1 de Março de 1975.
Fica com a pensão mensal de 25 190$00. Conta 45 anos de serviço.
Brigadeiro (50597511) Emílio Loubert Pinho de Carvalho, nos termos
da condição 1.a da alínea a) do n.° 1 do artigo 47.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo ser considerado
nesta situação desde 20 de Fevereiro de 1977.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de
12 de Julho de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 5, de 1 de Março de 1975.
Fica com a pensão mensal de 22 900$00. Conta 40 anos de serviço.
Brigadeiro (50596911) Alberto da Silva Banazol, nos termos da
condição 1 a da alínea a) do n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei
176/71, de 30 de Abril, devendo ser considerado nesta
situação desde 3 de Março de 1978.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de
12 de Julho de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 5, de 1 de Março de 1975.
Fica com a pensão mensal de 26 000$00. Conta 40 anos de serviço.
Brigadeiro (50264211) Fernando José Henriques Rebelo de Andrade,
nos termos da condição 1.a da alínea a) do n.° 1 do artigo 47•0
do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo ser con
siderado nesta situação desde 29 de Setembro de 1978.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de
12 de Julho de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 5, de 1 de Março de 1975.
Fica com a pensão mensal de 26 000$00. Conta 41 anos de serviço.
Brigadeiro (50699511) José João Henriques d’Avelar, nos termos
da condição 1.a da alínea a) do n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei
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n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo ser considerado nesta
situação desde 30 de Junho de 1975.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de
12 de Julho de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.’ 5, de 1 de Março de 1975.
Fica com a pensão mensal de 18 500$00. Conta 43 anos de serviço.
(Por portaria de 7 de Novembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Armas e serviços:
Ingresso nos quadros:
Quadro da Arma de Transmissões
Major de transmissões, supranumerário, (04114964) Armando Brás
Pinto Praça, da Direcção da Arma de Transmissões, onde
continua colocado, devendo ser considerado nesta situação desde
30 de Setembro de 1985, para preenchimento de vaga no
quadro.
(Por portaria de 30 de Setembro de 1985, vsiada pelo Tribunal de
Contas em 20 de Dezembro de 1985. Não são devidos emolu
mentos.)

Capitão de transmissões, adido, (12399675) Eduardo Rodrigues Dias,
por ter deixado de prestar serviço no CINCIBERLANT em
12 de Julho de 1985, desde quando deve ser consderado
nesta situação, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 12 de Julho de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 8 de Janeiro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Capitão de transmissões, adido, (03823372) José Artur Paula Quesada
Pastor, por ter deixado de prestar serviço na Academia Militar
em 12 de Agosto de 1985, desde quando deve ser considerado
nesta situação, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em $ de Janeiro de 1986. Não são devidos emolu

mentos.)
Quadro do Serviço de Material
Tenente-coronel do serviço de material (serviços técnicos de manu
tenção), supranumerário, (51282911) Abílio de Andrade Car
neiro, da Direcção do Serviço de Material, onde continua

2
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colocado, devendo ser considerado nesta situação desde 4 de
Dezembro de 1985, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 4 de Dezembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Janeiro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Quadro do Serviço Geral do Exército
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (52056711)
João Moreira Coelho, do Batalhão de Informações e Reconhe
cimento das Transmissões, onde contínua colocado, devendo
ser considerado nesta situação desde 26 de Novembro de
1985, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 26 de Novembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Janeiro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Quadro de Chefes de Banda de Música
Capitão chefe de banda de música, supranumerário, (41005562)
José Eduardo da Encarnação Ferreira, do Quartel-General da
Região Militar do Sul, onde continua colocado, devendo ser
considerado nesta situação desde 29 de Agosto de 1985, para
preenchimento de vaga no quadro.
(Por

portaria de 29 de Agosto
Contas em 10 de Janeiro

de
de

1985,
1986.

visada pelo Tribunal de
Não são devidos emolu

mentos.)

Passagem à situação de supranumerário permanente:
Nos termos dos artigos 2.° e 5.° do Decreto-Lei
de 11 de Dezembro:

n.°

389/84,

Major de infantaria, no quadro, (46030058) Francisco António
Branco Ramos, do 2.° Batalhão de Infantaria Motorizado da
La Brigada Mista Independente (Regimento de Infantaria de
Abrantes), onde continua colocado, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 17 de Julho de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 9 de Janeiro de 1986. Não são devidos emolu

mentos.)

Major de infantaria, no quadro, (31271558) Fernando Luís Banha
Soares Carracha, do Quartel-General da Região Militar de
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Lisboa, onde continua colocado, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 4 de Agosto de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 9 de Janeiro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
Tenente-coronel médico, adido, (50937211) Rui Franco Gil que,
por ter deixado de prestar serviço no Ministério da Admi
nistração Interna, na Polícia de Segurança Pública, se apresentou
no Exército em 1 de Outubro de 1985, desde quando deve
ser considerado nesta situação,
(Por portaria de 1 de Outubro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 9 de Janeiro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
Passagem à situação de supranumerário:
Tenente-coronel de transmissões (serviços técnicos
ramo manu
tenção), adido, (50357411) Daciano Amílcar Machado de Amaral
Brites, por ter deixado de prestar serviço, em diligência,
no Serviço de Polícia Judiciária Militar em 14 de Outubro
de 1985, desde quando deve ser considerado nesta situação.
—

(Por portaria de 14 de Outubro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 9 de Janeiro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
Major de transmissões, adido, (04114964) Armando Brás Pinto
Praça, da Direcção da Arma de Transmissões, por ter deixado
de prestar serviço, em diligência, no Estado-Maior-General
das Forças Armadas em 26 de Setembro de 1985, desde
quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 9 de Janeiro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Passagem à situação de adido:
Nos termos do a.° 9 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto
-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Desde 1 de Outubro de 1985, 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 ter sido exonerado das
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funções que desempenhava na Academia Militar, continuando,
porém, desde a mesma data, na mesma situação de adido,
nos termos do n.° 9 da citada alínea, por ter sido nomeado
para desempenhar uma comissão de serviço no Ministério
da Administração Interna, na Guarda Nacional Republicana,
o coronel de infantaria (51396611) João Luís da Costa Martins
Ares.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1985, anotada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Janeiro de 1986.)

Desde 1 de Novembro de 1985, 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, no Serviço de Polícia Judiciária
Militar, continuando, porém, desde a mesma data, na mesma
situação de adido, nos termos do n.° 9 da citada alínea, por
ter sido nomeado para prestar serviço no Serviço de Polícia
Judiciária Militar (Delegação de Ëvora), o tenente-coronel de
infantaria (50992211) Ramiro Marques Pita Batista.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1985, anotada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Janeiro de 1986.)

Major de infantaria, no quadro, (40008262) António Luís Freitas
da Naia, do Batalhão de Infantaria de Aveiro, por ter sido
nomeado 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 7 de Novembro de 1985, anotada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Janeiro de 1986.)

Major de infantaria, no quadro, (05185566) Luís Nélson Ferreira
dos Santos, do Quartel-General da Região Militar do Norte,
por ter sido nomeado para desempenhar uma comissão de
serviço dependente do Ministério da Administração Interna,
na Guarda Nacional Republicana, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 18 de Novembro de 1985, anotada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Janeiro de 1986.)

Desde 8 de Outubro de 1985, deixa de estar na situação de adido,
nos termos do n.° 10 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto
-Lei n.° 176/7 1, de 30 de Abril, por ter sido exonerado das
funções que desempenhava na Comissão de Contas e Apura
mento de Responsabilidades, continuando, porém, desde a mesma
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data, na mesma situação de adido, nos termos do n.° 9 da
citada alínea, por ter sido nomeado para desempenhar uma
comissão de serviço dependente do Ministério da Administração
Interna, na Guarda Nacional Republicana, o coronel do serviço
de administração militar (51422911) José Rodrigues de Almeida
e Só Araújo.
(Por portaria de 8 de Outubro de 1985, anotada pelo Tribunal de
Contas em 6 de Janeiro de 1986.)

Coronel do serviço de administração militar, no quadro, (51136411)
António dos Santos Boavida Pinheiro, da Direcção do Serviço
de Intendência, por ter sido nomeado director da Manu
tenção Militar, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 19 de Novembro de 1985, anotada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Janeiro de 1986.)

Desde 13 de Novembro de 1985, 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 ter sido exonerado das
funções que desempenhava no Instituto de Altos Estudos Mili
tares, continuando, porém, desde a mesma data, na mesma
situação de adido, nos termos do n.’ 9 da citada alínea, por
ter sido nomeado para desempenhar funções no Ministério
da Administração Interna, na Guarda Nacional Republicana,
o major do serviço de administração militar (36100558) Ernesto
Manuel Carvalho Alien.
(Por portaria de 13 de Novembro de 1985, anotada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Janeiro de 1986.)

Major do serviço de administração militar, no quadro, (36607062)
Eurico Rodrigues Longo, do Batalhão de Apoio e Serviços da
1.a Brigada Mista Independente (Agrupamento Base de Santa
Margarida), por ter sido nomeado para desempenhar as funções
de chefe da sucursal das Oficinas Gerais de fardamento e
Equipamento no Porto, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 15 de Novembro de 1985, anotada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Janeiro de 1986.)

Desde 29 de Outubro de 1985, 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 das funções que desempenhava na Academia Militar,
continuando, porém, desde a mesma data, na mesma situação
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de adido, nos termos do n.° 9 da citada alínea, por ter sido
nomeado adjunto do chefe da sucursal da Manutenção Militar
em Coimbra o capitão do serviço de administração militar
(12080073) José Agostinho Pereira Gonçalves.
(Por portaria de 29 de Outubro de 1985, anotada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Janeiro de 1986.)
Alferes do serviço geral do Exército (44109960) Manuel fernandes,
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.
Alferes do serviço geral do Exército (01384367) Manuel Francisco
Trindade Gonçalves, 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.
Alferes do serviço geral do Exército (45567457) Abílio Carreiro
Robalo, 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 10 de Agosto de 1985, anotada pelo Tribunal de
Contas em 6 de Janeiro de 1986.)

Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, (31535161) Álvaro
Rodrigues da Silva, da Direcção da Arma de Artilharia, por
ter sido requisitado para desempenhar uma comissão de serviço
dependente do Ministério da Administração Interna, na Guarda
Nacional Republicana, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 14 de Novembro de 1985, anotada pelo
Contas em 10 de Janeiro de 1986.)

Tribunal

de

Desde 15 de Setembro de 1985, 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 ser
viço, em diligência, no Ministério da Administração Interna, na
Guarda Nacional Republicana, continuando, porém, desde a
mesma data, na mesma situação de adido, nos termos do n.° 9
da citada alínea, por ter sido nomeado para prestar serviço
no Ministério da Administração Interna, na Guarda Nacional
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Republicana, o major do quadro especial de oficiais (02142464)
Francisco José Azevedo Martins, da Direcção da Arma de In
fantaria.
(Por

portaria de 15 de Setembro de 1985, anotada pelo Tribunal de
Contas em 6 de Janeiro de 1986.)

Capitão do quadro especial de ofipiais, adido, (08305763) Luís
Filipe Galhardo Lopes da Ponte, do Regimento de Infantaria de
Beja, por ter sido nomeado para o cargo de adjunto do chefe do
gabinete do Serviço de Estrangeiros, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 24 de Julho de 1985, anotada pelo Tribunal de
Contas em 6 de Janeiro de 1986.)
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, (10485767) António José
Augusto, do Regimento de Infantaria de Queluz, por ter sido
nomeado para desempenhar as funções de professor adjunto
da 28.a cadeira da Academia Militar, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 19 de Outubro de 1985, anotada pelo Tribunal de
Contas em 6 de Janeiro de 1986.)
Major de infantaria, no quadro, (31627662) Esmeraldo Rosa Mon
teiro de Azevedo, da Academia Militar, por ter sido nomeado
para desempenhar as funções de professor catedrático da 27.a
cadeira da Academia Militar, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1985, anotada pelo Tribunal de
Contas em 6 de Janeiro de 1986.)

Major de infantaria, no quadro, (31642262) António José Fernandes
Praça, do Centro Militar de Educação física, Equitação e Des
portos, por ter sido nomeado para desempenhar as funções de
mestre da secção de ginástica e desportos da Academia Militar,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 4 de Outubro de 1985, anotada pelo Tribunal de
Contas em 6 de Janeiro de 1986.)

Alferes de infantaria, no quadro, (13325282) Eduardo Manuel Alves
Pinheiro Garcia fernandes, por ter sido nomeado para desem
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penhar as funções de adjunto de comandante de companhia,
na Academia Militar, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1985, anotada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Janeiro de 1986.)

Tenente-coronel de artilharia, no quadro, (50447511) Custódio Guer
reiro Norte, da Escola de Sargentos do Exército, por ter sido
nomeado professor adjunto da 23.a cadeira da Academia Militar
em 23 de Setembro de 1985, desde quando deve ser considerado
nesta situação.
(Por portaria de 23 de Setembro de 1985, anotada pelo Tribunal de
Contas em 6 de Janeiro de 1986.)

Capitão de artilharia, adido, (51995811) José Castelo Caetano, da
Escola Prática de Artilharia, por ter sido nomeado para desem
penhar as funções de comandante de companhia do Corpo de
Alunos do Instituto Militar dos Pupilos do Exército, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1985, anotada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Janeiro de 1986.)
Tenente de artilharia, no quadro, (02803883) António Emídio da
Silva Salgueiro, por ter sido nomeado instrutor de ginástica e
desportos da Academia Militar, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 14 de Outubro de 1985, anotada pelo Tribunal de
Contas em 6 de Janeiro de 1986.)

Capitão de cavalaria, no quadro, (05683079) João Eduardo Lupi
Correia de Sampaio, por ter sido nomeado professor adjunto
da 3.’ cadeira (Organização, Táctica e Serviços de Cavalaria)
da Academia Militar, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1985, anotada pelo Tribunal de
Contas em 6 de Janeiro de 1986.)
Tenente de cavalaria, no quadro, (11826781) João Henrique Cordeiro
de Jesus Neves, da Academia Militar, por ter sido nomeado
para desempenhar- as funções de comandante de companhia do
Corpo de Alunos, na Academia Militar, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1985, anotada pelo Tribunal de
Contas em 6 de Janeiro de 1986.)
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Major de engenharia, no quadro, (41478962) Carlos Manuel ferreira
e Costa, do Regimento de Engenharia n.° 1, por ter sido nomeado
professor catedrático da cadeira de «Processos Gerais de Cons
truçíio e Edificações» da Academia Militar, devendo ser consi
derado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 2 de Setembro de 1985, anotada pelo Tribunal de
Contas em 6 de Janeiro de 1986.)

Major do serviço de administração militar, no quadro, (03999065)
Fernando Manuel da Silva Ascensão, da Academia Militar, por
ter sido nomeado para desempenhar as funções de professor da
33a cadeira da Academia Militar, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de
Contas em 6 de

Outubro de 1985, anotada pelo
Janeiro de 1986.)

Tribunal de

Capitão do serviço de administração militar, no quadro, (00570969)
Manuel António Geraldes, da Direcção do Serviço de Adminis
tração Militar, por ter sido nomeado para desempenhar as
funções de chefe da contabilidade do Instituto de Altos Estudos
Militares, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Por

portaria de 17 de Outubro de 1985,
em 10 de Janeiro de 1986.)

anotada pelo Tribunal dc

Contas

Desde 2 de Setembro de 1985, 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 sido exonerado das
funções que desempenhava no Conselho fiscal dos Estabele
cimentos fabris do Exército, continuando, porém, desde a mesma
data, na mesma situação de adido, nos termos do n.° 10 da
citada alínea, por ter sido nomeado director de instrução da
Academia Militar o coronel engenheiro do serviço de material
(50773811) Joaquim do Rosário Gonçalves Triguinho.
(Por portaria de 2 de Setembro de 1985, anotada pelo Tribunal de
Contas em 6 de Janeiro de 1986.)
Nos termos do n.° 12 da alínea b) do artigo 44.° cio Decreto
-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Major de infantaria, adido, do Quartel-General da Região Militar de
Lisboa, (09509213) Amável de Jesus fernandes Esteves, por
aguardar a publicação legal de passagem à situação de reforma
extraordinária, nos termos da alínea b) do n.° 9 da Portaria

2. Série

ORDEM DO EXËRCITO N.° 3

191

n.° 162/76, de 24 de Março, com vista ao Decreto-Lei ri.0 43/76,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 1 de
Maio de 1985, publicada na Ordem do Exército, 2. Série, n° 13,
de 1 de Julho de 1985.
(Por portaria de 4 de Junho de f9$5, anotada pelo Tribunal de
Contas em 6 de Janeiro de 1986.)

Major de infantaria, adido, do Estado-Maior do Exército, (09294966)
António Joaquim Lavouras Lopes, por aguardar a publicação
legal de passagem à situação de reforma extraordinária, nos
termos da alínea b) do n.° 9 da Portaria n.° 162/76, de 24 de
Março, com vista ao Decreto-Lei n.° 43/76, devendo ser consi
derado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 22 de Outubro de 1985, anotada pelo Tribunal dc
Contas em 10 de Janeiro de 1986.)

Nos termos do n.’ 16 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei 0 176/71, de 30 de Abril:
Major do serviço geral do Exército, adido, (50458311) António
Viana Peixoto, da Chefia do Serviço Geral do Exército, onde
continua colocado, devendo ser considerado nesta sEtuação desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 2 de Dezembro de 1985, anotada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Janeiro de 1986.)

Nos termos do n.° 17 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei 0 176/71, de 30 de Abril:
Coronel de infantaria, adido, (50050111) António de Oliveira Baptista
e Silva, da Direcção da Arma de Infantaria, onde continua
colocado, por se encontrar a prestar serviço, em diligência, no
Instituto de Defesa Nacional, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 7 de Outubro de 1985, anotada pelo Tribunal de
Contas em 6 de Janeiro de 1986.)

Coronel de artilharia, adido, (50025311) Martinho de Carvalho
Leal, do Distrito de Recrutamento e Mobilização de Leiria,
onde continua colocado, por se encontrar a prestar serviço, em
diligência, na Cruz Vermelha Portuguesa (delegação de Leiria),
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devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 15 de Outubro de 1985, anotada pelo Tribunal
Contas em 6 de Janeiro de 1986.)

de

Desde 12 de Junho de 1985, 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, no Estado-Maior-General das
forças Armadas, continuando, porém, desde a mesma data, na
mesma situação de adido, nos termos do n.° 17 da citada alínea,
por ter passado a prestar serviço, em diligência, na Autoridade
Nacional de Segurança (Ministério da Defesa Nacional), o
tenente-coronel do serviço geral do Exército (46184055) José
Vital ferreira da Silva, da Chefia do Serviço Geral do Exército.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 12 de
Junho de 1985, registada no Tribunal de Contas sob o número
84 120 em 6 de Agosto de 1985 e publicada na Ordem do Exér
cito, 2. Série, n.° 17, de 1 de Setembro de 1985.
Desde 12 de Junho de 1985, 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, no Estado-Maior-General das
forças Armadas, continuando, porém, desde a mesma data, na
mesma situação de adido, nos termos do n.° 17 da citada alínea,
por ter passado a prestar serviço, em diligência, na Autoridade
Nacional de Segurança (Ministério da Defesa Nacional), o
capitão do serviço geral do Exército (50186311) Fernando
Guerreiro Duarte Nunes, da Chefia do Serviço Geral do Exér
cito.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 12
de Junho de 1985, registada no Tribunal de Contas sob o
n.° 84 117 em 6 de Agosto de 1985 e publicada na Ordem do
Exército, 2_a Série, n.° 17, de 1 de Setembro de 1985.
Desde 12 de Junho de 1985, 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, no Estado-Maior-General das
Forças Armadas, continuando, porém, desde a mesma data, na
mesma situação de adido, nos termos do n.° 17.° da citada alínea,
por ter passado a prestar serviço, em diligência, na Autoridade
Nacional de Segurança (Ministério da Defesa Nacional), o
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capitão do serviço geral do Exército (50665611) João Canta
Nunes Marques, da Chefia do Serviço Geral do Exército.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 12
de Junho de 1985, registada no Tribunal de Contas sob o
n.’ 84 118, em 6 de Agosto de 1985, publicada na Ordem do
Exército, 2.’ Série, n.° 17, de 1 de Setembro de 1985.
(Por portaria de 12 de Junho de 1985, anotada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Janeiro de 1986.)

Nos termos do n.° 18 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Capitão do serviço geral do Exército, adido, (52165511) Manuel
João Branco, do Quartel-General da Região Militar do Sul,
onde continua colocado, por se encontrar a prestar serviço, em
diligência, no Serviço de Polícia Judiciária Militar (delegação de
Ëvora), devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 t de Novembro de 1985, anotada pelo Tribunal de
Contas em 6 de Janeiro de 1986.)
Passagem à situação de reserva:
Coronel de infantaria (50842211) Fernando Lisboa Botelho, nos
termos da condição 1.a da alínea a) do n.° 1 do artigo 47.°
do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo ser consi
derado nesta situação desde 1 de Fevereiro de 1976.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 4 de
Outubro de 1974, publicada na Ordena do Exército, 2.a Série,
n.° 21, de 1 de Novembro de 1975.
fica com a pensão mensal de 18 900$00. Conta 42 anos de serviço.
Coronel de infantaria com o curso complementar de estado-maior
(50268511) José Gonçalves de Matos Duque, nos termos da
condição 1.a da alínea c) do n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei
n.° 5 14/79, de 28 de Dezembro, devendo ser considerado nesta
situação desde 10 de Novembro de 1980.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 14
de Setembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2.a Série,
n.° 21, de 1 de Novembro de 1975.
fica com a pensão mensal de 37 800$00. Conta 41 anos de serviço.
Coronel de infantaria (50701711) Jacinto António Frade Júnior, nos
termos da condição 1.a da alínea a) do n.° 1 do artigo 1.0 do
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do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo ser consi
derado nesta situação desde 14 de Maio de 1976.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 16
de Setembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 7, de 1 de Abril de 1975.
Fica com a pensão mensal de 22 680$00. Conta 39 anos de serviço.

Coronel de infantaria (51058611) João Luís Freire de Almeida, nos
termos da condição 1.a da alínea a) do n.° 1 do artigo 1.0 do
1)ecreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo ser consi
derado nesta situação desde 18 de Novembro de 1975.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 14 de
Novembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2.a Série,
n.° 8, de 15 de Abril de 1975.
fica com a pensão mensal de 20 790$00. Conta 40 anos de serviço.
Coronel de infantaria (51250211) David feliciano de Oliveira, nos
termos da condição 1.a da alínea a) do n.° 1 do artigo 1.0 do
Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo ser considerado
nesta situação desde 13 de Março de 1976.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 14 de
Novembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 18, de 15 de Setembro de 1975.
Fica com a pensão mensal de 20 790$00. Conta 41 anos de serviço.
Coronel de infantaria (50463411) José António de Sousa Magalhães,
nos termos da condição 1.a da alínea a) do n.° 1 do artigo 47°
do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo ser consi
derado nesta situação desde 28 de Setembro de 1975.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 14
de Novembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2.a Série,
n.° 19, de 1 de Outubro de 1975.
Fica com a pensão mensal de 20 790$00. Conta 39 anos de serviço.

Coronel de infantaria (51381211) Rornão Loureiro, nos termos da
condição 1.a da alínea a) do n.° 1 do artigo L° do Decreto-Lei
n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo ser considerado nesta situa
ção desde $ de Outubro de 1975.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 16
de Setembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 7, de 1 de Abril de 1975.
Fica com a pensão mensal de 18 900$00. Conta 39 anos de serviço.
Coronel de artilharia com o curso complementar de estado-maior
(50269611) Francisco Silvério Pereira Bacelar ferreira, nos
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termos da condição f•a da alínea a) do n.° 1 do artigo 47.° do
Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo ser considerado
nesta situação desde 24 de Julho de 1981.
Esta portaria torna nula e dc nenhum efeito a portaria de 16
de Setembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2.a Série,
n.° 4, de 15 de fevereiro de 1976.
Fica com a pensão mensal de 42 700$00. Conta 40 anos de serviço.
Coronel de artilharia (51189011) fidelino Duarte Fogaça, nos termos
cio Decreto-Lei n.0 622/74, de 16 de Novembro, devendo ser
considerado nesta situação desde 28 de Abril de 1975.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 16 de
Setembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2? Série,
n.° 4, de 15 de Fevereiro de 1976.
Fica com a pensão mensal de 18 920$00. Conta 40 anos de serviço.
Coronel de artilharia com o curso complementar de estado-maior
(51376011) Carlos Henrique Pereira Viana Dias de Lemos, 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 con
siderado nesta situação desde 5 de Março de 1980.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 6 de
Setembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 8, de 15 de Abril de 1977.
fica com a pensão mensal de 28 500$00. Conta 40 anos de serviço.
Coronel dc artilharia (50338111) Mário dos Santos Nunes, nos
termos do Decreto-Lei n.° 622/74, de 16 de Novembro, devendo
ser considerado nesta situação desde 24 de Novembro de 1974.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 14 de
Setembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2? Série,
n.° 4, de 15 de fevereiro de 1976.
Fica com a pensão mensal de 18 138$00. Conta 40 anos de serviço.
Coronel de artilharia (50697611) António Tiago Martins, nos termos
da condição 1? da alínea a) do artigo 47•0 do Decreto-Lei
n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo ser considerado nesta
stuação desde 1 de Julho de 1975.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 16
de Setembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2? Série,
n.° 21, de 1 de Novembro de 1985.
Fica com a pensão mensal de 18 920$00. Conta 39 anos de serviço.
(Por portaria de 7 de Novembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de ‘o;as, nos trotos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Capitão de artilharia (50707711) José Joaquim Pita Guerr&ro, nos
termos da condição 4. da alínea c) 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 46 152$00. Conta 22 anos e 11
meses de serviço.
(Por portaria de

16 de Julho de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Coronel de cavalaria (51146911) Alvaro Nuno Lemos da Fontoura,
nos termos da condição ;a da alínea a) do n.° 1 do artigo 47.°
do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo ser con
siderado nesta situação desde 11 de Outubro de 1976.
Esta portaria torna nula e de nenhum eTeito a portaria de 16 de
Setembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 20, de 15 de Outubro de 1975.
Fica com a pensão mensal de 20 790$00. Conta 43 anos de serviço.
Coronel de engenharia (51470111) Amilcar Lopes Martins, nos ter
mos da condição 1.a da alínea e) do n.° 1 do artigo 1.0 do
Decreto-Lei n.° 514/79, de 28 de Dezembro, devendo ser consi
derado nesta situação desde 10 de Outubro de 1981.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 14
de Setembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2.a Série,
n.° 4, de 15 de fevereiro de 1976.
fica com a pensão mensal de 46 420$00. Conta 36 anos de serviço.
Coronel engenheiro de transmissões (50243611) José Francisco de
Azeredo fernandes Basto, nos termos da condição fa da alínea c)
do n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 514/79, de 22 de
Dezembro de 1979, devendo ser considerado nesta situação
desde 25 de Janeiro de 1984.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 16 de
Setembro de 1974, pub1cada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 7, de 1 de Abril de 1975.
Fica com a pensão mensal de 76 300$00. Conta 39 anos de serviço.
Coronel do serviço de administração mllkar (50703711) Bernardino
Margalho Soares, nos termos do Decreto-Lei n.° 329-A/75, de
30 de Junho, devendo ser considerado nesta situação desde 10
de Setembro de 1979.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 14 de
Novembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2.a Série,
n.° 18, de 15 de Setembro de 1975.
fica com a pensão mensal de 27 700$00. Conta 37 anos de serviço.
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Coronel do serviço de administração militar (51177511) Francisco
Aníbal Caldas Fidalgo, nos termos da condição 1.a da alínea c)
do n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 514/79, de 28 de
Dezembro, devendo ser considerado nesta situação desde 18
de Maio de 1981.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 22
de Setembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 5, de 1 de Março de 1975.
Fica com a pensão mensal de 41 900$00. conta 41 anos de serviço.
Tenente-coronel engenheiro do serviço de material (50353911) Antó
nio frias Santos Costa, nos termos do Decreto-Lei n.° 622/74,
de 16 de Novembro, devendo ser considerado nesta situação
desde 1 de Julho de 1975.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 30
de Outubro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 4, de 15 de Fever&ro de 1976.
Fica com a pensão mensal de 16 060$00. Conta 28 anos e 7
meses de serviço.
Tenente-coronel do serviço de material (serviços técnicos de manu
tenção) (51352511) Aníbal Ortiz Martins, nos termos da con
dição 1.a da alínea a) do n.° 1 do artigo 47.° do Decreto-Lei
n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo ser considerado nesta
situação desde 21 de Novembro de 1977.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 23
de Dezembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2.a Série,
n° 13, de 15 de Julho de 1976.
Fica com a pensão mensal de 23 880$00. Conta 43 anos de serviço.
Major do serviço de material (serviços técnicos de manutenção)
(51190811) Romão José Ribeiro Baginha, nos termos da condi
ção 1? da alínea a) do n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 176/
/71, de 30 de Abril, devendo ser considerado nesta situação
desde 6 de Outubro de 1975.
Esta portaria torna nula e de nenhum ef&to a portaria de 18
de Julho de 1975, publicada na Ordem do Exército, 2_a Série,
n.° 1, de 1 de Janeiro de 1976.
Fica com a pensão mensal de 16 400$00. Conta 39 anos de serviço.
Major do serviço de material (serviços técnicos de manutenção)
(51478411) António Unímano Fortes dos Santos Ferreira, nos
termos da alínea d) do n.° 1 do artigo 1. do Decreto-Lei
n.° 5 14/79, de 28 de Dezembro, devendo ser considerado nesta
situação desde 1 de Novembro de 1984.
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Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 23 de
Dezembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2.a Série,
n.° 21, de 1 de Novembro de 1975.
fica com a pensão mensal de 65 500$00. Conta 39 anos de serviço.
Major engenheiro do serviço de material (50768811) Jorge Fernando
Pinto Arrobas da Silva, nos termos da condição 4. da alínea c)
do n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 5 14/79, de 28 dc
Dezembro, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de
Novembro de 1984.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 21
de Dezembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 11, de 1 de Novembro de 1977.
fica com a pensão mensal de 47 522$00. Conta 26 anos de serviço.
Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção)
(51427511) Pedro da Conceição Vieira, nos termos da condição
1 a da alínea b) do n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.o 514/
/79, de 28 de Dezembro, devendo ser considerado nesta situação
desde $ de Outubro de 1982.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 27
de Maio de 1975, publicada na Ordem cio Exército, 2.0 Série,
n.° 20, de 15 de Outubro de 1975.
Fca com a pensão mensal de 43 800$00. Conta 43 anos de serviço.
Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção)
(51323011) Mário Trindade dos Santos, nos termos da condi
ção 1. da alínea a) do n.° 1 do artigo 47•0 do Decreto-Lei
n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo ser considerado nesta
&tuação desde 1 de Julho de 1975.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 14 de
Setembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 21, de 1 de Novembro de J975.
Fica com a pensão mensal de 12 200$00. Conta 40 anos de serviço.
Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção)
(50034211) José da Conceição Neto, nos termos da condção
1. da alínea a) do n.° 1 do artigo 47.° do Decreto-Lei n.° 176/
/71, de 30 de Abril, devendo ser considerado nesta situação
desde 30 de Dezembro de 1975.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 19
de Novembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2.0 Série,
n.° 20, de 15 de Outubro de 1975.
fica com a pensão mensal de 15 400$00. Conta 42 anos de serviço.
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Capitão do serviço geral do Exército (51352211) José Ferreira
Miguel Martins, nos termos da condição l.a da alínea a) do n.° 1
do artigo 47.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril,
devendo ser considerado nesta situação desde 9 de Maio de 1975.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 20
de Novembro de 1974, publicada na Ordem cio Exército, 2. Série,
n.° 4, de 15 de fevereiro de 1976.
fica com a pensão mensal de 12 200$00. Conta 42 anos de serviço.
(Por portaria de 7 de Novembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Reintegração:
Reintegrado no servço activo da Arma de Artilharia, desde 2 de
Maio de 1974, nos termos do Decreto-Lei n.° 180/74, de 2 de
Maio, o capitão de artilharia (50707711) José Joaquim Pita
Guerreiro, indo ocupar o seu lugar na escala de antiguidade,
à direito do então capitão de artilharia Sebastião Baptista
da Silva.
(Por portaria de 14 de Outubro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em $ de Janeiro de 1986. Não são devidos emolu

mentos.)

Oficiais do quadro de complemento
Passagem à situação de adido:
Nos termos do n.° 5 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Capitão miliciano de infantaria, no quadro, (19858770) Abel Antó
nio Coelho Bento, do Quartel-General da Região Militar do
Centro, por ter sido nomeado para o cargo de adjunto do chefe
da missão militar da Organização do Tratado do Atlântico Norte
em Bruxelas, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1985, anotada pelo Tribunal de
Contas em 6 de Janeiro de 1986.)

Baixa de serviço:
O aspirante a oficial miliciano de infantaria (07622083) João Paulo
Gomes Leão Morais Castro, do Regimento de Infantaria de
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Queluz, 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, 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 9 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

II— PROMOÇÕES

Oficiais do quadro permanente
Armas e serviços:
Estado-Maior do Exército
Coronel de artilharia, adido, o tenente-coronel de artilharia, adido,
(51462711) Augusto António Capelo de Azevedo Batalha, con
tando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos,
desde 30 de Junho de 1984.
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 Outubro de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Tenente-coronel de artilharia, adido, o major de artilharia, adido,
(51462711) Augusto António Capelo de Azevedo Batalha, con
tando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos,
desde 30 de Setembro de 1978.
O referido oficial encontra-se na situação de adido, nos termos
do Decreto-Lei n.° 43/76, de 20 de Janeiro.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1985. 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
infantaria (06604065) Rufino do Salvador Maurício, contando a
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/is.)
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Direcção do serviço de Pessoal
Repartição de Oficiais
Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o 1.0 sargento da
Guarda fiscal (06615564) João de Jesus Lopes, contando a
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 a.° 276-A/75.)
Direcção do Serviço de Pessoal
Repartição de Sargentos
Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o sargento-ajudante
de infantaria (32123760) José Branqueiro Marques Moleiro,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo venci
mentos, 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.)
Direcção da Arma de Artilharia
Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o 1.0 sargento da
Guarda Nacional Republicana (31535161) Álvaro Rodrigues da
Silva, contando a 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.)
Direcção do Serviço de Saúde
Coronel médico, o tenente-coronel médico (50559611) Henrique
Manuel Evans de Carvalho, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)
Direcção do Serviço de Administração Militar
Coronel do serviço de administração militar, adido, o tenente-coronel
do serviço de administração militar, adido, (51120311) Luís
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Severino Lage faria 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 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.° 68 1/76, de
8 de Seiembro, por se encontrar a prestar serviço, em diligência,
no Estado-Maior-General das forças Armadas.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 16 de
Fevereiro de 1985, publicada na Ordem do Exército, 2? Série,
n.° 13, de 1 de Julho de 1985, pégina 1033.
(Por portaria de 16 de fevereiro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Direcção do Serviço de Material
Tenente-coronel do serviço de material (material), o major do ser
viço de material (material) (00711464) Artur Alberto Gonçalves,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo venci
mentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 8 de Novembro de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Direcção do Serviço de fortificações e Obras do Exército
Major de engenharia, o capitão de engenharia (0612386$) José
fernandcs Pina, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.

(Por portaria de 18 de Setembro de 1985. Não

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

Chefia do Serviço Geral do Exército
Alferes do serviço geral do Exército, adido, o 1.0 sargento do
serviço de administração militar (03287969) José Manuel Lopes
Soares, 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,
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de 30 de Abril, de harmo&a com o Decreto-Lei n.° 681/76, de
$ de Setembro, por se encontrar a prestar serviço, em diligência,
nos Serviços Sociais das Forças Armadas.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75,)

Chefia do Serviço Cartográfico do Exército
Capitão de infantaria, o tenente de infantaria, (0262467$) José Antó
nio Abranches do Amaral, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Quartéis-generais:

Região Militar de Lisboa
Coronel de artilharia, o tenente-coronel de artilharia (50903011)
Domingos de Magalhães Filipe, contando a antiguidade desde 16
de Setembro de 1974 e com direito a vencimentos desde 1 de
Novembro de 1984.
(Por portaria de 23 de Outubro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Tenente-coronel de artilharia, o major de artilharia (51463411) Car
los Alexandre de Lacerda Marques da Silva, contando a anti
guidade desde 2 de Abril de 1979 e com direito a vencimentos
desde 1 de Novembro de 1984.
(Por portaria de 23 dc Setembro de 1985. 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
serviço de administração militar (51094311) Manuel Maria
Sousa Tanlindo, contando a antiguidade desde 2 de Outubro
1981 e com direito a vencimentos desde 1 de Novembro
1984.

do
de
de
de

Tenente-coronel do serviço de administração militar, o major do
serviço de administração militar (51094311) Manuel Maria de
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Sousa Tanlindo, contando a antiguidade desde 31 de Dezembro
de 1976 e com direito a vencimentos desde 1 de Novembro
de 1984.
(Por portaria de 13 de Novembro de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)

Coronel do serviço de material (material), o tenente-coronel do
serviço de material (material) (51426511) José Hélder Ribeiro
de Morais, contando a antiguidade desde 26 de Março de 1977
e com direito a vencimentos desde 1 de Novembro de 1984.
(Por portaria de 26 de Novembro de 1985.
Tribunal de Contas, nos termos do

Não carece de visto do
Decreto a.’ 276.A/75.)

Região Militar do Norte
Major de cavalaria, adido, o capitão de cavalaria, adido, (12763468)
José dos Santos Rodrigues Teixeira, 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.° 210/73, de 9 de Maio.
(Por

portaria de
Tribunal de

4 de Agosto de 1985.
Contas, nos termos do

Não carece de visto do
Decreto n.’ 276-A/75.)

Região Militar do Sul
Tenente-coronel de engenharia, o major de engenharia (50775611)
João José Roberto Domingues, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.’ 276-A/is.)

Zona Militar dos Açores
Coronel de artilharia, o tenente-coronel de artilharia (50338211)
Manuel de Carvalho Garcia, contando a antiguidade desde 16
de Setembro de 1974 e com direito a vencimentos desde 1 de
Novembro de 1984.
(por portaria de 23 de Outubro de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.’ 276.A/75.)
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Major de transmissões, o capitão de transmissões (13020168) Antó

nio Veríssimo de Sousa Maia, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da pre
sente portaria.
(Por portaria de 9 de Setembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 276-A/75.)

Alferes chefe de banda de música, no quadro, o 1.0 sargento músico
da Guarda Nacional Republicana (13872969) Vasco da Cruz
Flamino, contando a 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.)

Escotas práticas das armas e serviços, centros de instrução

e unidades:
Infantaria:
Escola Prática de Infantaria
Capitão de infantaria, o tenente de infantaria (60632371) Henrique
José figueiredo Isidoro, contando a antiguidade para todos os

efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
Capitão de infantaria, o tenente de infantaria, (12686881) António
Xavier Lobato de faria Menezes, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 276-A/75.)

Regimento de Infantaria de Faro
Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o sargento-ajudante
de infantaria (61140757) Njcácio José Rosa Pereira, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
a data da presente portaria.
Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o 1.0 sargento do
serviço de saúde (45257260) José Cana Ribeiro, contando a anti-
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guidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de
Tribunal de

10 de Agosto de 1985. Não carece de visto do
Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Infantaria do Porto
Alferes chefe de banda de música, no quadro, o sargento-ajudante
músico (51232711) José Custódio Silva Gonçalves, contando
a 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.)

Artilharia:
Escola Prática de Artilharia
Alferes de artilharia, no quadro, o aspirante a oficial aluno da Aca
demia Militar (08756682) José da Silva Rodrigues, 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 (08591279) António Fran
cisco Fialho Gorrão, contando a antiguidade para todos os
efeitos, desde a data da presente portaria.
Alferes de artilharia, no quadro, o aspirante a oficial aluno da
Academia Militar (16800382) Luís Filipe Costa Figueiredo, 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 (06398183) Rui Manuel Ferreira Venâncio Baleizão,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo venci
mentos, desde a data da presente portaria.
(Por po”taria de 1 de Sctcrnbro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Artilharia de Costa

fenente-coronel de artilharia, o major de artilharia (50041311) Luís
Carlos Santos Veiga Vaz, contando a antiguidade para todos os
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efeitos, incluindo
portaria.

vencimentos,

desde

a

data

da

presente

(Por portaria de 5 de Agosto de 1985. Não carece de visto do
Tribunal dc Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Alferes de artilharia, no quadro, o aspirante a oficial aluno da Acade
mia Militar (00873182) Mário Alberto Teixeira de Sousa, con
tando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos,
desde a data da presente portaria.
A]fcres de artilharia, no quadro, o aspirante a oficial aluno da Aca
demia Militar (12348981) António Silva Lopes, contando a anti
guidade para todos os ef&tos, incluindo vencimentos, desde a
data da presente portaria.
Alferes de
demia
tando
desde

artilharia, no quadro, o aspirante a oficial aluno da Aca
Militar (02815883) Luís António Morgado Baptista, con
a antguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos,
a data da presente portaria.
(Pcr prfriria de 1 dc Setembro de 1985. Não carece de visto do
‘Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Artilharia da Serra do Pilar
Alferes de artilharia, no quadro, o aspirante a oficial aluno da Aca
demia Militar (12616474) Ernesto Bandeira Rebelo, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incltiindo vencimentos, desde
a data da presente portaria.
Alfei-es de artilharia, no quadro, o aspirante a oficial aluno da Aca
demia Militar (17652478) Augusto da Silva de Almeida, con
tando 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 (10741582) António Joaquim Ramalhoa Cavaleiro,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo venci
mentos, desde a data da presente portaria.
(Por pPrt2ria de 1 do Setembro (te 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)

Grupo de Artilharia de Guarnição n.° 1

Alferes de artilharia, no quadro, o aspirante a oficial aluno da Aca
demia Mflitar (13199482) Ãlvaro José Estrela Soares, contando
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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 (00033573) Augusto José da Silva Neto, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Grupo de Artilharia de Guarnição n.° 2
Alferes de artilharia, no quadro, o aspirante a oficial aluno da Aca
demia Militar (19720484) Vítor Fernando dos Santos Borlinhas,
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 (08771682) António Fernando Paulo Teixeira,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo venci
mentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1985. 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 do
serviço de administração militar (49154262) Augusto Laurindo

da Costa Pestana, contando a 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.)

Centro de Instrução de Artilharia Antiaérea de Cascais
Alferes de artilharia, no quadro, o aspirante a oficial aluno da Aca
demia Militar (19051684) Carlos Manuel Coutinho Rodrigues,
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 (07026383) José António Guerreiro Martins, 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 (12599574) Carlos da Silva Pereira, contando a
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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 (14023682) José Luís de Sousa Dias Gonçalves,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo ven
cimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Major do quadro especial de oficiais, o capitão do mesmo quadro
(04357367) Hélder Augusto Martins Alves, contando a antigui
dade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 22 de Setembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Cavalaria:
Regimento de Cavalaria de Estremoz
Major de cavalaria, o capitão de cavalaria (03433667) Manuel Ribeiro
Cardoso, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 2 de Setembro de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Lanceiros de Lisboa
Tenente-coronel de cavalaria, o major de cavalaria (50691011) Alberto
Rui Guedes Teixeira de Sampaio, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da pre
sente portaria.
iPor portaria de 16 de Agosto de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Major de cavalaria, o capitão de cavalaria (11675467) José Manuel
Pinto do Carmo, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 4 de Agosto de 1985. Não carece de Visto do

Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)
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Alferes do serviço geral do Exércio, no quadro, o 1.0 sargento dc
cavalaria (34132560) António Justiniano Romeira Guerreito,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo venci
mentos, desde a data da presente portaria.
de 10 de Agosto de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)

(Por portaria

Engenharia:
Escola Prática de Engenharia
Major de engenharia, o capitão de engenharia (07892268) João
Farinha Marques Piçarra, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 23 dc Sctembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Engenharia de Espinho
Major de engenharia, o capitão de engenharia (01812567) Mário do
Sacramento Silva, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 31 de Julho de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/iS.)
Regimento de Engenharia

n.°

1

Major de engenharia, o capitão de engenharia (08574166) José Antó
nio de Almeida Lameirinhas, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 7 de Agosto de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Transmissões:
Escola Prática de Transmissões
Tenente-coronel de transmissões, supranumerário permanente, o majol
de transmissões, supranumerário permanente, (36106858) Daniel
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José de Sousa Ferreira, contando a antiguidade para todos os
efeitos, íncluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Transmissões
Major engenheiro de transmissões, o capitão engenheiro de trans
missões (10308668) João Pedro de Oliveira Ferreira, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 18 de Agosto de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Major de transmissões (serviços técnicos
ramo exploração), o ca
pitão de transmissões (serviços técnicos
ramo exploração)
—

—

(51335811) Jacob da Fonseca Taveira, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1985. 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 do serviço geral do Exército, no quadro, o sargento-ajudante
da Guarda fiscal (33243660) Domingos da Silva Baleizão, con
tando a 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:
Batalhão de Administração Militar
Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o

1.0 sargento do
serviço de administração militar (00612164) José da Costa
Vilaça, contando a 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.)
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Serviço de reconhecimento das transmissões:
Batalhão de Informações e Reconhecimento das Transmissões
Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o 1.0 sargento de
infantaria (22935811) Luís Rodrigues Guerreiro, contando a
antguidade 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 a.° 276-A/75.)

Serviço de material:
Batalhão do Serviço de Material
Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o 1.0 sargento de
cavalaria (45525259) António Marques Agostinho, contando a
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 geral do Exército:
Batalhão do Serviço Geral do Exército
Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o 1.0 sargento de
cavalaria (33017359) Joaquim Maria Grade Ratinho, contando
a 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.)

Comandos:
Regimento de Comandos
Capitão de infantaria, o tenente de infantaria (09157279) Carlos
Manuel Martins Branco, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 276-A/75.)
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Major de artilharia, o capitão de artilharia (13908469) Manuel Antó
nio Apolinário, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 5 de Agosto de 1985. 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
infantaria (51301211) Bartolorneu dos Santos Marques, contando
a 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.)

Distritos de recrutamento e 1’nobilização:
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Ëvora
Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o sargento-ajudante
do serviço de administração militar (51998811) Manuel Carrilho,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo venci
mentos, 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.)

Órgãos de execução dos serviços e outros elementos:
Estabelecimentos militares
Estabelecimentos de instrução
Escola Militar de Electromecânica
Major engenheiro de transmissões, o capitão engenheiro de trans
missões (10079568) José Paulo de Melo e Azevedo, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 29 de Julho de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Estabelecimentos fabris
Manutenção Militar
Major do serviço dc administração militar, no quadro, o capitão do
serviço de admnistração militar, adido, (16948668) Serafim de
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Oliveira Leitão, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 17 de Setembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Diversos:
Agrupamento Base de Santa Margarida
Major de artilharia, o capitão de artilharia (0832326$) Mário Augusto
Mourato Cabrita, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 2 de Setembro de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

•a Brigada Mista Independente
Grupo de Artilharia de Campanha
(Regimento de Artilharia de Leiria)
Tenente-coronel de artilharia, o major de artilharia (34234257) Luís
Mário Ventura França Galvão, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 30 de Agosto de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Alferes de artilharia, no quadro, o aspirante a oficial aluno da Aca
demia Militar (04749683) Hélio Arsénio Pinto dos Santos Silva,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incl&ndo venci
mentos, desde a data da presente portaria.
Alferes de artilharia, no quadro, o aspirante a oficial aluno da Aca
demia Militar (18801584) Pedro Miguel Calado Gomes da Silva,
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 (14222882) José Júlio Barros Henriques, con
tando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo venci
mentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1085. Nio carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Brigada Mista Independente

Grupo de Carros de Combate
(Regimento de Cavalaria de Santa Margarída)
Tenente-coronel de cavalaria, o major de cavalaria (50434211) Manuel
Maria Pinheiro das Neves Veloso, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 30 de Setembro de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n,° 276-A/75.)

Centro Financeiro do Exército
Major do serviço de administração militar, o capitão do serviço
de administração militar (01005763) Ramiro Inácio da Rocha
Martins, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 19 de Agosto de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Centro de Gestão financeira da Logística
Major do serviço de administração militar, supranumerário perma
nente, o capitão do serviço de administração militar, no quadro,
(41080359) Carlos Orlando de Carvalho Jesus, contando a anti
guidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria
Tribunal

de
de

4 de Julho de 1985. Não carece de visto do
Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Depósito Geral de Material de Engenharia
Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o sargento-ajudante
de infantaria (51314211) António Joaquim Borralho Arranhado,
contando a antguidade para todos os efeitos, incluindo venci
mentos, desde a data da presete 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.)
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Depósito Geral de Material de Transmissões
Tenente-coronel de transmissões, o major de transmissões (02942063)
José Manuel Pinto de Castro, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.’ 276-A/75.)

Alferes de transmissões (serviços técnicos
ramo manutenção), no
quadro, o 1.0 sargento de transmissões (00567374) Francisco
José dos Santos Baleizão, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluíndo vencimentos, desde a data da presente portaria.
—

Alferes de transmissões (serviços técnicos
ramo manutenção), no
quadro, o 1.0 sargento de transmissões (14330974) António Sénico
da Costa Fangueiro, contando a 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.)

Delegação do Serviço de Fortificações e Obras do Exército
da Região Militar de Lisboa
Major de engenharia, o capitão de engenharia (10652167) António
Bernardino Abreu Miranda, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 30 de Agosto de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)

Adidos:
Na Academia Militar
Tenente-coronel de artilharia, adido, na Academia Militar, o major
de artilharia, adido, na Academia Militar, (45588555) Jorge da
Silva Veríssimo, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 30 de Agosto de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Coronel de engenharia, adido, na Academia Militar, o tenente-coronel
de engenharia, adido, na Academia Militar, (50770611) Francisco
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José Gomes de Sousa Lobo, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde 21 de Junho de 1985.
(Por portaria de 21 de Novembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Major de engenharia, adido, na Academia Militar, o capitão de enge
nharia, adido, na Academia Militar, (01999967) Fernando Manuel
Paiva Monteiro, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 30 de Agosto de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-i3j75.)

No Instituto Superior Militar

Alferes do serviço geral do Exército, adido, no Instituto Superior
Militar, o sargento-ajudante do serviço geral do Exército
(50159911) José Jacinto Duarte, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da pre
sente portaria.
Alferes do serviço geral do Exército, adido, no Instituto Superior
Militar, o l.° sargento do serviço de saúde (01231471) António
Pereira dos Reis, contando a 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.)

Na Manutenção Militar

Major do serviço de administração militar, adido, na Manutenção
Militar, o capitão do serviço de administração militar, adido na
Manutenção Militar, (11367467) Adalberto André Travassos
fernandes, contando a antiguidade para todos os efeitos, inclu
indo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 29 de Julho de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/is.)

No Corpo de Tropas Pára-Quedistas
Capitão de infantaria, adido, no Corpo de Tropas Pára-Quedistas,
o tenente de infantaria, adido, no Corpo de Tropas Pára-Que
distas, (13777677) Vítor Manuel Gil Prata, contando a antigui
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dade para todos os efeitos, incluindo Vencimentos, desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1985. 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
Alferes do serviço geral do Exército, adido, no Ministério das finan
ças e do Plano, na Guarda Fiscal, o sargento-ajudante da Guarda
Fiscal (45567457) Abílio Carreiro Robalo, contando a antigui
dade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a
data da presente portar!a.
Alferes do serviço geral do Exército, adido, no Ministério das finan
ças e do Plano, na Guarda Fiscal, o sargento-ajudante da Guarda
Fiscal (01384367) Manuel Francisco Trindade Gonçalves, con
tando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos,
desde a data da presente portaria.
A]feres do serviço geral do Exército, adido, no Ministério das
Finanças e do Plano, na Guarda Fiscal, o sargento-ajudante da
Guarda Fiscal (44109960) Manuel Fernandes, contando a anti
guidade 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.)

Transcrições:
Transcreve-se o Título IV
Promoções e Graduações da OFA
2.a_ Série, n.° 44, de 4 de Novembro de 1985, páginas n.s 663/
/664, que é do seguinte teor:
—

IV
a.

—

—

PROMOÇÕES E GRADUAÇÕES

Promoções:
Pessoal Permanente

Por portaria de OlSet85:
Quadro de Oficiais PARAQ
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CORONEL:
TCOR PARAQ 001317 L Sebastião José Ribeiro Martins BETPQ,
conta a antiguidade e efeitos administrativos desde a data da
presente portaria.
TENENTE-CORONEL:
MAl PARAQ 001337 E António Manuel Oliveira de figueiredo
BOTPQ2, conta a ant!guidade e efeitos administrativos desde
a data da presente portaria.
MAJOR:
CAP PARAQ 018846 f Fernando Martins Machado da Silveira
BOTPQ2 conta a antiguidade e efeitos administrativos desde a
data da presente portaria.
Transcreve-se o Título IV
Promoções e Graduações da OFA
2.—Série n.° 46, de 18 de Novembro de 1985, página 686,
que é do seguinte teor:
—

IV

—

PROMOÇÕES E GRADUAÇÕES

Promoções:
Pessoal Permanente
Por portaria de OfSet$5:
Quadro de Oficiais PARAQ
TENENTE-CORONEL:
MAJ PARAQ 001339 A Norberto Crisante de Sousa Bernardes
BETPQ, conta a antiguidade e efeitos administratvos desde a
data da presente portaria.

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
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(50575311) Rui Arnândio Pereira Marcelino, contando a anti
guidade desde 20 de Fevereiro de 1985.
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 3 de Janeiro de 1986.)

Oficiais do quadro de complemento
Armas e serviços:
Estado-Maior do Exército
Alferes milicianos do serviço de pessoal, os aspirantes a oficial milici
anos do serviço de pessoal (14466274) Luís Fernando dos Santos
Correia Mendonça, (04476479) Rui Pedro do Nascimento e
Oliveira Mourato, (01108480) António Manuel Taborda Mou
sinho, (04557081) Augusto Fonseca Nogueira e (16042478) Joa
quim Paulo Taveira de Sousa, todos em disponibilidade, con
tando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1985. N5o carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)
Direcção do Serviço de Pessoal
Secção de Apoio Administrativo e Logístico
Alferes miliciano do serviço de pessoal, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de pessoal (02382180) Álvaro Manuel Reis Batista,
em disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da pre
sente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1985. N8o carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/iS.)
Direcção do Serviço de Intendência
Alferes milicianos do serviço de administração militar, os aspirantes
a oficial milicianos do serviço de administração militar (01989382)
Luís Maria Alves Varela Martins, (08939779) Rafael Correia
Andrade, (02529779) Luís Vicente das Dores do Ó, (08370882)
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José Daniel Clemente Rodrigues, (08768880) Jorge Victor Sil
vares figueiredo Nogueira Carvalho e (00886681) Edgar Augusto
Ruivo Santos Martins, todos em disponibilidade, contando a
antiguidade 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.)
Direcção do Serviço de Material
Alferes miliciano do serviço de pessoal, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de pessoal (09414678) Rui Manuel Cardoso Martins.
em disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da pre
sente portaria.
Alferes miliciano do serviço de material, o aspirante a oficial mili
ciano do serviço de material (13526281) Victor Manuel de
Azevedo e Silva Pedroso, em disponibilidade, contando a antigui
dade 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.)

Direcção de Transportes
Alferes miliciano do serviço de administração militar, o aspirante a
oficial miliciano do serviço de administração militar (07327279)
António Alberto Messias Salgueiro, em disponibilidade, con
tando a antiguidade desde a data da presente portaria.
Alferes milicianos do serviço de transportes, os aspirantes a oficial
milicianos do serviço de transportes (10177782) António Alberto
Retto Frias Couto Leitão e (07219380) João Paulo Pereira Mar
ques Almeida, ambos em disponibilidade, contando a antiguidade
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.)

Direcção do Serviço de Informática do Exército
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (07161979) José Armando de Almeida Silva, em
disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
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Alferes miliciano de cavalaria, o aspirante a oficial miliciano de
cavalaria (02861983) Rui Mário da Silva ferreira Pinto de
Sousa, em disponibilidade, contando a antiguidade desde a data
da presente portaria.
Alferes miliciano do serviço de pessoal, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de pessoal (17641984) José Manuel Gonçalves da
Paz Segurado, em disponibilidade, contando a antiguidade desde
a data da presente portaria.
Alferes miliciano do serviço de material, o aspirante a oficial milici
ano do serviço de material (03208880) Francisco Manuel Neto
de Almeida Santos Duarte, em disponibilidade, contando a anti
guidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1985. No carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Graduados no posto de aspirantes a oficial milicianos do serviço de
informática os soldados cadetes (13940685) Mário Manuel lava
res Cardoso, (04267184) Rui Manuel Tavares Rebelo, (01597385)
Carlos Manuel Rua dos Santos Almeida, (08256485) José Carlos
dos Reis Cabral Henriques, (12109383) João Miguel Alves Pi
menta de Bastos Monteiro, (06343485) João Ribeiro Vicente,
(03856884) João Paulo Lino Pereira Gaio, (10243180) Eurico
Clemente Velez Mateus, (06610485) José Manuel Andrade Rodri
gues, (00246883) João Pedro Calixto Machado de Sousa e
(05698983) Mário César Nunes Navarro.
(Por portaria de 20 de Julho de

1985.)

Chefia do Serviço de Reconhecimento das Transmissões
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano dc
infantaria (19300580) Pedro Miguel de Melo Bandeira Corte
Real, em disponibilidade, contando a antiguidade desde a data
da presente portaria.
Alferes miliciano de transmissões, o aspirante a oficial miliciano de
transmissões (04466580) João Armando Soledade Champlon, em
em disponibilidade, contando a antiguidade 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 a.° 276-A/75.)
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Quartéis-generais:
Região Militar do Centro
Alferes milicianos de cavalaria, os aspirantes a oficial milicianos dc
cavalaria (11052081) Diamantino Ramalho de Sousa e (08118279)
António Assunção Coelho Selas, ambos em disponibilidade, con
tando a antiguidade desde a data da presente portaria.
Alferes milicianos de engenharia, os aspirantes a oficial milicianos
de engenharia (02160078) Pedro Manuel Pereira Ataíde Rodri
gues, (13401173) José Manuel Valentim Madeira Cerqueira e
(00053581) António Miguel Sobral dos Santos Veiga, todos em
disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
Alferes miliciano do serviço de pessoal, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de pessoal (03969879) Joaquim Arménio Correia
Gomes, em disponibilidade, contando a antiguidade 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.)
Região Militar de Lisboa
Alferes milicianos do serviço de saúde, os aspirantes a oficial mili
cianos do serviço de saúde (01086477) Xisto Delfim Pereira
Gonçalves e (14156076) Manuel Pereira Jorge Delgado, ambos
em disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da
presente portaria.
Alferes milicianos do serviço de pessoal. os aspirantes a oficial mili
cianos do serviço de pessoal (01146480) Ilídio José Lemos Torres
do Vale Vieira. (05201279) José Diogo Salema Pereira dos Reis
e (06032579) João Manuel Teixeira da Veiga e Moura, todos
em disponibilidade, contando a antiguidade 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.)
Região Militar do Sul
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (04596581) Luís Miguel dos Santos Sebastião, em dis
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ponibilidade, contando a antiguidade 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.)

Zona Militar dos Açores
Alferes miliciano de engenharia, o aspirante a oficial miliciano de
engenharia (04612379) Simão Seita Janeiro, em disponibilidade,
contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de saúde (00481279) Pedro Filipe Nogueira da Costa,
em disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da pre
sente portaria.
(Por portaria
Tribunal

de
de

10 de Agosto de 1985. Não carece de Visto do
Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Zona Militar da Madeira
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (10837280) Pedro Simões de Figueiredo Alves Pereira,
em disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da pre
sente portaria.
Alferes miliciano de engenharia, o aspirante a oficial miliciano de
engenharia (00365161) Gonçalo Nuno Araújo de Ornelas Valente,
em disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da
presente portaria.
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de saúde (07906076) Rui Manuel Gil Teixeira de
Araújo, em disponibilidade, contando a antigtiidade desde a data
da presente portaria.
Alferes miliciano do serviço de pessoal, o aspirante a ofical miliciano
do serviço de pessoal (03472181) Luís Filipe Gomes Bonnet
Pereira, em disponibilidade, contando a antiguidade 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.)
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Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução
e unidades:
Infantaria:
Escola Prática de Infantaria
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos de
infantaria (05872182) João Manuel Mendonça Correia, (09293979)
Joaquim António Dias Cruz, (14467181) Rui Manuel Vicente
Dias, (04677682) Paulo Jorge Dias Leitão, (08552078) Aderbal
Amândio Ordens de Fteítas Louro, (14107882) António Higino
Duarte Rodrigues Marques, (10275179) Carlos Filipe Brito Nó
brega e Silva, (18256980) José António Casquinha de Oliveira Soa
i’es, (08007083) António Pedro Fernandes Valador e (13114881)
Carlos César Correia Rodrigues, todos em disponibilidade, con
tando a antiguidade 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 ri.° 275-A/75.)

Graduados no posto de aspirantes a oficial milicianos de infantaria
os soldados cadetes (03022884) José Júlio Pequíto Caldeira Vieira
de Matos, (01434681) Carlos Rodrigues Lourenço, (04313685)
José Maria de Moura Gomes Pereira, (02645485 António Fran
cisco Bandeira Barbosa Rodrigues Pereira, (04407085) António
Pedro Almeida de Oliveira, (06757984) Júlio Manuel Salvador
de Almeida, (02546884) José Fernando Ferreira Saraiva,
(01339785) João Pedro dos Reis Roldan, (00169683) José Paulo
Braz Mendes, (05519785) José Carlos Rodrigues da Costa Corteia Mendes, (02232385) António Fernando Serras Lobo,
(00232285) Mário Henrique Botelho Magalhães, (01213986) Antó
nio Jesus Monteiro de Castro, (10270979) José Manuel Mendes
Lopes, (05827181) Tiago Coelho Marques, (03962985) José
Augusto Fernandes Pedro, (03135581) José Coelho Gorgulho,
(03582384) Pedro Jorge da Cunha Albuquerque Infante,
(07271585) António Manuel ferreira de Oliveira, (04589081)
Aurélio Pedro Monteiro Ferreira, (00417281) Orlando José
Manuel de Castro e Borges. (11342383) Sérvulo Ponciano Ara
újo Gomes Cardoso, (08321881) Rui Pedro Ferreira de Carvalho
Pinto, (04353985) Rui Filipe Gomes Lopes, (19039684) Luís
Pedro Pereira Correia, (02675183) Fernando Marantes Pinto,
(07560480) Joaquim António Monteiro Cardoso, (04697283)
Pedro Manuel de Almeida Braz, (02115683) Ercílio Coelho Con
tente, (04319485) João Carlos Colaço da Silva, (08398583) Paulo
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Jorge Tormenta Mendonça, (00348285) Gaspar Joaquim Gon
çalves Soares. (01029285) José Luís dos Santos Gonçalves Mar
tins, (07699282) Franklim Joaquim das Chagas e Silva, (01268484)
Nuno Manuel Teixeira de Sousa, (04159585) Mário Luís de Lnia
Dclfino, (17110781) Joaquim Manuel Tavares da Fonseca,
(11947784) Paulo Fernando da Cunha Quintas Neves, (10291185)
João Luís Pereira Cabral, (03865985) José Carlos Carneiro Mon
teiro, (02539785) José António Sequeira Teixeira, (13822084)
Luís Manuel Gomes Correia Ferreira de Oliveira, (06298985)
Carlos Manuel Condesso Soares, (05949785) Carlos Manuel
Domingues de Almeida, (05998485) Fernando Grilo dos Santos,
(03409685) Augusto José Ramos da Silva, (01666684) António
Manuel Rodrigues de Almeida, (02538885) Luís Filipe Mendes
César de Vasconcelos, (03879785) João Manuel de Sonsa Neves
Milheiro Domingues, (18174185) Mário Rocha Valadas Fragoso,
(04421985) Domingos Manuel de Aguiar Feigueiras, (00245485)
João Pedro Correia Bettencourt Borges, (10624585) Luís Alberto
Sano Lopes de Almeida, (17270384) João Paulo de Andrade
Barros, (05924285) Henrique José Porf frio Terras, (07485785)
Álvaro Manuel da Silva Santos, (01972485) Miguel Nuno Afri
cano Fernandes Barata Portugal, (07964285) Miguel Nunes
Marcelino, (12125885) Rui Manuel Lopes Ramos, (02482484)
Jorge Manuel Tavares Cabral de Azevedo, (15886485) Jaime
Manuel Garraio Ângelo Rodrigues, (06292781) Francisco JoãD
Ameixa Ramos, (07715485) Nuno Manuel Alexandre de Campos,
(11746885) Fernando Carlos das Chagas Duarte, (08451283)
Mário Jorge Fernandes Guerra, (12247585) Francisco Carlos Mar
ques Maia Pinto, (09292185) Manuel Alexandre Simões da Costa,
(03670482) João Paulo Lopes Serrão Iglésias, (01953285) Ale
xandre Manuel Chambel dos Santos, (17799683) Jacinto Fer
nandes Tavares, (02175083) Francisco Rafael Pinheiro Páscoa,
(07556285) Jorge Paulo Marques Moutinho, (12775485) Luís
Ezequiel Pinto Gomes, (05566382) Luís Filipe de Meio Marques,
(02759383) Mário Rui Pereira Gomes de Castro, (04092985)
António Maria SaIes Henriques Belchior, (04437085) Domingos
Manuel Rodrigues Lucas, (11737185) Adelino Amaral da Silva,
(14352083) Mário Luís Almeida Felgueira, (04420385) Paulo
Guilherme Dias Brehm, (07844383) Carlos Manuel Faria de
Sousa do Canto Amaral, (05554384) Luís Manuel da Cunha Ba
talha, (02964784) Carlos Manuel Rebelo Amaro, (04381085) José
Manuel Fernandes Marques, (14833186) António Martinho Go
mes de Andrade, (04897386) Luís Miguel Batalim de Carvalho,
(10171785) Luís Manuel Martins dos Santos, (02896085) Luís
filipe Martins dos Santos, (03179485) Miguel Ângelo Monteiro
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Lúco Gonçalves, (04191885) António José Correia franca,
(04430685) Vítor Manuel Madureira e Silva, (12753685) José
Manuel Borges Fonseca, (07284583) Jorge Manuel Costa Ferreira,
(10324985) José da Costa Malá, (10580685) Fernando Manuel
Guerreiro dos Reis Palha, (15210685) Manuel António da Silva
Teixeira, (01250485) Paulo António Roldão Baptista, (03934680)
Vítor Manuel Gonçalves, (05890885) Paulo Honorato da Costa
Pereira Coelho, (00649385) fernando Alexandre Ramos Ferreira
Marques, (01660986) Mário Fernando ferreira da Cruz,
(02739285) Joaquim Carlos da Costa Pinho, (11598385) Pedro
Brás Branco, (05749085) Paulo José Chitas Oliveira Soares,
(02054585) José Mário de Sousa Cunha, (15131484) José Luís
Matias Fidalgo Canaveira, (04616885) António Manuel Pita
Ornelas, (04018783) João Carlos Romão Alfaiate, (05857485)
José Manuel Rosa da Silva, (12592285) João Paulo Ferreira
Alves Marçal, (14569282) João José Leiria de Brito Coelho Nunes,
(11026085) José Manuel da Costa Carvalho dos Santos, (08174982)
Luís Pio Tilli Simões de Carvalho, (01870385) João Paulo Me
dina da Silva, (01617984) Carlos Alberto Teixeira Calhau,
(05926885) António Jorge Gomes de Sousa Ribeiro. (10614885)
Silvestre José de Oliveira Machado, (09168385) Maximiano Jorge
Henriques Gomes, (03456285) Sérgio ferreira Marques,
(07622083) João Paulo Comes Leão de Morais e Castro,
(02413985) Carlos Manuel Serrasquciro Brito, (0216842) Au
gusto José Esmerado Cavaleiro, (14225781) Carlos Manuel Gon
çalves Cardoso, (04024783) Honorato Pereira Esteves, (04513683)
Pedro Jorge Bettencourt de Oliveira Pinho, (01764885) Vítor
Manuel Pereira Fafiães, (04487085) João Paulo Ramos Nogueira,
(00380385) Manuel Alberto Pinheiro fernão Silvano, (08161283)
José Manuel Ferrari Bigares Careto, (11116179) José Manuel
Santos Correia Henriques, (07657384) Mário António Martins
farinha, (00630878) Jorge Manuel Marques de Oliveira,
(06995385) Álvaro Manuel de Sousa Marcelino, (00012584) Car
los Alberto Venâncio Simões, (04095083) Pedro Jorge Antunes
Vieira, (08137285) Fernando Almeida Teixeira, (10252583) Mi
guel Maria de Castelo Branco Ramos de Magalhães, (03082080)
Jorge Manuel Cordeiro Osório Comes, (11801483) Paulo Jorge
Moreira Couto, (12706581) Agostinho José Pedrosa da Silva,
(08882583) Joaquim Filipe Candeias de Sousa Gago, (08179985)
Rui António Luís Lopes Umbelino, (00991983) Viriato Capão
Morais, (09179982) Emanuel Carlos Amado Vaz Simão,
(03150080) Luís Miguel Mondes Lobo, (09320185) Fernando
José Guerra Felício, (07748481) Francisco Manuel dos Santos
Gomes de Matos, (12617381) Vítor Germano Dourado Sampaio,
(04892885) Jorge Manuel I)itnas Contreiras, (05853479) António
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Manuel Segurado Nunes Sequeira, (17140880) José António Mar
tins Rodrigues de freitas, (07744483) Miguel Nuno Carneira dos
Santos Tavares, (06447485) João Nuno Alberto dos Santos faria
e (00369682) Paulo Jorge Conceição Oliveira Ribeiro.
(Por portaria de 20 de Julho de 1985.)

Regimento de Infantaria de Abrantes
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (13800384) Joaquim Augusto Vaz de Almeida, con
tando a antiguidade desde a data da presente portaria.
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos de
infantaria (03356782) Alípio Silva Brito Lima, (04253582) Luís
Filipe Guimarães Pinto, (15739081) José Carlos Paiva Eiras An
tunes, (04935179) Carlos Rui Lopes dos Santos, (16221981) João
José Valente Porto, (19895379) Mário Manuel ferreira dos Reis
e (17406781) Pedro de Castro da Costa Grilo, todos em disponi
bilidade, contando a antiguidade desde a data da presente por
taria.
Alferes miliciano o serviço de administração militar, o aspirante a
oficial miliciano do serviço de administração militar (03726481)
Fernando Manuel Gambôa de Seixas, em disponibilidade, con
tando a antiguidade 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 a.’ 276-A/75.)

Regimento de Infantaria de Angra do Heroísmo
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (13175984) José Fernando Barreiros Monteiro, em
disponibilidade, contando a antiguidade 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.)

Regimento de Infantaria de Castelo Branco
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos de
infantaria (03074783) Mário João Proença Leitão Soares,
(09975481) Luís Domingos Cabaço Mourato, (03955181) Alziro
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dos Santos Nunes e (06762781) Carlos Ricardo dos Santos Fei
ieira Moita, todos em disponibilidade, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de saúde (02094277) Carlos Manuel Pereira Pacheco,
em disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da pre
sente portaria.
Alferes miliciano do serviço do serviço de transportes, o aspirante a
oficial miliciano do serviço de transportes (02092080) Jólio Cam
pos Neves Grilo, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1985.
Tribunal de Contas, nos termos do

Não carece de visto do
Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Infantaria de Chaves
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficital milicianos de
infantaria (02576381) Mário Jorge Lopes Pires e (04506282)
António Fernando Chagas de Sousa Lourenço, ambos em disponi
bilidade, contando a antiguidade desde a data da presente por
taria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1985.

Não

carece de

visto do

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

Regimento de Infantaria de Elvas
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de saúde (00464877) Pedro Manuel Barreto Chichorro
de Nogueira Ramos, em disponibilidade, contando a antiguidade
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.)

Regimento de Infantaria de Faro
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficital milicianos de
infantaria (08080581) Jorge Manuel dos Santos Lima, (10484780)
Luís Manuel Pereira Ladeira, (09759680) Emídio Josó dos Santos
Afonso Isaías e (09834078) Júlio Alberto Viegas Dias, todos em
disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
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Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de saúde (02126877) Augusto Jorge Correia Agostinho.
em disponibilidade, contando a antiguidade 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.)

Regimento de Infantaria de Faro

(Destacamento de Tavra)
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de saúde (01858178) João Carlos Almeida Ildefonso,
em disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da pre
sente portaria.
(Por portaria de to de Agosto de 1985. Não carece dc 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 (04236082) Miguel Lúcio Castro Carnacho e (16876980)
António de Figueiredo Rio Vieira, ambos em disponibilidade,
contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1q85. Não

carece

Tribunal dc Contas, nos termos do Decreto

n.°

de visto do
276-A/75.)

Regimento de Infantario do Porto
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos de
infantaria (09044179) Carlos Manuel Portela Enes Epifânio,
(00931079) Joaquim Dias fernandes, (18406581) Acácio Pascoal
Arromba, (03281384) Daniel Gumes ferreira Novo, (04320282)
João Paulo da Mota Teixeira Duarte. (07054781) Luís Queiroz
de Gouveia Pinto Leite e (06806984) Ernesto de Sá Pereira,
todos em disponibilidade, contando a antiguidade 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.)

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria, graduado em alferes, (71240570) Ilídio Gonçalves
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Guedes, em disponibilidade, contando a antiguidade desde 1 de
Novembro de 1975, devendo ser considerado nesta situação desde
9 de Setembro de 1975.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Alferes miliciano dc infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (]3514679) Jorge Ferreira Martins, em disponibilidade,
contando a antiguidade desde 5 de Abril de 1983, desde quando
deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 17 de Julho de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Regimento de Infantaria de Queluz
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos de
infantaria (01307777) João Pedro Netto Rocha, (07068080) Luis
Fihpe Rodrigttes Soares, (10956281) Carlos José Batarda Rodri
guez Ramos, (04142579) João Paulo Madeira da Veiga Alves,
(16900281) João Carlos dos Reis ferreira e (01099182) Carlos
Alberto Correia Nunes, todos em disponibilidade, contando a
antiguidade desde a data da presente portaria.
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de saúde (02568178) João Pedro Jardim Lopes fer
reira, em disponibilidade, contando a antiguidade 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/is.)

Regimento de Infantaria de Tomar
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos de
infantaria (06485683) José Carlos Coutinho de freitas Brêda,
(02598481) Pedro José Nabais da Graça Faria, (07785482) João
José Martins Mateus, (08778681) Joaquim Manuel Nunes Miran
da, (02991780) Jorge Miguel Amaral Oliveira, (17856483) Luis
Manuel Jóia de Sousa e (15397380) Manuel Alberto de Almeida
Oliveira, todos em disponibilidade, contando a antiguidade desde
a data da presente portaria.
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de saúde (00758576) Joaquim Homem Requeijo
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Branco, em disponibilidade contando a antiguidade 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.)

Regimento de Infantaria de Vila Real
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (14075280) José Carlos Correia Teixeira, em disponi
bilidade, contando a antiguidade desde a data da presente por
taria.
(Por portaria de 16 de Junho de 1985. 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 (06379778) Custódio Manuel de Oliveira Braga e
(07581578) Francisco José Bilhota Salvado Xavier, ambos em
disponibilidade, contando a antiguidade 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.)
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria, graduado em alferes, (02493972) Manuel Moreira
Dias, em disponibilidade, contando a antiguidade desde 1 de
Novembro de 1973, devendo ser considerado nesta situação desde
24 de Outubro de 1973.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Batalhão de Infantaria de Aveiro
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos de
infantaria (05578883) Ramiro Manuel Teixeira Paiva da Cunha,
(01732182) Jorge Paulo Moreira Cadete Leite e (18970979) Gil
Manuel Tocantins Pais de figueiredo, todos em disponibilidade,
contando a antiguidade 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.)
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria, graduado em alferes, (78025171) Orlando Manuel
Muge de Oliveira, em disponibilidade, contando a antiguidade
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desde 1 de Novembro de 1974, devendo ser considerado nesta

situação desde 5 de fevereiro de 1975.
Alferes miliciano de cavalara, o aspirante a oficial miliciano de
cavalaria, graduado em alferes, (04639769) Amílcar Dias Neves,
em disponibilidade, contando a antiguidade desde 1 de Novem
bro de 1970, devendo ser considerado nesta situação desde 14
de Janeiro de 1971.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1985. 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 serviço de saúde (0100187$) José Carlos da Cruz Dias Ma
rinho, em disponibilidade, contando a antiguidade 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.)

Batalhão de Caçadores n.° 5
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos de
infantaria (01455482) Rui Manuel Cunha de Santana e (08253879)
João Rui Dias Pinto Ribeiro, ambos em disponibilidade, contando

a antiguidade 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.)

Artilharia:
Escola Prática de Artilharia
Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial milicianos de

artilharia (05463382) Francisco José Santos Silva, (05984084)
Paulo Manuel Rosa Galo Louro, (06895583) Rogério Paulo do
Canto Policarpo dos Santos, (07343182) Manuel António Lopes
fernandes, (08965583) Francisco Manuel Lopes da Encarnação,
(09664079) Luís Filipe Palma Fernandes Perdigão e (11113584)
Luís Miguel da Silveira e Casaleiro Lucas, todos em disponibili
dade, contando a antiguidade 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.)

Graduados no posto de aspirantes a oficial milicianos de artilharia,
os soldados cadetes (07975985) Miguel Joaquim Esteves Branco
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da Silva, (02739985) Rui Manuel Patríëio Rocha, (00800585)
António Jorge Carvalho Brito, (07092081) Fernando Lourenço
Noblejas Ferreira, (13731885) José Luís Perera Bragues.
(06487$80) Guilherme Guerra Vasconcelos e Sá, (00679985)
António Luís da Fonseca Vitorino, (19889485) José Alberto de
Sousa Monteiro, (05820279) António Pires Marques, (05325325)
Carlos Manuel da Silva Teixeira, (19175885) Jorge Fernandes
Rodrigues, (07993480) Joaquim Jorge Delicias de Lemos Fer
reira, (06153085) Carlos Alberto de Almeida Garcia ferreira,
(01924180) António José Calado Carreiras, (11292781) Victor
Manuel Castanho Esteves, (02537683) José Carlos Moura Soares,
(03474484) Nuno Baldomero da Conceição Barradas, (07570183)
José Leopoldo Pinto de Almeida Carvalhaes, (0351895) 1-lélio
António Guerreiro Costa, (18688685) Paulo Jorge Antunes Fol
gado, (03512984) Luís Manuel Rodrigues Paquete Carvalho,
(07798385) Henrique Bento Gil, (12562084) António Fernando
das Neves Mota, (06210783) Anselmo Coutinho Oliveira das
Neves, (05327485) Rui Cláudio Domingues de Pinho Barreiros,
(06438780) Eurico José Palma Raposo fernandes, (09311485)
Carlos Manuel Vítor Simões, (07961284) Rui Manuel Vieira dos
Santos, (04001184) José António Gomes Raimundo, (08807383)
Nélson Jacinto dos Santos Tavares, (02337083) José Fernando
Pinto Simões, (02788785) Henrique José Correia Cardoso Pi’cs
e (00905385) Francisco Manuel Mtirteira dos Ramos.
(Por portaria de 20 de Julho de 1985.)
Alferes miliciano do serviço de administração militar, o aspirante a
oficial miliciano do serviço de administração militar (12712779)
Álvaro Manuel Mendes Lameira, em disponibilidade, contando
a antiguidade 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 a.° 276-A/75.)

Graduado no posto de aspírante a oficial miliciano do serviço de
material de instrução o soldado cadete (00056925) Rui Miguel
Azevedo Alves Carneiro.
(Por portaria de

20

de Julho de 1985.)

Regimento de Aitilharia de Costa
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de saúde (02371577) Mário Filipe Soares Rodrigues,
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em disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da pre
sente 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.)

Regimento de Artilharia de Leiria
Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial milicianos de
artilharia (03813681) Augusto Castanheira de Morais, (05694980)
Timáteo de Jesus Pimenta Monteiro e (02642184) Joaquim
Daniel Soares Portada, todos em disponibilidade, contando a
antiguidade 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.)
Alferes miliciano de cavalaria, o aspirante a oficial miliciano de cava
laria, graduado em alferes, (19442568) Paulo Feyo Vasques de
Carvalho, em disponibilidade, contando a antiguidade desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 17 de Julho de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Reg.mento de Artilharia de Lisboa
Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial milicianos de
artilharia (02432879) Luís Filipe Brites Moita Vieira, (10955083)
Paulo Renato Mota de Oliveira Clérigo, (05203680) Pedro José
Nunes Gonçalves, (08881380) Mário João Ribeiro da Silva,
(00525378) José Manuel Aleixo Lopcs de Brito, (04413982) Aqui
Hno António Gonçalves Madeira, (15478180) José Joaquim Foles
Cabral e (13159679) António Paulo Branquinho ferreira Dias,
todos em disponibilidade, contando a antiguidade desde a data
da presente portaria.
Alferes miliciano do serviço de transportes, o aspirante a oficial milj
ciano do serviço de transportes (13124282) Francisco António
Vaz Moutinho de Freitas, em disponibilidade, contando a anti
guidade 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.)
Regimento de Artilharia da Serra do Pilar
Alferes miliciano e infantaria, o aspirante a oficial miliciano dc irtfan
taria, graduado em alferes, (15554170) Carlos Manuel Morato
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Santa, em disponibilidade, contando a antiguidade desde 1 de
Novembro de 1973, devendo ser considerado nesta situação desde
17 de Janeiro de 1974.
Alferes miliciano de artilharia, o aspirante a oficial miliciano de arti
lharia, graduado em alferes, (19085470) Jaime Augusto Cordeiro
Monteiro, em disponibilidade, contando a antiguidade desde 1 de
Novembro de 1972, devendo ser considerado nesta situação desde
6 de Abril de 1973.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1985. 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 (10864379) Vítor Manuel Gomes Alves, (05577584)
Manuel Maria Viegas Martins, (07548683) Rui Gabriel Cruz
Soares da Silva, (05240081) Luís Filipe Bruno Borges de Castro
e (11164181) Paulo Jorge Corvelo Lorena de Oliveira, todos em
disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
Alferes miliciano do serviço de administração militar, o aspirante a
oficial miliciano do serviço de administração militar (04597080)
José Albano da Silva Mourão, em disponibilidade, contando a
antiguidade 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.)
Cavalaria:
Escola Prática de Cavalaria
Alferes milicianos de cavalaria, os aspirantes a oficial milicianos de
cavalaria (08659682) Claudino António Araújo Ferreira e
(04587380) Jorge Lipari Garcia Pinto, ambos em disponibilidade,
contando a antiguidade 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.)
Graduados no posto de aspirantes a oficial milicianos de cavalaria
os soldados cadetes (03540785) António Manuel Confraria Vi
cente, (05312382) José Cândido da Silva Moreira, (05116382)
José Manuel Rodrigues Carmona Morgado, (05231485) Rui Ma
nuel Lopes dos Santos, (07636985) Paulo José Lopes Vieira Dias,
(07551182) Francisco Carlos de Pinho Pessoa de Amorim,
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(06623285) Jorge Manuel Cabral de Albuquerque Teixeira,
(00196285) Armando José Prazeres Carvalho, (08800882) Nélson
Santos Cabral, (05933182) Rui Manuel Rodrigues Rufino,
(19544082) Manuel José de Oliveira Marques Matos, (04281385)
António José Ferreira da Silva, (02894384) Nuno Alexandre
Dias Videira, (14457483) Abílio Jorge Pereira Martins, (16254585)
João de Jesus Martins Pereira Barbosa, (07206777) António
Henrique Saraiva de Pinho Valente, (04604485) Mário Ale
xandre do Rosário Pereira, (09484785) Carlos Manuel Mendes
Cruz, (08626985) Jorge Filipe Loureiro Morais, (02674083) José
Manuel Almeida Pedroso, (07532584) Armando da Silveira fei
raz, (05916382) João Pedro Alves Batista Sismeiro, (01881185)
Rui Manuel Fernancles Pedro da Costa, (15032584) Henrique
Jorge Duarte da Silva, (09493979) Rómulo Valdemar Ribeiro
Machado, (02499485) Aníbal José franco Ferreira, (13284084)
Jorge Alberto Moreira Casais, (08910085) Luís Miguel da Silva
Neto Arruda, (00560084) José Manuel de Matos Serra Ramos,
(07732885) Paulo Vasco Antunes, (08078278) António Adrião
Pio, (07931285) Vítor Manuel Pereira da Costa Silva,
(10912982) Mário José Cardoso Sousa, (06399885) Albino Lopes
Avelelas, (00657182) Ivo José de Almeida Alves, (04059980)
Luís António Marques de Carvalho, (13873683) José António
Marques Correia, (02384685) José António Afonso, (06142182)
António José Antunes Rebocho, (08660085) João Carlos Marques
da Silva, (16371682) Luís Manuel Monsanto fonseca da Serra
e Silva, (09400584) Jorge Manuel Fernandes Ferreira, (08486082)
Luís Filipe de Oliveira Cristóvão, (05312985) José Fernando
Rodrigues Silvestre Correia, (00036482) Fernando Manuel Can
deias Coutinho Painho, (03136584) António Eduardo Levy Cata
lão, (07319282) Manuel Augusto Marques Tavares, (00771784)
Carlos Manuel Marques Toco Bento, (01012065) Joaquim Jorge
Cerejo da Silva, (02256785) Luís Manuel de Matos fazenda dos
Reis, (13605282) Paulo Manuel da Silva Pedro, (00602185)
António Carlos Pinto Prata, (03769483) José Carlos da Silva
Malheiro, (15058285) António Manuel Machado de Seiça e
(01947379) Rui Salgueiro Ramos Moreira.
(Por portaria de 20 de Julho de

1985.)

Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de saúde (01856380) António José Faria Raimundo,
em disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da pre
sente 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.)
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Regimento de Cavalaria de Braga
Alferes milicianos de cavalaria, os aspirantes a
de cavalatia (01692781) Fernando António
(14424878) João Augusto Carvalho Antunes,
nibilidade, contando a antiguidade desde a
portaria.

oficial milicianos
Noz Gençalves e
ambos em dispo
data da presente

Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do serviço dc saúde (01787676) joaquim José de Araújo e Silva
Rodrigues, em disponibilidade, contando a antiguidade 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.)
Regimento de Cavalaria de Estremoz
Alferes milicianos de cavalaria, os aspirantes a oficial milicianos de
cavalaria (05688183) Eduardo Manuel de Brito e Veiga e
(02824880) Victor Manuel Gomes de Oliveira, ambos em dispo
nibilidade, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de saúde (07632675) João Martins Gomes Beirão,
em disponibilidade, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1985. Não carece de visto do
T’ribunal 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 (06485283) Vasco Vaz Guedes Croft de Moura,
(13153180) Pedro Fernando Gomes de Oliveira Rodigees e
(06196483) João Manuel Dias Nascimento, todos em disponi
bilidade, devendo ser considerados nesta situação 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.)
Regimento de Cavalara de Santa Margarida
Alferes milicianos de cavalaria, os aspirantes a oficial milicianos de
cavalaria (01172984) Paulo José Carapito, (07717584) Victor

2. Série

ORDEM DO EXERCITO N.° 3

239

Manuel de Matos farias, (02517684) Carlos Herculano Penas
Cruz, (017725$1) Carlos Jorge de Oliveira Gonçalves, (10194764)
Fcrnando José Ascensão Rafael, (06941984) António Maria
Monteiro de Oliveira, (05428084) Nuno ferreira Roba e
(17276784) José Alberto Correia Carapinha, todos em disponi
bilidade, eontat;do a antiguidade dcsde 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/is.)

Centro dc Intrucão de Polícia do Exército
Alferes milicianos de cavalaria, os aspirantes a oficial milicianos de
cavalaria (00546665) João José Guerra Riscado Franco e
(0885 1483) João Paulo Rasga Jubilot Leão, ambos em dispo
nibilidade, contando a antiguidade desde a data da prcsentc
portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto dc 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Engenharia:
Escola Prática de Engenharia
Graduados no posto de aspirantes a oficial milicianos de engenharia
os soldados cadetes (10967161) António Manuel Pereira dc
Sousa Leite, (00812782) Luís Filipe de Bianchi Pinto Eliseu,
(03339182) José Carlos Constantino fernandes, (00543282) Paulo
João Coutinho Garrido Anastúcio, (02388482) Jorge Manuel
ferreira Marques, (15493380) Miguel Angelo Morais de Castro
Meireles Pinelas, (05787780) Manuel Àntónio Alves Miranda,
(06435682) António José da Costa Monteiro, (07702282) Manuel
Luís Moreira Leal, (05221181) Filipe de Jesus Jorge, (17846682)
José Luís Marques lJcha, (00388083) Amadeu João Magalhãcs
Conto, (07716382) Vítor Manuel Sobral Bettencourt, (05089062)
Mário António da Silva Rouxinol Fragoso. (10526182) Jorge
Manuel de Aragão Barros Júlio Mestre, (01686279) Luís Antó
(08867382) Vítor Fernando Vieira
nio Branco Teles Grilo,
Brandão, (02113682) Alfredo Valdernar Saraiva Lopes Lebre,
(01230782) Ilídio Pagaímo de Matos e (04283582) Miguel Nuno
Sócrates da Costa Mota Martins,
(Por portaria de 20 de Julho de 1985.)
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Regimento de Engenharia n.° 1
Alferes miliciano de engenharia, o aspirante a oficial miliciano de
engenharia (61898770) Fernando José Pires Santana, cm dis
ponibilidade, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de
1975, devendo ser considerado nesta situação desde 14 dc
Janeiro de 1976.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75,)
Regimento de Engenharia de Espinho
Alferes milicianos de engenharia, os aspirantes a oficial milicianos
de engenharia (00239078) Júlio fernandes Marques Henriques,
(03399981) Hélder José Lopes da Silva, (03854379) Afonso
Maria Sarmento Teixeira Mota, (03920479) João Manuel da
Conceição Barroso e (05856680) Rui Manuel Carvalho Marques
de faria, todos em disponibilidade, contando a antiguidade 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 a.° 276-A/75.)
Transmissões:
Escola Prática de Transmissões
Alferes miliciano de artilharia, o aspirante a oficial miliciano de
artilharia (01092080) Paulo José Relvas Pena Rebelo, em dispo
nibilidade, contando a antiguidade, 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.)
Tenente miliciano de transmissões, o alferes miliciano de transmissões
(07521681) Joaquim Avelino Tinoco Ramos, contando a antigui
dade para todos os efeitos desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 9 de Agosto de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Alferes milicianos de transmissões, os aspirantes a oficial milicianos
de transmissões (07800882) Alexandre Lomba Vicente, (09517982)
Mário António Pinhão ferreira, (10885680) António Dinis Ro
drigues da Silva Leitão, (10892980) Mário Manuel de Sousa
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Pereira e Santos, (07583079) Lino Manuel da Conceição Oliveira
e (07214781) António Manuel da Rocha Alçada, todos em dispo.
nibilidade, contando a antiguidade 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.)
Alferes miliciano de transmissões, o aspirante a oficial miliciano de
transmissões, graduado em alferes, (06740669) José Rosa Rodri
gues Gonçalves Batista, em disponibilidade, contando a antigui
dade desde 1 de Novembro de 1974, devendo ser considerado
nesta situação desde 17 de Janeiro de 1975.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1985. 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 (06178482) Rui Pedto da Conceição de
Azevedo Damas, (14778083) António Alberto da Silva Portei,
(00722883) António Gil Andrade Cartaxeiro, (08732183) loa
quim José Batista Silva Fernandes, (02506084) Gonçalo de Faria
Fragoso, (01106380) Artur Jorge Laginha Paraíso, (00544283)
Vítor Manuel Pereira Duarte, (03479583) Custódio José Teles
Anes, (09235382) Fernando Rui de Oliveira Moreira, (06536484)
João Filipe Roseiro Crespo, (05177583) Alberto António Álvaro
Leal, (11514582) Luís Alberto Nunes Miranda, (00234985) Jorge
Manuel Alves Silva Bernardo, (10023182) Mário Hanel Burmes
ter, (09235980) Edgar Manuel Rodrigues Canelas, (02017480)
António Manuel de Carvalho Serra Granjeia, (00324783) José
Manuel Alvos Antunes, (02300982) António Manuel Machado
Cruz Catarino, (08034482) João Paulo Marques Pereira,
(16094082) Carlos Eduardo da fonte Gonçalves Ferreira.
(04055883) Luís Miguel Garcez Marques e (03293582) Joaquim
Manuel do Nascimento Miranda.
(Por portaria de 20 de Julho de 1985.)

Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial mili
ciano do serviço de saúde (00515978) Antero José Santos de
Frias Moreira, em disponibilidade, contando a antiguidade desde
a data da presente portaria.
Alferes miliciano do serviço de administração militar, o aspirante a
oficial miliciano do serviço de administração militar (17971379)
Mário Alberto Ferreira Sobral dos Santos, em disponibilidade,
contando a antiguidade 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.)
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Serviço de saúde:
Batalhão do Serviço de Saúde
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (01868781) Paulo Jorge Ramos Mateus, em dispo
nibilidade, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
Alferes miliciano do sei-viço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do serviço dc saúde (01132878) José Paulo Alves Pinheiro
Calhau, em disponibilidade, contando a antiguidade desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1983. 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
Graduados no posto de aspirantes a oficial milicianos do serviço de
administração militar os soldados cadetes (02875985) Carlos
Manuel Coelho Feri-eira, (10423485) Jorge Manuel Aires Ferreira
da Rocha, (02565083) Jorge Humberto Pereira Ferreira,
(18861386) João Nuno Geraldes Abi’eu dos Santos Raposo,
(03616485) Jorge Miguel Lourenço de Matos Ferreira, (04227585)
Jorge António Borges de Morais, (01046482) Pedro Manuel Cala
pez Nunes Xavier, (02000385) Luís Gonzaga Nunes de Almeida
Alves da Costa, (00815785) Dori Jorge Tavares Mirando,
(00441$82) Vítor Manuel Preto da Silva, (13963985) Valdemar
Manuel da Graça Oliveira, (05190585) Mário João Bernardo
Pereira Marques, (01368281) Fernando António dos Santos
Pinto Nunes Ribeiro, (08014186) João Carlos Neves Moita,
(12202785) Manuel Cai-los Pinho Silva, (02967785) José Mário
Vilaça Lopes, (00392385) Hélder Alexandre dos Santos Natal,
(15390180) Márcio Manuel Alves Mendes Candoso, (09562383)
António Joaquim Sousa Alves Pinto, (11412182) Luís Fernando
Nunes Cerqueira da Silva, (01579085) Rui Miguel Pereira Pinto,
(04299485) António José Alberto Ladeira, (14802685) Paulo Rui
Brás do Rosário, (07397685) Francisco Manuel Ramos Rosa.
(11194980) Carlos Manuel Gonçalves da Graça, (14207983)
Jorge Mantiel de Sousa faria, (07273186) Fernando António Gon
çalves Monteiro, (02550681) Cai-los Manuel Ferreira Monteiro,
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(16558585) João Luís Silveira Garcia, (01785781) Rafael Calhei
ros Maranhão, (03141581) Fernando Jorge Leonardo Teixeira,
(00885580) José Manuel Ribeiro Ventura Francisco, (04091481)
José António Gonçalves Quilhó, (05702580) José Manuel de
Portugal e Vasconcelos Fernandes, (03038379) José Luís de Sá
Mata, (01382982) Joaquim António Lourenço Corado Cerqueira,
(00800580) Carlos Alberto Martins Cordeiro Bértolo, (18727083)
Luís Manuel Comes de Sousa Pêcego, (11463179) José Luís
Nunes Chocalheiro, (05066579) António João Aires Pimenta da
Gama, (04026980) Diogo Manuel de Portugal Moreira Gandra,
(02503380) Carlos de Carvalho Martins, (00023480) José Manuel
Madeira Belbute, (11266582) Amílcar Carlos Ferreira de Morais
Pires, (03325381) António Miguel Dufour Póvoas Leão,
(06724280) Paulo Jorge Branco Bracons, (13623381) António
José Casimiro Ramos Gonçalves, (08990082) José António Go
dinho Conde, (07900382) Jorge Manuel Francisco Ferreira Vez,
(07819281) Fernando Albino da Silva Dias, (12526280) Fran
cisco Bruno Maia de Oliveira Ribeiro, (06395280) António Ma
nuel Pereira dcs Santos, (05539082) Fernando José de Araújo
dos Santos Almeida, (08731182) José Luís da Silva Proença,
(01937882) Adriano Virgílio Guimarães Ribeiro, (07172281)
Pedro Miguel Nobre de Quadros Martins, (04094483) Cons
tantino Alves Mousinho, (11307479) Jorge Manuel Coelho Severo
Ferreira, (08913282) Ilídio Teotónio Barreto, (01736583) Edgar
Manuel Franco Jorge, (00424483) Rui Valiejo Marques de Car
valho, (07928482) Paulo Manuel Gomes Barbosa e (08615580)
Luís Filipe Condeixa Peres Faria.
(Por portaria de

20

de Julho de

1985.)

Batalhão de Administração Militar
Alferes milicianos do serviço de administração militar, os aspirantes
a oficial milicianos do serviço de administração militar (00845381)
Francisco José Barroso Queiroz, (06988281) Rui Miguel Gon
çalves Calado, (09918084) Manuel Carlos Martins de Oliveira
Pinho e (08518883) Mário Fernando da Silva faria, todos em
disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 10 dc Agosto de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, 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 (05229183) Nuno Abel Marques Jorge da Gama Higgs,
em disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da
presente portaria.
Alferes m]iciano do serviço de pessoal, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de pessoal (05336381) Luís Manuel Lobo Henriques,
em disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da
presente portaria.
Alferes milicianos do serviço de reconhecimento das transmissões,
os aspirantes a oficial milicianos do serviço de reconhecimento
das transmissões (04254381) Jorge Miguel Tavares Caseirito,
(03110179) António Manuel Santana Pereira. (09754580) Jorge
Manuel Damas Martins Rato, (02583082) Manuel António Gas
par Pereira e (02818282) António Pedro Mota do Rosário Silva,
todos em disponibilidade, contando a antiguidade 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 10 de Agosto de 1985.

Serviço de material:

Escola Prática do Serviço de Material
Graduados no posto de aspirantes a oficial milicianos do serviço de
material os soldados cadetes (01969685) Arménio Gaspar Vito
rino Fraga Pinto, (04276085) José Manuel Soares de Oliveira
Trigo de Macedo, (13314884) Luís Manuel Ribeiro Costa,
(05686482) António Manuel ferreira Teixeira Mota, (08430182)
Miguel Aleixo de Andrade Brazão, (02663582) João Carlos
Soares Carvalho, (07589184) José Carlos Dias Marques Gomes,
(02892280) Artur Manuel Bule de Carvalho, (07495084) José
Carlos Armando Torres Noronha, (03996080) Fernando Jorge
Freire Horta, (09020881) Miguel José Pereira Sales Cavique
Santos, (14802187) António Manuel Santos Prata, (14887382)
Fernando Manuel Esteves Salgueiro da Cruz, (06627682) Luís
Manuel Miguel Silva, (03826982) Luís António Antunes Fran
cisco, (08693785) Paulo Jorge Casimiro de Albuquerque,
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(09496682) Mário Júlio Teixeira Pereira, (09486082) Jorge Hum
berto Mendes Coelho, (13734685) Paulo José feiteira Caramba
e (03700882) José Pedro da Silva Caçorino.
(Por portaria de 20 de Julho de 1985.)
Batalhão do Serviço de Material
Alferes milicianos do serviço de material, os aspirantes a oficial
milicianos do serviço de material (0993367$) José Manuel da
Silva Ladeira, (15986677) Luís Filipe da Veiga l)urão e
(14695782) Fernando Manuel Cristóvão Rodrigues, todos em
disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da pre
sente portaria.
(Por portaria de 22 de Dezembro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Alferes miliciano do serviço de material, o aspirante a oficial milici
ano do serviço de material (09173980) Paulo Jorge de Sousa
Brito, em disponibilidade, contando a antiguidade desde 22 de
Dezembro de 1984.
(Por portaria de 23 de Janeiro de 1985. 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
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (17019880) Fernando Manuel de Oliveira Madeira, em
disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da pre
sente portaria.
Alferes miliciano do serviço de transportes, o aspirante a oficial
miliciano do serviço de transportes (06627678) João Armando
Guedes Mendes, em disponibilidade, contando a antiguidade
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.)

Graduados no posto de aspirantes a oficial milicianos do serviço de
transportes os soldados cadetes (07082085) Henrique Manuel
Ribeiro Gião, (02540285) António José Dias, (05498780) José
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Francisco Mendonça Fernandes, (01037580) José Carlos Lino
de Sousa de Oliveira, (10140784) João Monteiro Coimbra,
(11828780) José Augusto Lopes, (04652780) Luís Alberto Fonto
Rosado, (08358582) Luís Fernando Areosa Correia da Cruz,
(05430485) Rui Costa Dias Francisco, (03064480) Nuno Boullosa
Contreiras de Oliveira e (19663780) José Manuel Pereira da
Costa.
(Por portaria de

20

de Julho de

1985.)

Batalhão do Serviço de Transportes
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (15946580) Manuel Joaquim Leonardo Carlos Molei
rinho, em disponibilidade, contando a antiguidade 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.)
Alferes miliciano de cavalaria, o aspirante a oficial miliciano de
cavalaria, graduado em alferes, (17015570) João Jacinto Moreira
de Almeida Seabra, em disponibilidade, contando a antiguidade
desde 1 de Novembro de 1972, devendo ser considerado nesta
situação desde 6 de Abril de 1973.
Alferes miliciano de engenharia, o aspirante a oficial miliciano de
engenharia, graduado em alferes, (02207570) Humberto Rui
Ramos Moreira, 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 transportes, o aspirante a oficial mili
ciano do serviço de transportes, graduado em alferes, (17634171)
Carlos Jorge de Barros Rocha, em disponibilidade, contando a
antiguidade desde 1 de Novembro de 1973, devendo ser consi
derado nesta situação desde 24 de Outubro de 1973.
Alferes miliciano do serviço de transportes, o aspirante a oficial mili
ciano do serviço de transportes (07750670) Rui Benigno Barbosa
Paulo da Cruz, em disponibilidade, contando a antiguidade desde
1 de Novembro de 1972, devendo ser considerado nesta situação
desde 15 de Outubro de 1972.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Centro de Instrução de Condução Auto n.° 1
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos
de infantaria (13742984) Carlos Duarte ferreira Pereira e
(05956381) José Carlos Fernandes Teixeira, ambos em dispo
nibilidade, contando a antiguidade 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 geral do Exército:
Batalhão do Serviço Geral do Exército
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos de

infantaria (09178183) João Paulo de Matos Vicente, (02559579)
Manuel Carrega Balhau e (05482581) Vítor Manuel Figueiredo
da Silva, todos em disponibilidade, contando a antiguidade desde
a data da presente portaria.
Alferes milicianos do serviço de pessoal, os aspirantes a oficial mili
cianos do serviço de pessoal (03545880) Fernando Paulo da Cruz
Fernandes, (02494080) António José Vieira de Abreu, (00256079)
António Afonso Dinis Alves Torres, (03434579) Manuel Jorge
Moreira Peixoto Rodrigues e (03603779) Frederico das Mercês
Daune e Lorena Arouca, todos em disponibilidade, contando a
antiguidade 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.)

Comandos:
Regimento de Comandos
Graduados no posto de aspirantes a oficial milicianos de infantaria,
os soldados cadetes (07966985) Joaquim Manuel Zambujeiro
Simões, (00336284) Vítor Manuel Salvador, (12048284) Duarte
Nuno Ventura de Oliveira Martins, (12796184) Sérgio Silva
Monteiro da Fonseca, (14278984) Carlos Alberto Estabainha
Fernandes Ramos de Magalhões, (17476685) João Miguel Buttle
Mendonça Mourão Possidónio, (16853885) João Carlos Simões
Aquino, (13410785) José Alberto Ferreira de Azevedo Palhau,
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(12268085) Nuno Miguel Castelo Branco Matias Caiano,
(10300485) Luís Filipe Fernandes da Luz, (08661385) Jaime
Joaquim Matias de Oliveira, (07423685) Paulo António Pereira
Soares, (03030884) Manuel Luís da Silva de Castro, (05790585)
José Braz da Silva Dias, (02577085) Paulo Guilherme Soares
Roda, (00911685) João Policarpo Oliveira Duarte, (00059085)
José António dos Santos Lopes, (16988284) Emílio Manuel Leão
da Silva Coutinho, (15372384) Alberto da Graça Quirino Palha,
(09514685) Eduardo José Pestana de Vasconcelos Alves,
(15003284) Luís Filipe das Nevas Fernandes Maneira e (07086684)
Reinaldo Noé Piloto da Silva.
(Por portaria de 29 de Junho de 1985.)
Distritos de recrutamento e mobilização:
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Lisboa
Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de infantaria
(17273168) António Manuel Marques Correia, em disponibili
dade, contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1974,
desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/iS.)

Órgãos de execução dos serviços e outros elementos:
Estabelecimentos militares
Estabelecimentos de instrução
Academia Militar
Tenentes milicianos de infantaria, os alferes milicianos de infantaria
(03401681) Jorge Manuel Santos da Silveira, (03878381) Jorge
Luís Leão da Costa Campos, (06402081) António Manuel Gomes
da Silva e (01276281) António Manuel Cruz Fernandes Vieirv.
contando todos a antiguidade para todos os efeitos desde a data
da presente portaria.
Tenentes milicianos de cavalaria, os alferes milicianos de cavalaria
(01266881) Rui Manuel Pimenta Couto e (02938481) Jocelino
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do Nascimento Bragança Rodrigues, contando ambos a anti
guidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 9 de Agosto de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Colégio Militar
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos
de infantaria (03607082) Jorge Manuel Marques Costa e
(05608879) Eurico José de Moura e Mouza Antunes, ambos em
disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da pre
sente portaria.
Alferes miliciano do serviço de administração militar, o aspirante a
oficial miliciano do serviço de administração militar (05907979)
Luís Mário de Oliveira Costa Galriça, em disponibilidade, con
tando a antiguidade 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.)
Instituto Militar dos Pupilos do Exército
Alferes milicianos do serviço de administração militar, os aspirantes a
oficial milicianos do serviço de administração militar (03344082)
Manuel Maurício Soares de Oliveira e (05755581) Luís Carlos
Nunes Andrade, ambos em disponibilidade, contando a antigui
dade 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.)
Escola de Sargentos do Exército
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos
de infantaria (02024282) Eduardo José Fernandes Vieira,
(02626080) António Abel Leite Castanheira e (00574684) Emí
lio César Costa Pereira Sampaio de Andrade, todos em dispo
nibilidade, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de saúde (02253877) Manuel José Santos de Carvalho,
em disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da
presente portaria.
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Alferes miliciano do serviço de administração militar, o aspirante a
oficial miliciano do serviço de administração militar (18841782)
Alfredo Alexandre Barros Bompastor, em disponibilidade, con
tando a antiguidade 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.)
Centro de Instrução de Operações Especiais
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos
de infantaria (15891383) Manuel António Bessa Dias de Car
valho, (14303780) Luís Filipe Carrelo da Conceição e (07391282)
Jorge de Seixas Azevedo, todos em dispaníbilidade, contando a
antiguidade 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.)
Graduados no posto de aspirantes a oficial milicianos de infantaria
os soldados cadetes (03262585) João Manuel da Conceição de
Oliveira, (13489386) Hélder Braz Nico, (00336186) José Duarte
Cardoso Gomes, (02216785) Carlos Alberto Martins da Costa,
(13179184) Jorge Manuel da Conceição Lopes, (00895785) José
Manuel Soares de Andrade, (09922685) José Luís Ferreira
Pinheiro, (12657485) José Fernando Teixeira da Mota, (06430981)
Sebastião Alcino Tomás de Carvalho, (02427284) Carlos Jorge
Miguel Fernandes, (06087781) Antero Arede Gamboa, (00459785)
Manuel Alexandre Esteves de Brito, (05580485) Fernando Jorge
Mesquita da Cunha, (00272285) António José Gomes Duarte,
(13626785) José Carlos Fernandes Gonçalves, (01383285) Fer
nando Francisco de Castro Carneiro Felizardo, (00452485) Fran
cisco Rui Lima Miguel Bombarda, (11828485) Fernando José
da Conceição Bessa e (04918285) Joaquim da Silva Barbosa.
(Por portaria de 20 de Julho de 1985.)
Alferes miliciano do serviço de educação física, o aspirante a oficial
miliciano do serviço de educação física (15684178) José Manuel
de Jesus Ferreira, em disponibilidade, contando a antiguidade
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 a.° 276-A/75.)
Escola Militar de Electromecânica
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (17643181) José Manuel Flanet Gomes de Andrade,
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em disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da
presente portaria.
Alferes milicianos de transmissões, os aspirantes a oficial milicianos
de transmissões (08477280) Carlos Manuel Silveira Picardo Fer
nandes Tomaz e (05336082) Carlos José Sancho Costa Rodrigues,
ambos em disponibilidade, contando a antiguidade desde a data
da presente portaria.
Alferes miliciano do serviço de pessoal, o aspirante a oficial mili
ciano do serviço de pessoal (08121281) António Manuel de
Matos Ferreira, em disponibilidade, contando a antiguidade desde
a data da presente portaria.
Alferes milicianos do serviço de material, os aspirantes a oficial
milicianos do serviço de material (00056081) João Carlos Patrício
dos Santos e (00384879) Luís Filipe Machado Pederneira, ambos
em disponibilidade, contando a antiguidade 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-AJ75.)

Centro Militar de Educação Física, Equitação e Desportos
Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial milicianos de
artilharia (10703879) Jorge Manucl freire Damásio e (i7613780)
José Francisco Barroso Mendes Robalo, ambos em disponibili
dade, contando a antiguidade 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.)
Graduados no posto de aspirantes a oficial milicianos de educação
física os soldados cadetes (01056882) José Joaquim Portem,
(14059785) José Armando Carriço Bagorro, (05694683) Carlos
Alberto Barbosa Folhadela Simões, (01578285) Jorge Manuel
Antunes da Silva, (01881385) Licínio José Silva da Guarda,
(04483784) Joel Luís Pereira Matos, (02135585) David António
Cabrita Raposo, (08977585) Pedro Jorge Francisco Ventura,
(00870680) Pedro Miguel da Rosa Belio Patronilho de Araújo,
(07260585) Manuel José Carneiro Alvarez, (02539983) Carlos
Manuel Videira Correia Góis, (07896280) António de Jesus Gon
çalves Rodrigues, (06690681) Luís Manuel de Sousa Fernandês,
(09189585) Nélson Artur Lopes, (039974.85) Carlos Manuel Vi
cente Marques, (02664185) António Manuel Castanheira Fer
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reira, (08625185) Mário Duarte Neves ferreira, (17557285)
Hélder Fernando da Costa Reis, (10401485) Vítor Manuel Cor
reia, (03548583) José Tolentino da Silva Martins, (07021982)
Luís Augusto Freitas Palmares, (18952683) Egídio José Marques
Calado, (08995485) Custódio Manuel Freire Cardante, (04140385)
Joaquim José Batista Jorge, (00490885) Raul José Monteiro
de Pina de Araújo Abreu, (17763283) Leonel Fernando da
Cruz Brás, (01830685) Fernando Eduardo Silva Franco Fer
reira e (00541085) Célio da Costa Neves.
(Por portaria de 20 de Julho de 1985.)

Estabelecimentos fabris
Manutenção Militar
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de saúde (06266079) José Maria Queiroga Perdigão,
em disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da
presente portaria.
Alferes miliciano do serviço de administração militar, o aspirante a
oficial miliciano do serviço de administração militar (04473280)
João Manuel Veigo Roga, em disponibilidade, contando a anti
guidade 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.)

Estabelecimentos hospitalares
Hospital Militar Principal
Alferes milicianos do serviço de saúde, os aspirantes a oficial mili
cianos do serviço de saúde (13196578) António Cândido Oli
veira Viana de Queiroz, (06969071) Luís Filipe Aparício fer
nandes dos Santos, (06754670) Luís Gonzaga Godinho de
Abreu Novais, (07552169) Henrique Alexandre Cascais Biscaia
da Silva, (03226868) Evangelista Casimiro Rocha e (13497768)
José Manuel Branco Palma, todos em disponibilidade, contando a
antiguidade desde a data da presente portaria.
Alferes miliciano do serviço de administração militar, o aspirante a
oficial miliciano do serviço de administração militar (17302481)
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Armando Manuel de Carvalho Nunes, em disponibilidade, con
tando a antiguidade 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.)

Hospital Militar Regional n.°

1

Alferes milicianos do serviço de saúde, os aspirantes a oficial mili
cianos do serviço de saúde (02057977) Carlos Emanuel Pinto
Rangel de Araújo, (01224978) António José Barbosa Marques
Leal, (02648774) Luís do Espírito Santo Nina e (02579677)
José Carlos Rosmaninho Seabra, todos em disponibilidade, con
tando a antiguidade desde a data da presente portaria.
de Agosto de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

(Por portaria de 10

Hospital Militar Regional n.° 2
Alferes milicianos do serviço de saúde, os aspirantes a oficial mili
cianos do serviço de saúde (01024678) Francisco Manuel de
Carvalho Santos Costa, (15559269) Luís Guilherme Sobreira
Leal Pereira, (01406678) Carlos Jorge de Almada Rosa Peixeiro
e (03977678) Aníbal José da Mota Almeida, todos em disponi
bilidade, contando a antiguidade 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.)
Hospital Militar Regional n.° 4
Alferes milicianos do serviço de saúde, os aspirantes a oficial mili
cianos do serviço de saúde (00061578) José Manuel Pimentão
Evaristo e (09898578) João Rui Pedro Risota, ambos em disponi
bilidade, contando a antiguidade 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.)

Tribunais militares
1.0

Tribunal Militar Territorial de Lisboa

Alferes miliciano do serviço de pessoal, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de pessoal (00900980) Nuno Carlos May Pereira da

254

ORDEM DO EXERCITO N.° 3

2. Série

Cruz, em disponibilidade, contando a antiguidade 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.)

Tribunal Militar Territorial de Tomar
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (02662480) Luís Manuel de Sousa Duarte, em dispo
nibilidade, contando a antiguidade 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.)

Estabelecimentos penais
Casa de Reclusão da Região Militar de Lisboa
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos
de infantaria (10009279) Alberto Alexandre Filipe Farinha e
(02836683) Gonçalo de Barros Gomes da Silva Cunha, ambos
em disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da pre
sente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1985. Não carece de

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

Diversos:

Agrupamento Base de Santa Margarida
Alferes milicianos do serviço de saúde, os aspirantes a oficial mili
cianos do serviço de saúde (00348277) Silvino dos Santos Dias
e (10374877) Manuel dos Santos Pimenta Godinho, ambos em
disponibilidade, contando a antiguidade 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.)
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•a Brigada Mista Independente
Comando e Companhia de Comando e Serviços
(Agrupamento Base de Santa Margarida)
Alferes miliciano do serviço de pessoal, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de pessoal (13317882) José Manuel Meneses Costa, em
disponibilidade, contando a antiguidade 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 a.° 276-A/75.)

Campo de Tiro de Alcochete
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos dc
infantaria (10778181) Mário Victor de Azevedo Pavo Pereira e
(04762583) Fernando Pedro Teixeira da Silva, ambos em dispo
nibilidade, contando a antiguidade 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 Cartográfico do Exército
Alferes milicianos do serviço cartográfico, os aspirantes a oficial
milicianos do serviço cartográfico (10406980) Carlos Jorge Abran
tes Salazar d’Eça, (07473479) Carlos Manuel Sanches Rosado,
(02926179) Victor José Paula Gonçalves, (11138480) Alípio
António do Couto Barros Cardoso, (11089379) Gregório Manuel
do Carmo Pirraça e (04234789) Moisés Fazenda Dias, todos em
disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da pre
sente 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.)

Centro de Estudos Psicotécnicos do Exército
Alferes milicianos do serviço de pessoal, os aspirantes a oficial mili
cianos do serviço de pessoal (11900479) José António da Costa
Marques Gomes, (01072579) Francisco Humberto de Almeida
Cavalheiro Gomes, (14127379) Manuel João Choi’inha Barbosa,
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(12970180) António Mourato Quaresma, (03627581) Jorge Alberto
dos Santos Croce Rivera, (06030381) Camilo José Lopes Val
verde, (19837580) Frederico José Mendes de Oliveira Guedes,
(18038579) João Carlos da Encarnação Madeira, (16961778)
Eduardo Manuel Rascão Marques e (10235182) António Duarte
Martins de Magalhães, todos em disponibilidade, contando a
antiguidade 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.)
Centro de Gestão financeira da Região Militar do Centro
Alferes miliciano do serviço de administração militar, o aspirante a
oficial miliciano do serviço de administração militar (08543081)
João Paulo Calheiros Proença de Moura, em disponibilidade,
contando a antiguidade 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.)
Centro de Gestão financeira da Região Militar do Norte
Alferes milicianos do serviço de administração militar, os aspirantes
a oficial milicianos do serviço de administração militar (03064980)
Jorge Manuel Gonçalves Martins e (07719080) José António
Matos dos Santos Cotttinho, ambos em disponibilidade, contando
a antiguidade 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 a.° 276-A/75.)

Centro de Gestão Financeira da Região Militar do Sul
Alferes miliciano do serviço de administração militar, o aspirante a
oficial miliciano do serviço de administração militar (04324779)
Luís Manuel Sebolão Nata, em disponibilidade, contando a anti
guidade 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.)

Centro de Selecção de Coimbra
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos

de

infantaria

(1026179)

João

Fernando

Goulão

Pinto

e
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(06241682) Alcino Manuel Azevedo Nogueira Viana, ambos em
disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da pre
sente portaria.
Alferes miliciano de cavalaria, o aspirante a oficial miliciano de
cavalaria (03193560) António Cid fernandes Saldanha, em dis
ponibilidade, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
Alferes milicianos do serviço de saúde, os aspirantes a oficial mili
cianos do serviço de saúde (00686077) Rui António Marques
Barreto, (04282178) Avelino Manuel Rebelo Pascoal e (02801878)
Armando Manuel de Carvalho Boavida Malcata, todos em dis
ponibilidade, contando a antiguidade 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.)

Centro de Selecço do Sul
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (15006381) Luís Fernando Alves Silva da Cruz, em
disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da pre
sente portaria.
Alferes milicianos do serviço de saúde, os aspirantes a oficial milici
anos do serviço de saúde (08698978) Jowett Xavier Zuzart
Bocarro, (01863377) Belmiro Duarte Farto, (02221178) José
Manuel Calado da Silva Cardoso, (00331177) José Manuel
Costa Fernandes Custódio e (0202657$) Elísio Pinto de Almeida
Rodrigues, todos em disponibilidade, contando a antiguidade
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.)

Depósito Geral de Material de Aquartelamento
Alferes milicianos do serviço de administração militar, os aspiran
tes a oficial milicianos do serviço de administração militar
(09898384) Paulo Daniel Severino da Rosa e (00441380) Fer
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nando Alexandre Delgado da Silva, ambos em disponibilidade,
contando a antiguidade desde a data a 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.)
Depósito Geral de Fardamento e Calçado
Alferes miliciano do serviço de administração militar, o aspirante a
oficial miliciano do serviço de administração militar (05480181)
Carlos Alberto Garneiro de Campos Lobo, em disponibilidade,
contando a antiguidade 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.)
Depósito Geral de Material de Guerra
Alferes milicianos do serviço de material, os aspirantes a oficial
milicianos do serviço de material (05103079) António Aleixo do
Nascimento Silva, (16890481) Rogério Paulo Gouveia Mendonça,
(10386179) José Maria Gonçalves e Silva, (13418681) Manuel
Joaquim Rosado Ganhão, (15676083) Óscar Manuel Guerreiro
Marques e (11421281) António José freire Mourão, todos em
disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da pre
sente 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.)

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 mesmo Ministério e Guarda, (03009865) João Gaspar
Esteves, contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 27 de Junho de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A175.)

2. Série

ORDEM DO EXERCITO N.’ 3

259

III— COLOCAÇÕES, EXONERAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS
Oficiais do quadro permanente
Armas e serviços:
Estado-Maior do Exército
Capitão de transmissões, no quadro, (12399675) Eduardo Rodrigues
Dias.
(Por portaria de 12 de Julho de 1985.)

Direcção do Serviço de Pessoal
Repartição de Sargentos
Capitão do serviço geral do Exército, do Batalhão do Serviço Geral
do Exército, (37163959) Humberto Pereira da Graça.
(Por portaria de 21 de Novembro de 1985.)
Direcção do Serviço de Saúde
Tenente-coronel médico, supranumerário permanente, (50937211) Rui
franco Gil.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1985.)

Inspecção de Bandas e Fanfarras do Exército
Major chefe de bandas do Exército, do Estado-Maior do Exército,
(51546111) Francisco Ferreira da Silva, devendo ser considerado
nesta situação desde 5 de Janeiro de 1982.
(Por portaria de 11 de Dezembro de 1985.)

Quartéis-generais:
Região Militar de Lisboa
Major de infantaria, do Estado-Maior do Exército, (09294966) Antá
nio Joaquim Lavouras Lopes.
(Por portaria de 22 de Outubro de 1985.)
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Região Militar do Norte
Coronel de artilharia, da Direcção da Arma de Artilharia, (51167711)
António de Azevedo Dias.
(Por portaria de 5 de Agosto de 1985.)

Região Militar do Sul
Capitão do serviço geral do Exército, adido, (52165511) Manuel João
Branco.
(Por portaria de 11 de Novembro de 1985.)
Zona Militar da Madeira
Capitão de transmissões, no quadro, (03823372) José Artur Paula
Quesada Pastor.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1985.)
Distritos de recrutamento e mobilização:
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Leiria
Coronel de artilharia, do Tribunal Militar Territorial dc Coimbra,
(50025311) Martinho de Carvalho Leal.
(Por portaria de 15 de Outubro de 1985.)

Õrgãos de execução dos serviços e outros elementos:
Estabelecimentos militares
Estabelecimentos de instrução
Academia Militar
Capitão de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de Braga, (05683079)
João Eduardo Lupi Correia de Sampaio.
(Por portaria de 14 de Agosto de 1985.)
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Escola Milïtar de Electromecânica
Tenente-coronel de transmissões (serviços técnicos
ramo manuten
ção), da Direcção da Arma de Transmissões, (50357411) Daciano
Amílcar Machado de Amaral Brites.
—

(Por portaria de 8 de

Novembro de

1985.)

Diversos:
Centro de Gestão Financeira Geral
Major do serviço de administração militar, do Centro de
Gestão
financeira da Logística, (41080359) Carlos Orlando de
Car
valho Jesus.
(Por portaria de 4

de Novembro

de 1985.)

Adidos:
Instituto de Altos Estudos Militares
Nomeado chefe de contabilidade do instituto de Altos Estudos
Militares, nos termos da Portaria n.° 722-A/78, de 15 de Dezem
bro, o capitão do serviço de administração militar (00570969)
Manuel António Geraldes, em substituição do major do serviço
de administração militar Ernesto Manuel Carvalho Alten que,
IJela presente portaria, é exonerado das referidas funções.
(Por portaria de 17 de Outubro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Janeiro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Academia Militar
Nomeado professor catedrático da 28.a cadeira (Organização, Táctica
e Serviços de Infantaria) da Academia Militar, nos termos da
alínea b) do n. 2 da Portaria n° 580/80, de 9 de Setembro, o
tenente-coronel de infantaria (50994211) Henrique Mário dos
Santos Rocha, em substituição do coronel de infantaria António
Luís Baptista Barrinhas que, pela presente portaria, é exonerado
das referidas funções.
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O referido oficial continua na situação de adido nos termos do
b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71,
de 30 de Abril.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Janeiro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

n.° 10 da alínea

Nomeado professor catedrático da 27? cadeira (História Económica,
Social e Cultural Portuguesa) da Academia Militar, nos termos
da alínea c) do n.° 2 da Portaria n.° 580/80, de 9 de Setembro,
o major de infantaria (31627662) Esmeraldo Rosa Monteiro de
Azevedo, em substituição do coronel de artilharia Aniceto Hen
rique Afonso que, pela presente portaria, é exonerado das refe
ridas funções.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 20 de Dezembro de 1985. Não são devidos emolu
mentos.)
Nomeado para exercer as funções de mestre da secção de ginástica e
desportos da Academia Militar, nos termos da alínea e) do n? 2
da Portaria n.° 580/80, de 9 de Setembro, o major de infantaria
(31642262) António José Fernandes Praça, em substituição do
major de infantaria Leonel Jorge da Silva Carvalho que, por
portaria de 1 de Outubro de 1985, foi exonerado das referidas
funções.
(Por portaria de 4 de Outubro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 9 de Janeiro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
Nomeado professor adjunto da 28? cadeira (Organização, Táctica
e Serviços de Infantaria) da Academia Militar, nos termos da
alínea e) do n.° 2 da Portaria n.° 580/80, de 9 de Setembro, o
major de infantaria (10485767) António José Augusto, em subs
tituição do tenente-coronel de infantaria Henrique Mário dos
Santos Rocha que, pela presente portaria, é exonerado das refe
ridas funções.
(Por portaria de 19 de Outubro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 20 de Dezembro de 1985. Não são devidos emolu
mentos.)
Nomeado adjunto de comandante de companhia na Academia
nos termos da alínea c) do n.° 2 da Portaria n.° 580/80,
Setembro, o alferes de infantaria (13325282) Eduardo
Alves Pinheiro Garcia Fernandes, em substituição do

Militar,
de 9 de
Manuel
capitão
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de infantaria Luís Manuel Martins Ribeiro que, por portaria da
mesma data, foi exonerado das referidas funções.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Janeiro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
Nomeado professor adjunto da 23? cadeira (Topografia Geral)
da
Academia Militar, nos termos da alínea c) do n.° 2 da Portari
a
n.° 580/80, de 9 de Setembro, o tenente-coronel de artilharia,
da
Escola de Sargentos do Exército, (50447511) Custódio Guer
reiro Norte, em substituição do tenente-coronel de artilha
ria
João José de Sousa Cruz que, em 21 de Agosto de 1985,
foi
exonerado das referidas funções.
Por portaria de 23 de Setembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 20 de Dezembro de 1985. Não são devidos emolu
mentos.)

Nomeado instrutor de ginástica da Academia Militar, nos
termos da
Portaria n.° 722-A, de 15 de Dezembro de 1978, o tenente
de
artilharia, da Escola Prática de Artilharia, (02803883) Antón
io
Emídio da Silva Salgueiro, em substituição do capitão de
cava
laria Luís Manuel Martins da Assunção que, desde 1 de
Outubro
de 1985, deixou de exercer as referidas funções.
(Por portaria de 14 de Outubro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 20 de Dezembro de 1985. Não são devidos emolu
mentos.)
Nomeado professor catedrático da 30.a cadeira (Organização
Táctica
e Serviços de Cavalaria) da Academia Militar, nos termos
da
alínea c) do n.° 2 da Portaria n.° 580/80, de 9 de Sotem
bro, o
major de cavalaria (32255060) Raul Fernando Durão
Correia,
em substituição do coronel de cavalaria Rui Gonça
lves Soeiro
Cidrais que, pela presente portaria, é exonerado das
referidas
funções.
O referido oficial continua na situação de adido, nos
termos do
o.° 10 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.°
176/71, de
30 de Abril.
(Por portaria de 1
Contas em 10
mentos.)

de Outubro de 1985,
de Janeiro de 1986.

visada pelo Tribunal de
Não são devidos emolu

Nomeado professor adjunto da 30? cadeira (Organização
Táctica e
Serviços de Cavalaria) da Academia Militar, nos termos
da
alínea c) do n.° 2 da Portaria n.° 580/80, de 9 de
Setembro,
o capitão de cavalaria (05683079) João Eduardo Lupi
Correia

264

ORDEM DO EXËRCITO N.° 3

2.

Série

de Sampaio, em substituição do major dc cavalaria Raul fer
nando Durão Correia que. pela presente portaria, é exonerado
das referidas funções.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1985, visada pelo Tribunal de
-nLom
Contas em 20 de Dezembro de 1985. Não são devidos emolu
mentos.)
Nomeado para desempenhar as funções de comandante de companhia
do Corpo de Alunos da Academia Militar, nos termos da Por
taria n.° 722-A, de 15 de Dezembro de 1978, o tenente de cava
lana (11826781) João Henrique Cordeiro de Jesus Neves, em
substituição do capitão de infantaria José Maria Mendes Moreira
que, pela presente portaria, é exonerado das referidas funções.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 20 de Dezembro de 1985. Não são devidos emolu
mentos.)
Nomeado professor catedrático da cadeira de Processos Gerais de
Construção e Edificações da Academia Militar, nos termos dos
artigos 1.°, 13°, 18.0, 19.°, 20.° e 26.° do Decreto-Lei n.° 42 152,
de 12 de fevereiro de 1959, mapa anexo n.°3 e seu apêndice n.° 1,
o major de engenharia (41478962) Carlos Manuel Ferreira e
Costa, em substituição do coronel de engenharia Manuel Augusto
da Silva Dantas que, por portaria de 17 de Junho de 1985,
foi exonerado das referidas funções.
(Por portaria de 2 Setembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 20 de Dezembro de 1985. Não são devidos emolu
mentos.)

33a cadeira (Organização e Logís
Nomeado professor catedrático da
tica do Serviço de Intendência) da Academia Militar, nos termos
da Portaria n.° 580/80, de 9 de Setembro, o maIor do serviço de
administração militar (03999065) Fernando Manuel da Silva
Ascensão, em substituição do tenente-coronel do serviço de
administração militar Rui Dionísio Paredes Valério que, pela pre
sente portaria, é exonerado das referidas funções.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 20 de Dezembro de 1985. Não são devidos emolu
mentos.)
Nomeado director de instrução da Academia Militar, nos termos da
Portaria n.° 722-A/78, de 15 de Dezembro, o coronel engenheiro
do serviço dc material (50773811) Joaquim do Rosário Gonçalves
Triguinho, em substituição do coronel de artilharia Emídio José
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da Rocha Pereira Rodrigues que, pela presente portaria, é exo
nerado das referidas funções.
(Por portaria de 2 de Setembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 20 de Dezembro de 1985. Não são devidos emolu
mentos.)

Instituto Militar dos Pupilos do Exercito
Nomeado comandante da Companhia de Alunos do Instituto Militar
dos Pupilos do Exército, nos termos do Decreto-Lei n.° 42 162,
de 30 de Abril de 1959, e seu anexo n.° 1, o capitão de artilharia
(51995$11) José Castelo Caetano, da Escola Prática de Arti
lharia, em substituição do capitão do quadro especial de oficiais
Óscar António Fernandes que, por portaria de 13 de Agosto de
1984, foi exonerado das referidas funções.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Janeiro de 1986. Não são devidos emolu
mentos)

nm zti.
Manutenção Militar
Nomeado director da Manutenção Militar, nos termos dos artigos 28.°
e 30.° do Decreto-Lei n° 41 $92, de 3 de Outubro de 1958, e
mapa anexo à Portaria n.° 297/73, de 26 de Abril, o coronel do
serviço de administração militar (51136411) António dos Santos
Boavida Pinheiro, em substituição do brigadeiro António Adolfo
Rodrigues leite Assunção que, pela presente portaria, é exo
nerado das referidas funções.
(Por portaria de 19 de Novembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Janeiro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
Nomeado adjunto do chefe da sucursal da Manutenção Militar em
Coimbra, nos termos dos artigos n.°5 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 Abril, o capitão do serviço de administração
militar (18080073) José Agostinho Pereira Gonçalves, em subs
tituição do capitão do serviço de administração militar Carlos
Alberto dos Santos Pinto que, pela presente portaria, é exonerado
das referidas funções.
(Por portaria de 29 de Outubro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 20 de Dezembro de 1985. Não são devidos emolu
mentos.)
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Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento
Nomeado chefe da sucursal das Oficinas Gerais de fardamento e
Equipamento no Porto, nos termos do n.° 4 do Decreto-Lei
n.° 49 188, dc 30 de Julho de 1969, e mapa anexo, o maior
do serviço de administração militar (36607062) Eurico Rodri
gues Longo, em substituição do major do serviço de adminis
tração militar Arlindo Mário de Moura Vieira Duarte que, pela
presente portaria, é exonerado das referidas funções.
(Por portaria de 15 de Novembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Janeiro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

IV

—

RECTIFICAÇÕES DE PENSÕES

Actualização das pensões de reserva dos oficiais a seguir men
cionados, desde as datas que se lhes indicam:
Com 36 anos de serviço:
Desde 1 de Janeiro de 1985:
Generais:
(50596511) Carlos Mariano Algéos Ayres, 101 400$00;
(50597111) Manuel Amorim de Sousa Meneses, 101 400$00;
(50629511) João António Pinheiro, 102 101$00;
(51414811) Silvino Silvério Marques, 11$ 920$00;
(50988711) Manuel Ribeiro de faria, 101 400$00;
(51374711) José Alberty Correia, 118 920$00;
(51364111) Orlando ferreira Barbosa, 110 160$00;
(50271211) Ãlvaro da Cunha Lopes, 101 400$00;
(50457011) André da fonseca Pinto Bessa, 101 400$00;
(50431711) Joaquim Miguel de Matos Fernandes Duarte Silva,
110 160$00;
(50598011) José João Neves Cardoso, 101 400$00;
(50703411) Vasco dos Santos Gonçalves, 101 400$00;
(51271911) João Fernando Malho Ilharco, 101400$00;
(51375711) João Imaginário Nunes Egreja, 101 400$00.
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Brigadeiros:

(51251411) Francisco Abreu Riscado, 103 780$00;
(51238511) Domingos de Vilas Boas de Sousa Magalhães, 103 780$00;
(5118261 1) Luís Teixeira Fernandes, 111 960$00;
(51112411) Domingos Sebasthio Gama da Câmara Stone, 95600$00;
(50989011) Henrique António do Nascimento Garcia, 112 404$00;
(51103311) Eugénio Rodrigues Coelho, 95 600$00;
(50989111) Fernando Manuel Jasmins de Freitas, 103 780$00;
(51046411) José Manuel Ferreira de Lemos, 104 905$00;
(51419811) José da Silva Lopes, 95600$00;
(50855511) Francisco de Macedo Magalhães, 95 600$00;
(50259511) Pedro Alexandre Brum do Canto e Castro Serrano,
95 600$00;
(50264111) Joaquim Frade Gravito, 95600$00;
(50264311) António Eduardo Castro de Ascensão, 103 780$00;
(50264211) Fernando José Henriques Rebelo de Andrade, 95 600$00.
Coronéis:
(51154911)
(51112611)
(51086011)
(51108311)
(5 1108211)
(51110911)
(51120211)
(51082111)
(51098411)
(51056711)
(51284311)
(51286111)
(51295611)
(51409911)
(50243811)
(50121211)
(50121311)
(50127311)
(50097211)
(50205111)
(50205411)
(50187511)
(50264911)
(50212211)

António Lobato de Oliveira Guimarães, 99 286$00;
José dos Santos Preto, 98940$00;
Fernando de Sousa, 106680$00;
Justino António Correia de Almeida, 91 500$00;
Eduardo Afonso Rodrigues Salavisa, 92000$00;
Luís Maria de Sousa Campeão Gouveia, 98940$00;
António José Ribeiro, 98940$00;
Armando da Cunha Tavares, 98940$00;
Fernando dos Reis Fernandes Caldeira, 106 680$00;
José Henriques Neves, 106 680$00;
António Coelho da Silva, 106 660$00;
Manuel de Jesus Correia, 98 940$00;
Mário de Jesus Ferreira, 91 200$00;
Mário de Lima, 91 200$00;
João António Duarte Pina Silva Ramos, 91 500$00;
Francisco de Castro e Sousa, 91 200$00;
Joaquim Rosa Madeira de Carvalho, 91 200$00;
Joviano Aloísio Chaves Ramos, 98 940$00;
Cástulo Manuel Moreira Correia, 94 400$00;
Viriato Monteiro Reinas, 91 500$00;
Manuel Adelino Pires Afonso, 99270$00;
David Teixeira Ferreira, 98940$00;
António do Canto Homem de Noronha, 92 000$00;
José Cândido Neves dos Santos, 91 200$00;
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(50210511) Miguel fernandes Moreno, 91 200$00;
(50210611) João Herculano Rodrigues de Moura, 106 680$00;
(50081911) F1amíno Machado da Silveira, 91 200$00;
(50156311) Carlos Alberto Machado de Brito, 106 680$00;
(50972611) Fernando Luís da Costa Ferreira, 91 500$00;
(50935111) Manuel Cordeiro Pereira Machado, 91 200$00;
(50935911) José Manuel Nobre Viegas Gonçalves Correia, 98 940S00;
(5 1044911) Carlos Alcobia de Sousa Cyrne, 98940$00;
(50933811) António Milheiriço Farraia, 91 666$00;
(50017411) Manuel da Conceição Matos Silva, 107 040$00;
(50061711) António Lebre Bragança Moreira de Figueiredo, 91 200$00;
(50040411) Luís Filpe Albuquerque Campos Ferreira, 98 940$00;
(50168911) Abílio Santiago Cardoso, 91 500$00;
(50265511) Fernando Vasconcelos Cipriano dos Santos, 91 500$00;
(50265611) Carlos Manuel Vaz da Costa Beirão, 91 500$00;
(50265$11) Adriano Vítor Hugo Landerset Cadima, 92 000$00;
(50260011) João António Ribeiro de Albuquerque, 91 200$00;
(50242111) António Alves Avila de Melo, 91 500$00;
(50886411) Amândio Augusto Trancoso, 99270$00;
(50933711) João Sacadura Botte Corte-Real, 92390$00;
(51379011) Manuel Germinal Sebastião, 91 200$00;
(51379911) Narsélio Fernandes Matias, 98 940$00;
(50855611) Fausto Laginha dos Ramos, 9$ 940$00;
(50933011) José Jalles Ribeiro Tavares, 91 200$00;
(51292811) Clodomir Sá Viana de Alvarenga, 91 200$00;
(50903411) Inácio Luís Guedes Machado Nápoles de Vadre Santa
Martha, 99 270$00;
(50898411) Hélder Tomás Virgílio, 91 200$00;
(50887611) José António Anjos de Carvalho, 98940$00;
(50988811) Ernesto Fontoura Garcês de Lcncastre, 106 630$00;
(50988911) António Vaz Antunes, 98 940$00;
(50971511) Orlando de Azevedo, 99270$00;
(51260111) Fernando Neves Pedro, 98940$00;
(51260511) Delfim Augusto Afonso dos Santos, 91 200$00;
(51375311) Maurício Martins Lopes, 92000$00;
(51375511) Antó&o da Câmara Leme de França Dória, 91 500$00;
(51376411) Carlos José da Gama Lobo Alves Cardoso, 92000$00;
(51376911) Germano Pontes de Sousa, 92000$00;
(52952111) Joaquim Pinto Brás, 91 200$00;
(51202811) Fausto de Almeida Moutinho, 98 940$00;
(51228511) António Mendes Baptista, 98940$00;
(51376511) Carlos Fernando da Cunha Vieira Araújo, 92 000$00;
(51376611) Armindo Carlos de Oliveira Afonso, 92 000$00;
(51376711) António Fernandes Morgado, 92000$00;
(51377911) Basílio Pina de Oliveira Seguro, 91 200$00;
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(51375111) João de Azevedo Coutínho Simeão, 92 000$00;
(51533011) António Pereira da Costa, 96 100$00;
(52902211) Manuel Marques Peralta, 91 500$00;
(52946711) Francisco António de Vasconcelos Pestana, 91 200$00;
(52949011) João Maria Paulo Varela Gomes, 91 500$00;
(52951911) José Moreira da Silva Rangel de Almeida, 91 200$00;
(51066911) António Dias Machado Correia Dinis, 106 680$00;
(51173311) José Diogo Soares Pereira Queirós, 91 200$00;
(51137311) José Roberto Mendes Arrobas da Silva, 91 200$00;
(51252111) Pedro Augusto Soeiro Zilhão, 106 680$00;
(51227711) António Júlio Genelioux de Novais e Silva, 92 000$00;
(51231211) Ivan Serra e Costa, 91 500$00;
(51205411) Fernando de Meio Leitão Costa, 98 940$00;
(51322711) Carlos Augusto Pereira da Costa Matos, 92 286$00;
(51308811) Amílcar dos Santos Machado de Castro, 91 200$00;
(51375611) Manuel Nicolau de Abreu Castelo-Branco, 92 000$00;
(51378411) Carlos Eduardo Campelo de Andrade Bandeira de Lima,
91 200$00;
(51348211) António Miguel Rodrigues, 106 680$00;
(51367711) Nuno Joaquim Lorena Oliveira Birne, 91 500$00;
(51367911) José Francisco Soares, 99 270$00;
(52156811) João Eduardo Miranda Relvas, 91 200$00;
(52157311) António Joaquim Afonso Fialho, 98940$00;
(52945511) João Luís Pimentel de Oliveira, 91 500$00;
(51409711) João Cecílio Gonçalves, 91 200$00;
(51178011) Joaquim Nunes Matias, 92 000$00;
(51146311) António José Amorim Torres Pinto de Queiroz,
106 680$00;

(51186411) João Soares de Moura, 91200$00;
(51175311) Vitorino de Azevedo Coutinho, 98 940$00.

Tenentes-coronéis:
506866l 1)
(50857611)
(50856711)
(51291211)
(51516811)
(51767511)
(51703311)
(51234311)
(51231811)
(51203311)
(51325811)

Inácio Filipe Alves, 90 010$00;
António Almeida, 97 320$00;
Domingos Dias da Cruz, 92 102$00;
Fernando Alberto Pereira Ferreira, 83 300$00;
José de Oliveira, 82 700$00;
Albano Ferreira Simões, 99 645$00;
Francisco de Sousa Serrão, $4 200$00;
Abel Carvalho de Almeida, 90 010$00;
José Manuel Celestino Soares Costa Ferreira, 82 700$00;
António Pinto Ramos Milheiro, $3 000$00;
Ernesto Orlando Vieira Correia, 97 320$00;
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(51311011) José Mestre Rodrigues, 90 010$00;
(51370411) José João de Sousa V&ga da Fonseca, 97320800;
(51487911) Alcindo Esteves Martins, 82 700$00;
(50858111) João Rodrigues Vinagre, 90010$00;
(51291611) António de Vasconcelos Galvão Tinoco Tovim, 90 010$00;
(50902411) Álvaro Mateus Pires Pintado, $2 700$00;
(51050011) José Maria dos Santos Pereira, 82 700$00;
(51045411) Ernesto Farinha dos Santos Tavares, 90 010$00;
(50017611) Arttir Miguel Agrely Rebelo, 97 320$00;
(50036411) António Rodrigo Pereira, 90 010$00;
(50034611) Ricardo Luís Saraiva Lopes, 82 700$00;
(50061811) Manuel Viegas Barreiros, 90010$00;
(50051211) António Campos Felino de Almeida, 84 900$00;
(50065911) Artur Luís Félix Teixeira da Silva, 82700$00;
(50179611) Carlos Alberto da Silva Pereira Júnior, 90010$00;
(50189011) Joaquim do Nascimento, 90010$00;
(50188111) Domingos Albino de Magalhões, 97 320$00;
(52154611) José Farinha dos Santos Tavares, 90010$00;
(51303011) António Joaquim Roque Graça, 90 010$00;
(51218811) Luís Adão de Aguiar, 82700$00;
(51170111) António Pereira da Silva, 97320$00;
(51134011) João Fernandes da Ressureção, 97 320$00;
(50284311) José dos Santos Oliveira, 97320$00;
(51115811) José Lopes de Figueiredo, 90010$00;
(51111711) Fausto António de Carvalho e Silva, 90010$00;
(51040411) Francisco da Silva Fragoso, 90 010$00;
(51068511) Pedro António de Barros e Vasconcelos Figueira Freire,
90 010$00;
(51063711) Hélder fernando Pires Ataíde Ribeiro, 97 320$00;
(51382911) Aldorindo Aléxis Filinto Ilídio Ferreira Pinto da Cunha,
82 700$00;
(51427011) João José Beja Filipe, 83 478$00.

Majores:
(51247311)
(41163852)
(50003511)
(31064646)
(31200153)
(51541811)
(50017711)
(51132911)
(51266311)

Manuel Pereira Barata, 85700$00;
João Carlos Miranda Ventura das Neves Barata, 92 520$00;
José Luís Fragata, 79 100$00;
Henrique José Gonzalez Costa Jardim, 92 520$00;
Francisco Joaquim de Passos Águas, 85 610$00;
Francisco do Nascimento Ramos, 85 610$00;
Ãngelo de Almeida Simões, 78 700$00;
Carlos da Graça de Sousa Vasconcelos, 78700$00;
Leonel Augusto Moura, 85 610$00;
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(51225511)
(51353711)
(51509911)
(52159911)
(51490411)
(51048011)
(32131054)
(50020711)
(50022011)
(50017511)
(50034111)
(38681655)
(45429952)
(50002811)
(50062311)
(50073211)
(50024911)
(51394311)
(51490611)
(51491311)
(51529111)
(51777611)
(51687811)
(51166711)
(51190111)
(51412211)
(51081511)
(51384611)
(51283711)
(50891411)
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António Cordeiro Valadas, 78 700$00;
Orlando Portugal Guerreiro, 78700$00;
Joaquim Augusto Lima Fernandes, 85 610$00;
Manuel Pedro Aleixo, 78700$00;
Flávio Alves Pereira, 78 700$00;
António Gonçalves Tomás, 85 610$00;
João Marques Canas, 86010$00;
Manuel José Baptista, 79 000$00;
Júlio dos Santos Oliveira, 78 700$00;
Joaquim Baptista Simões de Carvalho, 78700$00;
António Ruivo Ramos, 78 700$00;
João Ernesto Fonseca dos Santos, 78 700$00;
Fernando Octávio Carrilho, 87 810$00;
Edmundo Garcia da Rocha, 80700$00;
Mário de Carvalho Moutinho Machado, 85 610$00;
José Eduardo Araújo Mendes Sentíeiro, 85 610$00;
Rui Luís de Faria Fernandes, 85610$00;
Ntino Gonçalves dos Santos Basto Machado, $5 610$00;
António Dias de Freitas, 78700$00;
António Salsinha, 78 700$00;
Vicente Furtado Dias, 85 610$00;
António da Natividade da Silva Pinto, 85 610$00;
Ramiro da Conceição Antunes, 85 610$00;
Eugénio Moreira da Silva Viana, 78 700$00;
Tomás Augusto Monteiro, 79300$00;
João do Nascimento de Jesus Pato Anselmo, (a) 85 610$00;
Joaquim Henriques Barbosa, $5 610$00;
Raul Esteves Traveira, 78 700$00;
Horácio Lourenço Martins, 78 700$00;
António José Correia, 85 610$00;
(50979211) António Martins Alpalhão, 85610$00;
(50937511) Manuel Henrique Martins Ferreira Botelho, 78 700$00.
(a) Rectifica a publicada na O. E. 20/85.

Capitães
(51061711)
(51068611)
(51051311)
(51083711)
(51092511)
(51116611)

Luís Pereira da Silva, 78 790$00;
António José Paulino, 72500$00;
António Barbosa Taveira Lobo, 72500$00;
Eduardo Cabral de Meio, 78790$00;
Agostinho Francisco de Macedo, 72 500$00;
Samuel Alves Gonçalves, 72500$00;
(51120411) Armando José Gomes, 72500$00;
(51110211) João Tavares Cenicante, 72 500$00;
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(51091311)
(51129111)
(51293911)
(50859411)
(51294911)
(50904211)
(50085611)
(50190511)
(50191511)
(50193311)
(50195311)
(50195611)
(50195911)
(50201511)
(50189111)
(50188911)
(50213711)
(50217311)
(50217511)
(50218111)
(50245511)
(50245911)
(50246411)
(50128611)
(50132811)
(50102611)
(50107011)
(50108311)
(50108611)
(50173611)
(50195011)
(50196111)
(50085411)
(50085511)
(50035311)
(50052611)
(50052711)
(50050811)
(50063011)
(50063511)
(50063711)
(5f)063811)
(50050711)
(50032511)
(50025811)
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José António da Cancela, 78 790$00;
António Valente, 72 500$00;
Francisco Cândido Real, 78790$00;
João Manuel Borges, 72 500$00;
António Paulo Mendes da Luz, 78 790$00;
Américo Vieira, 78 790$00;
Álvaro Salgueiro Ferrão, 78 790$00;
Moisés Ferreira da Cunha, 78 790$00;
Joaquim António Gonçalves, 72500$00;
António Joaquim Tróid Pinto, 72500$00;
Joaquim Fernando de Freitas, 72 500$00;
Fernando Barreto, 78 790$00;
José Joaquim Fernandes, 85080$00;
José Cabaço Leitão, 72500$00;
Armando Ferreira Leitão, 72 500$00;
Manuel Armando Tavares, 78 790$00;
António Baptista da Silva, 72500$00;
Manuel da Rocha, 78790$00;
Abílio Rodrigues, 78 790$00;
Marcelino Aleixo Pires, 78790$00;
António Valtelhas dos Santos, 72500$00;
José Ferreira Alves, 72 500$00;
Antóno Vieira Pereira, 72 500$00;
Carlos da Costa Araújo, 78 790$00;
Norberto Carapinha Zacarias, 85 080$00;
Fernando Rodrigues Cândido e Vasconcelos, 72 500$00;
Mário José Ribeiro, 78790$00;
Joaquim Tomás, 78 790$00;
Manuel Soares da Fonseca, 78 790$00;
José Sanches, 78790$00;
Júlio Matos da Silveira, 72500$00;
José Luís Ramalho, 78790$00;
Joaquim Augusto Tomaz, 79238$00;
Armindo Torres Teixeira, 78 790$00;
José Valentim de Matos Prata, 76600$00;
Francisco Alcobia Baptista, 72 700$00;
Laurentino António Fialho, 72900$00;
Arnaldo José Marques Simplício, 72 500$00;
João dos Reis Camelo e Costa, 78 790$00;
Álvaro de Azevedo Carreira, 72 500$00;
Joaquim da Silva Valadas, 72 500$00;
António de Albuquerque e Castro, 7$ 790$00;
João Gaspar, 78 790$00;
Francisco António Lourenço, 72 500$00;
Adelino Lopes de Almeida Ferreira, 72 500$00;

2. Série

ORDEM DO EX1RCIiO N.’ 3

273

(50026011) Manuel Selustriano Rebelo, 72 500$00;
(50169511) Domingos Ferreira de Matos, 78790$00;
(50244711) António de Jesus ferreira Machado, 78 790$00;
(50894711) Domingos António Padrão, 78790$00;
(50890211) António Augusto IVlartins, 78790$00;
(22539711) Sílvio Fausto Garcia de Oliveira, 72 500$00;
(5097371 J) Rogério Salvador Alexandre, 72 500$00;
(50974211) Manuel Ferreira Cardoso, 72 500$00;
(50964611) João Rogério Pinto, 72500$00;
(51045511) Victor Manuel Lourenço, 72500$00;
(51033411) José Cavalheiro de Albuquerque, $5 080$00;
(34047147) 1-lenrique Bernardo Ramos Júnior, 80 890$00;
(50027711) José Monteiro da Assunção Ramos, 72 300S0O
(50003911) Rui Pereira Nave, 72 500$00;
(50004311) Adelino Leitão da Silva, 78 790$00;
(50005711) Fernando de Matos Ribeiro, 72 500$00;
(50017911) Óscar Monteiro Latourette, 72 500$00;
(50034211) José da Conceição Neto, 72 500$00;
(50013$11) António Mendes, 78790$00;
(50004411) António de Oliveira Macedo, 72 500$00;
(50014111) Joaquim Alves Guerreiro, 78 790$00;
(50015411) João Diogo Ribeiro, 78790$00;
(423 18744) João da Silva Rocha Pinto, 78790$00;
(43367350) Hélder Armando Braz Gornes, 7$ 790$00;
(45413753) José Neto Pereira, 72 500$00;
(50003211) Henrique Ferreira da Conceição Fontes, 72 500$00;
(50002911) Manuel Ruivo Alves Pequeno, 72 909$00;
(50004611) António Martinho Marques Monteiro, 78 790$00;
(50005111) José Antunes Luís, 74333$00;
(50037011) Manuel de Oliveira Gomes, 72 500$00;
(50035011) José Barbosa ferreira, 78 790$00;
(51994411) Agnelo de faria Mendes, 78790$00;
(51525111) Orlindo ferreira dos Santos Pereira Morgado, 72500$00;
(52733211) Joaquim Dias de Sousa, 78790$00;
(52723011) Albano Celso Fernandes Dias Meira de Oliveira,
85 080$00;
(52125011) Raul Ferreira de Carvalho, 78 790$00;
(52691711) Manuel Simões Coelho, 72500$00;
(51673611) Alberto Nunes Ferreira, 72 500$00;
(51669411) Alberto Mendes, 72 500$00;
(51543911) Vietor Manuel Figueiredo Simões, 78 790$00;
(52127211) Eliseu Augusto Gonçalo, 79 190$00;
(51202411) António Azevedo Galvão, 7$ 790$00;
(5120$51 1) Luís dos Santos figueiredo, 78 790$00;
(51316911) Marcelino Afonso Diogo, 78790$00;

ORDEM DO EXËRCITO N.° 3

274

2.’ Série

(52402$11) Luís Laymé, 85080$00;
(52403211) José Maria Miranda Nunes, 72 500$00;
(52415711) Ivo Álvares da Rocha, 72500$00;
(52671911) João Botelho Moniz, 78 790$00;
(52732111) António de Oliveira Cabrito, 78790$00;
(51357411) Alberto Cruchinho de Só, 78790$00;
(51343411) Elias Matias, 78790$00;
(51358711) José Catarino, 78790$00;
(51511211) Avelino de Almeida Costa e Silva, 78790$00;
(51490211) Alberto de Almeida, 72500$00;
(52160711) Joaquim José Branco, 78790$00;
(52162711) Manuel Bernardo Filipe, 78790$00;
(52163311) Joaquim Serrão, 78790$00;
(52164111) João Maria Trigueiro, 72 500$00;
(52258411) João Manuel Fernandes, 72500$00;
(52279711) António Carrilho Semedo, 72 500$00;
(52284511) Mário da Assunção Moscoso, 72500$00;
(51550511) António Vitorino Ferreira de Nóbrega, 72 500$00;
(51550911) José Armando de Sousa, 72500$00;
(52290011) José Maria Nabais, 72 500$00;
(52333611) Sebastião da Silva Laranjeira, 72 500$00;
(51487711) Francisco Rodrigues da Conceição, 72 500$00;
(51490311) António Amador, 72 500$00;
(51489511) Gil dos Santos Veloso, 72500$00;
(51478211) Avelino Rodrigues Gonçalves, 72 500$00;
(51490711) Carlos Paiva, 72 700$00;
(51533211) Avelino Alves Pereira, 85080$00;
(51534111) Francisco Maia Diogo, 78790$00;
(51543211) Francisco dos Reis Graça, 72 500$00;
(52134211) António Júlio Direito, 72 500$00;
(51778911) Manuel Francisco Rosa Ramalho, 72 500$00;
(5207$01 1) Ernesto Nunes de Azevedo, 72 500$00;
(52090411) António Dias, 72900$00;
(52092811) Alexandre Carvalho Outeiro, 72 500$00;
(51997011) Marcelino Fernandes Tanoeiro, 78 790$00 (a);
(51705111) Paulo Bacelar Guedes Malvar, 78 790$00;
(51668511) Egídio Isidoro de Sousa, 78790$00;
(52572811) Manuel Teixeira Veludo Júnior, 78 790$00;
(51173411) António Rodrigues Alves, 72 500$00;
(51132611) Joaquim Gonçalves Diogo, 78790$00;
(51146711) José António Correia, 72500$00;
(51132$11) Manuel Martins Barbosa, 72500$00.
(ci) Rectifica

a publicada na O. E. 12/85.
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Com menos de 36 anos de serviço:
Desde 1 de Janeiro de 1985:
Coronéis:
(50596611) José Leite Resende, 84546$00. Conta 33 anos e 1 mês
de serviço;
(51094311) Manuel Maria de Sousa Tanlindo, $7 611$00. Conta 34
anos e 7 meses de serviço;
(50768911) Mário Júlio das Neves Mano, 62694$00. Conta 24 anos
e 8 meses de serviço;
(50699611) José Rodrigues Raimundo, 84759$00. Conta 33 anos e
2 meses de serviço;
(50772311) José Alfredo de Carvalho Saraiva Mendes, 67 566$00.
Conta 26 anos e 7 meses de serviço;
(50774111) Victor Manuel Carreira Martins, 56 128$00. Conta 22
anos e 1 mês de serviço;
(50769811) Carlos Américo Viegas, 66 001$00. Conta 25 anos e 3
meses de serviço;
(50703711 António José Marques da Fonseca, 64097$00. Conta
25 anos de serviço;
(50774011) Carlos Alexandre Correia Leal Marques, 55 917$00. Con
ta 22 anos de serviço;
(52951811) Acácio Nunes da Cruz Tenreiro, 90 778$00. Conta 35
anos e 10 meses de serviço;
(51330011) Francisco Eduardo Medeiros Antunes de Sousa Nazaré,
87 822$00. Conta 34 anos e 8 meses de serviço.
Tenentes-eoronéis:
(50770811) Antero Monteiro de Queiroz, 62826$00. Conta 27 anos
e 3 meses de serviço;
(50776$11) Rodrigo Manuel Rosas Leitão, 61 097$00. Conta 26 anos
e 6 meses de serviço;
(50661611) Arnaldo Carvalho Paula Santos, 76000$00. Conta 33
anos e 1 mês de serviço;
(50771811) Joaquim José Crespo da Silva Rolo, 37202$00. Conta
16 anos e 3 meses de serviço;
(50770311) Mário Eduardo Abrantes de Mendoça Frazão, 61 523$00.
Conta 26 anos de serviço;
(51233211) Rui Coelho Abrantes, 71 022$00. Conta 30 anos e 11
meses de serviço;
(51372611) Nuno José Varela Rubim, 89 210$00. Conta 33 anos de
serviço;
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(51316211) António Mário Rodrigues Ribeiro, 78106$00. Conta 34
anos de serviço;
(5 1048611) Joaquim José Esteves Virtuoso, 78397$00 Conta 29 anos
de serviço;
(35317362) Manuel de Jesus Rodrigues. 45 332$00. Conta 19 anos e
7 meses de serviço;
(50012511) Jogo Manuel de Moura Rocha Rigueira; 81 884$00. Conta
;rt’iii- b
32 anos e 9 meses de serviço;
(50072911) Joáquim João. Gil Jidice, 64 897500. Contá .28Farios e
;vi b rr: V
3 meses de serviço;
(50013011) Humbertb Duarte Grácio, 77 270$0t. Conta 28 anos e
:Jiv1 b ‘rn o
7 meses de serviço;
(50189411) António Dinis Delgado da Foêd17M1$OO;IPOta
;oi;r ‘jb e’jíír £
28 anos e 4 meses de serviço.
0[ (t VV0)
.00âc) Vc ,jhrrM 13ÍIB1J1 UfltlV1f) J[J 0lXf1llt
aorni ô.Ç Irio
;0iVi tj rri V
£Ç. atrioJ .00S t õ. .rriiii;l’Â fnkyrroD kirtaM cjii’J (tIl 1VV0?
Majores:
)ÏIJr b rrt 1
on ES 01110’) ÜUI0Ü õõ i;iV o3h,rr!A oho’) 1 18(àV0)
E
(53079111) Alexandre Hipólito dos Santos, 50281$00. Conta 23
oi rio. rii 1
u
anoS de serviço;
(45545449) Ramiro de Oliveira Dias, 78 476$00. Conta 33 anos de
irrrIu
i
serviço;
(50051311) Francisco Arnaldo Soares Pinto Fernandes Figueira,
74 328$00. Conta 34 anos de serviço;
(37068152) Luís Miguel da Silva Ataíde, 68964$00. Conta29 anos
1
O
de serviço;
(50887811) Renato Ferreira Lopes Pereirá, 64 208$00. Conta 27 anos
de serviço;
(37212749) António Francisco do Vale, 71 341$00. Conta 30 anos de
serviço;
(36331953) Hermenegildo António Leite Mota, 73 720$00. Conta
31 anos de serviço;
(32118049) José Máximo Moncada de Oliveira e Silva, 64208$00.
Conta 27 anos de serviço;
(50887211) Fernando Manuel Pinto de Novais Paiva, 55 564$00.
Conta 25 anos e 5 meses de serviço;
(51328611) Carlos Ferreira da Silva, 69956$00. Conta 32 anos de
serviço;
(51177211) António Emilio Teles Gonçalves de Carvalho, 72 142$00.
Conta 33 anos de serviço;
(38371852) Jaime Xavier de Carvalho, 76 514$00. Conta 35 anos de
serviço;
(51284711) Augusto Manuel de Lima Contente de Sousa, 56540$00.
Conta 22 anos de serviço;

-,
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(50934511) ‘Fernando José Deyrieus Centeno, 69 956$00.Conta 32

1.1
1
anos de serviço;
(‘34300761) Álv’ato’ Serafim Silvestre, 47 234$00. Conta 22 anos e
1 mês de serviço;
(34290462) Güalbertõ Magno Passos Marques, 54 448$00. Conta
23 anos e 6 meses de serviço;
(33088656) Mário Cristóvão Cebola; 61 235$00 Corta 25 3and e 9
onl
meses de serviço;
(00980164) Luís Alberto Santos Banazol, 54 152$Õ0 Cónta 25 and é
OflS
5 meses de serviço;
,

‘

(04749063) José’ Manuel Geadas Pitéira Santos ‘49 235$00. CÓnt 21
anos e 3 meses de serviço; °‘ /
‘-

,

(05047 164) Carlos Manuel Teixeira Pimenta Araújo, 37 508$00. Conta
17 anos e 1 mês de serviço;
(06920464) José Ribeiro Vieira, 31 424$00. Conta 15 anos e 1 mês
de serviço;
(50992511) Carlos Augusto da Silva Ribeiro, 69956$00. Conta 32
rit anos de serviço; ií3 0V .?,oíít1l ,i)SJ iilí, O’)I 2ru’I’1 (S1
(02592664) Fernando Ribeiro Venda, 38 721$00. Conta l anos de
d t serviço;
Z’ ,‘itjirlÍJj umí; aijo ib oirjj]rtA (tà?VVi.ii)
(06509964) Carlos Manuel RodriguewRasado31 587$00. Conta 15
anos de serviço; )!E
.rctil t)ir!à1rA obnarFw’1 (V?770i-N)
(31274311) Emílio Antunes Viola, 83 232$00. Conta 35 anos de
serviço; àtfl ‘rol-l a ,li nUlA
hriiuM t)hrJ (1 lÇ.t )
(34291362) José Manuel Frederico Pires 46 872$00. Conta 22 anos
de serviço; .00* )d ,tynsoi j
u
niju;t/ jnl (1 101 4’ 1
(09173365) José António Fernandes Baptista 4’i92$0Ona 19
anos e 5 meses de serviço; /
)1IiÍ (jÜI,bW tt (1 l(d0f)
(t)9941364) Luís Eugénio Batáglia Fabião, 41 983$00. Conta 19 anos
‘v’ ‘7
‘J
e 1mês de serviço;
(08908263) Luís da Piedade Faria, 51359$00. Conta22 anos e
2 meses de serviço;
‘

“

(353 17562) Leonel de Matos Martinho do Rosário, 44 025$00. Conta
‘“ 20 anos e 7 meses de serviço;
(46423854) Daniel António Nunes Pestana, 69 773$00. Conta 31
anos e 11 meses de serviço;
(45563258) José Alberto Oliveira dos Santos Godinho, 39 963$00.
Conta 18 anos e 7 meses de serviço;
(43340153) Manuel Gonçalves de Morais, 74 692$00. Conta 34 anos
e 2 meses de serviço;
(43135555) Joaquim Pereira Marques, 74 512$00. Conta 31 anos e
4 meses de serviço;
(50044511) César Dias Rêgo Serras, 6$ 498$00. Conta 31 anos ç 4
meses de serviço;
r
‘

‘

‘
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(31686062) António Carlos Miranda dos Santos, 51 615$00. Conta
23 anos e 1 mês de serviço;
(31687162) Carlos Alberto de Oliveira Viana, 44000$00. Conta 20
anos de serviço;
(41494861) Joaquim Fernando Simões Cagica Pinto, 42 61 1$00. Conta
20 anos de serviço;
(38570460) José Augusto da Cunha Rodrígues Cruz, 58 428$00. Conta
26 anos de serviço;
(50179811) Fernando Jorge Carmona Costa, 58 461$00. Conta 24
anos e 7 meses de serviço;
(50213611) Carlos Alberto Gonçalves da Costa, 78 813$00. Conta
30 anos e $ meses de serviço.

Capitães:
(322 12348) Francisco Alves Reis Ramos, 70 036$00. Conta 22 anos
de serviço;
(62277964) António de Sousa Santos Júnior, 32 065$00. Conta 16
anos e 4 meses de serviço;
(39407357) Fernando António Ramos, 58 362$00. Conta 26 anos e
8 meses de serviço;
(51232211) Carlos Manuel de Meio Silva Flor Brás dos Santos,
49 005$00. Conta 24 anos e 4 meses de serviço;
(51541611) José Martins Soares Louro, 66 388$00. Conta 30 anos e
4 meses de serviço;
(52056911) Armando Mendes Neves, 77 513$00. Conta 35 anos
e 5 meses de serviço;
(50257711) Afonso Cardoso Lopes, 49005$00. Conta 24 anos e 4
meses de serviço;
(51698911) Hélder Martins Nunes, 62 740$00. Conta 28 anos e $
meses de serviço;
(51674511) Fernando de Matos Simões, 61 256$00. Conta 30 anos
e 5 meses de serviço;
(51172411) Manuel Rodrigues Escapa, 68472$00. Conta 34 anos
de serviço;
(51106811) Sérgio Augusto Alexandrino Madureira Marques de Aguiar,
46 319$00. Conta 23 anos de serviço;
(00157056) Celestino Ferreira da Costa, 54 711$00. Conta 27 anos
e 2 meses de serviço;
(31190154) José de Sousa Carvalho Vaiadares, 65 619$00. Conta 32
anos e 7 meses de serviço;
(31430357) Alfredo Manuel Coelho Campos Ghira, 62 234$00. Conta
26 anos e 4 meses de serviço;
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(31686862) Miguel José da Câmara Ramalho Ortigão, 44445$00.
Conta 20 anos e 10 meses de serviço;
(32038051) Eurico António Fernandes Costa Pina, 77 005$00. Conta
32 anos e 7 meses de serviço;
(08073563) Victor Hugo da Mota, 51 809$00. Conta 25 anos e $
meses de serviço;
(1030 1267) Victor Manuel Martins Coelho, 30 333$00. Conta 15 anos
de serviço;
(09414467) Rogério Valente Domingues Prina, 30 333$00. Conta 15
anos de serviço;
(09860667) António de Jesus Fialho, 30 333$00. Conta 15 anos de
serviço;
(45509362) Abel Fernando Carronda Assunção do Carmo, 30 603$00.
Conta 16 anos e 1 mês de serviço;
(50004511) António Cigano, 63438$00. Conta 31 anos e 6 meses de
serviço;
(50003711) Armindo Teixeira Viegas de Carvalho, 66572$00. Conta
32 anos e 1 mês de serviço;
(42037459) Carlos José de Seiça Neto Caldas, 61 053$00. Conta 26
anos e 7 meses de serviço;
(50034411) Francisco Ferreira Novo, 65 616$00. Conta 32 anos e
4 meses de serviço;
(06559911) Carlos Frederico Néu Dias Antunes, 33 535$00. Conta 16
anos e 7 meses de serviço;
(06537764) Cândido Pinto Moleiro, 34409$00. Conta 18 anos e 1
mês de serviço;
(06241465) José Amândio Gonçalves Trigo, 36 719$00. Conta 18
anos e 9 meses de serviço;
(37018361) Gabriel Magno Monteiro de Barros, 40 962$00. Conta
20 anos e 11 meses de serviço;
(51779311) José Maria Ernesto, 66 626$00. Conta 33 anos e 1 mês
de serviço;
(08727067) José Aurélio Gouveia da Costa Belo, 30 286$00. Conta
15 anos e 11 meses de serviço;
(31684962) João Ovídio Rodrigues, 37 104$00. Conta 19 anos e
6 meses de serviço;
(51629561) Manuel de Carvalho Torres, 48 669$00. Conta 24 anos
e 2 meses de serviço;
(05979063) Albertino Coutinho Cardoso, 34 870$00. Conta 17 anos
e 5 meses de serviço;
(05891665) Carlos Alberto Frias Barata, 31 497$00. Conta 16 anos
e 1 mês de serviço;
(05549863) Esmeraldo Joaquim Delgado Pardal, 38 514$00. Conta
19 anos e 8 meses de serviço;

280

2.’ Série

ORDEM DO EXI1RCITO N° 3

(04208163) Abel Mendes de Jesus da Silva, 35 892$00. Conta 18 anos
e 3 meses de Serviço;
oíra 0
U[
i’rio
L3699867) António da Silva Fernandes, 31 333$00. Conta 16 anos
de serviço.
nn
7
b
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Capitães milicianos
Decreto-Lei n.° 90/78:
‘1 (Vd1 00
t’.)IJfIB
OflB 1
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(00067062) António Quintas dos Santos Ferreira, 35 193$00. Conta
17 anns e 1 mês de. serviço; tno(I ‘ifrJlBV ar
(3 1015255) Luís Filipe Azedo Moreira Feio, 54 375$0O Conta 27
.,b anos de serviço; ÜU (W ,otllafl iil ib oitiôlriA (7dd0)8PI
(46014352) Nilo César de Brito Pires, 60417$00. Conta 30 anos
todA (E)P0?1i
Ilfl’J oLfI1ít’I)
de serviço;
iuA
b
(41339055) Horácio da Costa Pinto da Silva, j 1S0D.zDIa 23
• anos de serviço; :jriu’) .Q04 d .tioiD Oif:íinA ( 1 00Dí
(41 118555) António Alves Ramos. 52 561$00. Conta 26 anos de
dc) •t)dlo’naD ob iV wii’jziC obuirniA (ti (i(]0i)
LJnO serviÇo;
(31460556) Herman José Soares, 46 319$00. Conta 23 anos de serviço;
(40088847) Joaquim Córdeiro Pereita Ihad, 44306$00. Conta
iito ob “orn 7 o
22 anos de serviço;
(31266156) José António dos Reis, 53536$00. Conta 26 anos e 7
:o,jivto ih oorn l
meses de serviço;
(31200356) António Martins Reixa, 48 501S00. Conta 24 anos e
b oorn 7 o
:C
1 mês de serviço;
(40090157) António Simões A1faiate 49 508$00. Conta •24 anos e 7
;c:1 ob rr
meses de serviço;
(07148063) •Américo Moreira furtado Mateus, 36 719$00. Conta
18 anos e 9 meses de serviço; ;oivto b O.OÍII O O OíIí,
(3J044755) Mário Luís. Nunes Coi’ri Ribeiro.
20 anos de serviço;
)h aoorn Ir o orn 0
(04464367) Mário arque,do Yale. 34757$00, onta’171anos ç 6
meses de serviço;
(0333Ç)Maue1 Mendes Siio Pedro, 33 116$00. Conta, 16 anos e
9 iieses de serviço;
(10006269) Jaime António, Sjisa fereira 29, 18$00. Cpnt 15 anos
3 riiese de seriiçd;
(44334762) Victor Manuel dos Santos Bernardç Almeida, 57 899$00.
orio Conta’ 28 ans é 9 meses de serviço;
(38744461) Eduardo Rodrigues Gonçalves, 530f0$0Ô. Conta 24 anos
c
O
°“ e 11’ meses de serviço.
;oi’/ioc ob oorri
o
1 i’ .%.)oia1 íii1 oiiorlft\ éOÍiBD i1(8i’J)
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(50179311) Manuel dos Santos, 67 340$00. Conta36 artos de)seviço;
(51440511) José Pinto, 61900$00. Conta 36. anos, de. sen’çQ.j0j
(50965411) Felisberto dos Santos Pereira, 67 340$00. Çonta. 36
de serviço;
(51427711) José Lopes Estrela de Oliveira, 61 900$00. Conta 36
anos de serviço;
(50531411) Jaime Soares dos Santos Xavier, 67340$00. Cçnta 36
anos de serviço;
(50481311), Manuel Joaquim. dos Reis Gonçalves, 61 900$00. ,Conta
36 anos de serviço
(5t415i1) Antonio Soares Gonça1ves Carneiro 61 900$00 Conta
36 anos de serviço;
0.i•’
(51706211) Adriano Biguane, 61 900$00. Conta 36 anos de ser’viço
(50003411) António Avelino da Silva Esteves, 63 100$00. Conta 36
OL
anos de serviço
(50055011) Manuel Francisco Comes 67340$00 Conta 6 anos de
OifJ’!)0
‘‘rvi’ço;
(50031311) António de Almeida, 63 100$00. Conta 36 anos de serviço;
(502,20911) António ilas Boas Lima, 67 340$00. Conta 36 anos de
O 00
‘i £tf
serviç’à;
(50206811) Domingos Guedes Barbosa 61 900$00 Conta 36 anos de
011 fl0
serviço.
,
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(í4211356) Antonio Bentes Correia Alemão, 44706$00. Conta 26
anos de serviço. oiiijIi ao siwir;o’lní b oãiiqn O (P
inidaD ri oivi 1aJ1q b ioxb ili ah onii oV
.t,1i’jiz3 01) I0i0t4-0h0J?1 oh ovi!JpÏA ‘J pij’j’jtor[rliH .Oiti’)tfliJ30(1
r8P 1 ib oíinI ih 1
-

-

—

) iiorIlii’io ib lno’ t ) (01
DECLARAÇÕES .ojir!J’ avfi oh oFid
,oi’i’t iJiiiIq b uoxi’b
g’
-ibiji jjNq h o2ivi.2 on
.8P1 ih rrIru
b £1 ‘.b/’.,b .ui’in’l oh iaiiliF iiÍI
Colocações e desempenho de funções:
íII1 a1íq ô-oI
( 10r)i c ) nt-iarllilio b lHtJiO () til
1) O brigadeiro, na situação de reserv,(50631511’) Jaime Artúr
Chagas’ Lopes presta serviçõ na Direcçãb dó Serviço de Justiça ‘e
ri
rrti o
Disciplina desde 1 de Janeiro de’19$6. oIoi(/’. ib
—1

ooo’l/’. ‘yIt10Z!. 1.’íb

:i.iiq oh

(tI

—

“

2)’ Ocoronel de infantaria na situaão ‘de reserva, ‘(51275411)
Norberto Amílcar Sousa Luís ‘dos Rarho deixou: dê’ testár sevfçb
no’ Instituto de Altos Estid6s Militares desdê 1 de Janeiro dê 1986.
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3) O coronel de infantaria, na situação de reserva, (51202811)
Fausto de Almeida Moutinho deixou de prestar serviço na Chefia do
Serviço de Material de Instrução desde 1 de Janeiro de 1986.
4) O coronel de infantaria, na situação de reserva, (51056711)
José Henriques Neves deixou de prestar serviço no Distrito de RCCrLL
tamento e Mobilização de Viseu desde 21 de Janeiro de 1986.
5) O
(51115811)
Delegação
Janeiro de

tenente-coronel de infantaria, na situação de reserva,
José Lopes de Figueiredo deixou de prestar serviço na
de Viseu da Cruz Vermelha Portuguesa desde 1 de
1986.

6) O major de infantaria, na situação de reserva, (51338311)
Francisco José Lopes Vide de Matos Chaves deixou de prestar ser
viço no 2.° Tribunal Militar Terítorial do Porto desde 1 de Janeiro
de 1986.
7) O major de infantaria, na situação de reserva, (50972911)
José Augusto Lobo Brandão Soares Leal presta serviço no Centro
de Selecção do Porto desde 9 de Janeiro de 1986.
8) O capitão de infantaria, na situação de reserva, (51338511)
Anúplio Loysik Cardoso de Sampaio presta serviço na Repartição de
Justiça e Disciplina desde 15 de Janeiro de 1986.
9) O capitão de infantaria, na situação de reserva, (41122248)
Vasco Lino da Silva deixou de prestar serviço no Gabinete de
Documentação, Bibliotecas e Arquivos, do Estado-Maior do Exército,
desde 1 de Janeiro de 1986.
10) O coronel de artilharia (51462811) Alexandre Afonso Re
belo da Silva Aragão, do Regimento de Artilharia da Serra do Pilar,
deixou de prestar serviço, em diligência, no Serviço de Polícia Judi
ciária Militar do Porto, desde 12 de Junho de 1985.
11) O coronel de artilharia (51160911) Alfredo José Pala Ma
chado da Silva foi reconduzido nas funções de Defensor Oficioso do
1.° Tribunal Militar Territorial de Lisboa, para o biénio 1985/87,
com início em 27 de Agosto de 1985.
12) O tenente-coronel de artilharia, na situação de reserva,
(51221811) Henrique Artur Branco Jales Moreira presta serviço no
Tribunal Militar Territorial de Elvas desde 1 de Janeiro de 1986.
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13) O tenente-coronel de artilharia, na situação de reserva,
(50448211) Francisco Manuel Abranches Félix presta serviço na
Liga dos Combatentes/Delegação de Oeiras desde 1 de Janeiro de
1986.
14) O tenente-coronel de artilharia c/CCEM, na situação de reser
va, (51091811) José Ângelo Teixeira de Magalhães deixou de prestar
serviço na Direcção da Arma de Artilharia desde 1 de Janeiro
de
1986, passando a prestá-lo, desde a mesma data, na Direcç
ão do
Serviço de Educação física do Exército.
15) O coronel de cavalaria, na situação de reserva, (50690311)
Nuno Caldas Franco Duarte deixou de prestar serviço na Cruz
Ver
melha Portuguesa desde 1 de laneiro de 1986.
16) O tenente-coronel de cavalaria, na situação de reserva
,
(50278211) António Manuel da Palma Baracho presta
serviço na
Direcção do Serviço Histórico Militar desde 9 de Janeiro
de 198á.
17) O major de cavalaria, na situação de reserva, (51412611)
José Rafael Lopes Saraiva deixou de prestar serviço na
Chefia do
Serviço de Reconhecimento das Transmisões desde 31 de
Dezembro
de 1965, passando a prestá-lo na Direcção de Transportes,
desde a
mesma data.
1$) O major de cavalaria, na situação de reserva, (51435
011)
Rui d’Orey Pereira Coutinho deixou de prestar serviço
na Delegação
de Oeiras da Liga dos Combatentes desde 1 de Janeiro
de 1986
19) O coronel de engenharia, na situação de reserva (51470
,
311)
Francisco de Assis Paiva Boléo Tomé deixou de prestar
serviço nos
Serviços Sociais das Forças Armadas desde 1 de Janeiro
de 1986.
20) O
situação de
de prestar
laneiro de

tenente-coronel de transmissões (ramo manutenção), na
reserva, (50586811) Abel da Costa Silva Azevedo deixou
serviço na Escola Prática de Transmissões desde 1 de
1986.

21) O capitão de transmissões, na situação de reserva, (50244911)
Alexandre Garcia Rodrigues deixou de prestar serviço no Centro
financeiro do Exército desde 11 de Janeiro de 1936.
22) O alferes de transmissões (serviços técnicos de manutenção)
(14330974) António Sénico da Costa fangueiro, promovido por
portaria de 10 de Agosto de 1985 e colocado no Depósito
Geral
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de Material de Transmissões, fez & sua apresentação naquele Depó
sito em 16 de Setembro. de 1985. A ftiinaM oaaíi (1
I\’Iiírfno’) ob egLI
W-h
k oiut;
23) O alferes de transmissões (serviços téciiicos de manutenção)
(00567374) Francisco José dos Santos Baleizão, promovido ao actual
posto por .portaia de 10 de Agosto de 1985 e colocado nó Depósito
Geral de Material de Transmissões,..fe a sua apresentação naquele
irrriA ah o a.uiiU ao
i
o14sifnq a obnoa;
l)b
0T1lffl
10!)
i(1 00
oh
24) O coronel médico, na situação de reserva, (50102211) Antó
nio Monteiro Roque Ferreira deixou de prestar serviço no Hospital
Militar Regional B.°2 desde.1 de. Janeii deL98i O (?t
iau(J OdibVl .0bi0’) ot:;
:Vc :r:.;]it: b ou/ai!)
:..iD fl
25) O capitão médico, na situação dé reserva, (50938311) José
António dos Santos deixou de prestar serviço no Hospital Militar
(r)1
Principal desde 1 de Janeiro de. 1986. 1’jncrio’j-’ja’’i O
8Vt)
oiriàlnj.
(II
1urtaM
ainq oda;tatl omluq ah
ao
26), O coronel do srviçodlidmhiis’tro nii1ftár,’ha situaçãõ
de reserva, (50420511) Manuel Martins Pires deixou de prestar
serviço nQ Estado-II4 ézcitoci de Jancito)de 1986.
10102 oJ
cd., .f) on ()Vi aivi oh IJO/:’1)
27) O corpnel do serviço de êdmlnis-rfilit na situação
de reserva, (5142181 1). João Victor Luas Vareia presta serviço, na
situação de diligância, no Conselho Fiscal dos Estabelecimeuíos Fabris
do Exército desde 1 de Janeiro de 1986 e fica colocado na Direcção
do Serviço de &dmjuistrç Militar.tauioo oh ioIi:rt O ( 1
inotq oh utixiob odni í) ii i-M ‘oO’b ii il
iv
ai
.28) O capitão do serviço geral do Exército, na situaçãO de
reserva, (50521611) Francisco António Farinha deixou de prestar
serviço na Delegação de. vora do Serviço de Polícia. Jodiciária
Militar desde 1 de Janeiro de 1986.uMoa jj9 íA oh ooirfc
r;b iaiou e’rd ai2
obh ebrrçrnA
.08P 1 oh o-norte oh
situação de reserva,
na
material,
29) O coronel do serviço de
(51426311) Luís Borges Ramos deixou de prestar serviço na Direcção
dç Servjço de Material desde .1, dê Janeiro de 1986. oi oh oãarJJt
oõ.dí;t Ieli oh tiJõ-tF eluo1 ao o2inoatebeic )!
‘li
do serviço de material, na situaão dê reseryá,
coronel
30) O
(51426211) João Joaquim de Oliveira deixou de prestar serviço no
Conselho Fiscal dos Estabelecimentos Fabris do Exército desde 1
dc Janeiro de 1986.. -iq oh s)rd’)L otigirho51 OiDttlD o-ibriaxolA
1 oh cirLaa oh ti ohh oitzl oh ojioirini1
31) O tenente-coronel do serviço de material, na situação de
reserva, (50354311) Augusto Arnaldo Roque de Só Nogueh-a deixou
de prestar serviço na Direcção do Serviço de Matçrial desde. 1 de
Janpiro,e 1986.
o 8(’l oh oirj’A oh Ul oh eheliurl
-

.

.

.

2’ Série

ORDEM DC

EXÉRCITO N.° 3

25

‘b .32) O? major do serviço de material, na. situação de reserva,
(50279411) Ai-itónië Marques Pente de Abreu (deixou de prestar
serviço na Direcção do Ser,’iço de Material desde 1 de Janeiro
de 1986.
P 1 ib oiriuiiO ih 1 ihb
.

33) O major do serviço ,açria1, na situação de reserva,
(512371 1) Horauo Lourenço Mains deixou de prestar ser
Direcção do Serviço de Material çlesde 1 de Janeiro de 194
IOIITIM

34) O capitão do serviço de material, na situação de reserva,
(51331511) José Górnes Belo deixou de prestar serviço lia Escola
Militar de Electromecânica desde 1 de Janefro de 1986.
915 )B ‘:1 t M
(it.9V:
‘.)fl_IiBIUT5I b oihi
Oti Oiri?
35) O capitão do serviço de material, na situação de reserva,
(50835211) Manuel Martins Guerreiro deixou de prestar serviço no
Campo. de Tiro deA1cochetedesde 1 de Janeiro de 1986. 1.) (4
--o.x iais
b 00, I5 avli sb aiirw1 oiri.iiA (ti
1 ) .arii
36) O capitão do serviço de material, na situação dé reserva,
(50692211) António Cristóvão Afonso deixou de prestar serviço no
Regimento de Infantaria de Castelo Branco desde 1 de Janeiro de
1986.
on
oh
.svr.s ob os.)iqn’ O (dl
sri.
fl
bi.ortiA ub ul
f)
37) O tenente-cqronel do serviço geral do Exército (50611911)
Edgar Octávio Mourato de Campos e Sousa, deixou de prestar ser
viço na Delegação de Évora dos Serviços Sociais das Forças Armadas
desde 31 de Dezembrode 1985.
j5V’J cÁj eál:qii9 ()
.
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38) ó major do serviço geral do xérciLo, na)situação de
reserva, (51442111) José Rodrigues Pacheco deixou de prestar ser
viço no Distrito de Recrutamento e Mobilização de Angra do Heroís
mo desde 1 de Janeiro de 1986.
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39) O major do senico gevfl do Ëxeicito na sitnção de iescra
(50154011) Raul de Matos Torres deixou de prestar servico na
Chefia do Serviço Geral do Exército desde 1 de Janeiro’de 1986.
40) O major do srviço geral do Fxercito na situação de
rêseria, (5001391 1) Jbrgé. ‘henriques BoresLapão deixou de prestar
serviçÓna Cruz VerrnelhaPorwguesa desde 7 de Janeiro de 1986,
passando a prestá-lo, desde a mesma data, no Distrito de Recnt
tamento e Mobilização de Leiria.
l) Üi.L.i0IJi1 .0
0t .0 o ,li laici.s oib:siii ub it4;rti O (O?
41) O capitão do serviço geral do Exército,Vna situação de
reserva, (50217311) Manuel da Rocha prestó serviço no Distrito
de Recrutamento e Mobilização do Porto desde 6 de Janeiro d 1986.
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42) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (52100411) António Pereira dc Carvalho Amador presta
serviço na Repartição do Pessoal Civil da Direcção do Serviço de
Pessoal desde 21 de Outubro de 1985.
43) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (51490711) Carlos Paiva deixou de prestar serviço na Escola
Militar de Electromecânica desde 1 de Janeiro de 1986.
44) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (50561511) António Marcelino Nicolau deixou de prestar
serviço no Distrito de Recrutamento e Mobilização de Aveiro desde
1 de Janeiro de 1986.

45) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (51757311) António Ferreira da Silva deixou de prestar ser
viço no Distrito de Recrutamento e Mobilização de Aveiro desde 1
de Janeiro de 1986.
46) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (51181711) Armando de Almeida Nogueira presta serviço
na Repartição de Justiça e Disciplina do Estado-Maior do Exército
desde 1 de Janeiro de 1986.
47) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (51208511) Luís dos Santos figueiredo deixou de prestar
serviço na Cruz Vermelha Portuguesa, Delegação de Viseu, desde
1 de Janeiro de 1986.
48) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (51195311) Fausto Afonso Pereira deixou de prestar serviço
no Distrito de Recrutamento e Mobilização de Faro desde 1 de
Janeiro de 1986.
49) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (52162711) Manuel Bernardo Filipe deixou de prestar ser
viço no Regimento de Infantaria de Elvas desde 1 de Janeiro de
1986.
50) O major do quadro especial de oficiais, na situação de
reserva, (09872713) António João Candeias Ravasco presta serviço
na Agência da Liga dos Combatentes da Guarda desde 8 de Janeiro
de 1986.
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51) Desde 3 de Janeiro de 1986 presta serviço, na situação de
diligência, no Centro de Selecção do Porto, continuando colocado no
Quartel-General da Região Militar do Norte, o major do quadro
especial de oficiais (36090161) Alfredo Dias do Couto.
52) O alferes chefe de banda de música (13872969) Vasco da
Cruz flamino, promovido por portaria de 10 de Agosto de 1985 e
colocado no Quartel-General da Zona Militar dos Açores, fez a
sua apresentação naquela Unidade em 17 de Setembro de 1985.

Colocação na escala de antiguidades:
53) O major do seiviço de administração militar (41080359)
Carlos Orlando de Carvalho Jesus, promovido ao actual posto por
portaria de 4 de Julho de 1985 ao abrigo do Decreto-Lei n.° 239/77,
de 8 de Junho, ficou colocado na escala de antiguidades do serviço
de administração militar à esquerda do major António Manuel Isidoro
de Matos Borges.

Desligados do serviço:
54) São desligados do serviço a paitir 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;
Tenente-coronel do serviço geral do Exército (50611911) Edgar
Octávio M. Campos e Sousa, desde 8 de Janeiro de 1986;
Major do serviço geral do Exército (52159111) Abílio Amorim de
Campos, desde 12 de Janeiro de 1986;
Major do serviço geral do Exército (51431811) Raul Andrade Lopes,
desde 13 de Janeiro de 1986;
Major do serviço geral do Exército (51485211) Martinho Rodrigues,
desde 21 de Janeiro de 1986;
Capitão do serviço geral do Exército (51488911) Alberto Perestrelo
Tranquada, desde 3 de Janeiro de 1986;
Capitão do serviço geral do Exército (51100811) Carlos Augusto
Baptista, desde 3 de Janeiro de 1986;
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Capitão do serviço geral do Exército (50092511) Óscar Alfredo da
ori Mota Viana, desde 14 de Janeirõ de 1986;
) uri J1r)ri.’ilil
Capitão do serviço geral do Exército (50520911) Óscar Martins Casi
miro, desde 16 de Janeiro de 1986. f)’uf)) iabfltj b liq
Id) tj7 (P)f-’V%è 1) miim ib sbritd ,b
wlli; O (Ç
Rectificações:
oh 01 b i:iial-ioq 109 eJivoIíi>xrcl ,oriimuat] tn)
2O1 .‘J1oJk Ci1) iÍ> I ‘io\ ib 113101 )-l0I;IJti DII Ob0D100
Na Ordem do Exército. 2.a Série, a.° 20, de 1 de Outubro
1985. página 1408, na parte respeitante ao tenente-coronel
(50122311) Mário Francisco Alves, onde se lê: «30 de Abril de
1985», deve ler-se: «16 de Maio de 1985». b íIií i,ri
‘35)

de

tpE56) Na Ordem do Exército, 2.a Série, n. 20, de 15 de Outubro
de 1985, página 1397, onde se lê: «coronel (51044611). Manuel Emi
liano, Palha, deve 1er-se «Manuel Emiliano Paltna».-1- oh aiIniocf
rY;’I r Ob O5C’
Jfla oh 131 J0 :0 (JbB0()f0O DOOu
utIw1 oh 8 oh
57) Na Ordem do Exército, 2. Série, n.° 20, de 15 de Cutubro
<y
de 1985, página 1400, onde se lê: «capitão (51064211) Benjamim
Joaquim Pires Pimentel», deve ler-se: «Benjamim Joaquim Pires
de Castro.
58) Na Ordem do Exército, 2? Série, .0 20: de 15 dOutubro
de 1985, página 1409, onde se lê: «capitão Benj,ami,mCarmo Pereira
da Silva», deve ler-se: «major Benjanrn
Sil.ya»..
‘DIII
aio
ai
o Bffli.Lt’> 13
59) Na Ordem do Exército, 2? Série, n.° 20, de 15 de Outubro
de 1985, págira 1405, na parte respeitante io major (51038111) Horá
cio da Costa Serras Pereira, onde se lê: «conta 29 anbs e 3 meses
de serviço», deve ler-se: ‘«conta 29 anos e 6 meses de serviço>.
60) Na Ordem do Exército, 2. Série n.° 20, de 15 de Outubro
de 1985, página 1410, onde se lê: «capitão (500139t1) Jorge Hen
riques Borges Lapão», deve ler-se: «major Jorge Henriques Borges
Lapão».
61) Na O.E., 2.” Série, n.° 20, de 15 de Outubro de 1985, página
1405, na parte respeitante ao major (51061111) António Alúdio
Pitrez Ferreira, onde se lê: «conta 28 anos e 8 meses de serviço»,
deve ler-se: «conta 21 anos e 8 meses de serviço».
62) Na O. E., 2.a Série, n.° 19, de 1 de Outubro de 1985,
página 1313 a linhas 11, no louvor respeitante ao major de infantaria
(06270967) Américo José Guirnarães Fernando Henriques, onde se
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lê «A Evolução do Campo
do Carnpo.de) Batalha». :EJ b

«A Evolução
ri’ni<l odníD iAril
.aodi.J b tajiliM oãil i:h
63) Na O. E., 2. Série, n.° 10, de 15 de Maio de 1985,
página 859 a tinhas 12,. onde:se lê: Croce Cou Spade Dell’Ordine
AI Merito MeFtense», deve ler-se: «Croce Con Spade Deli’Ordine Ai
IVlerito Melitense».
.tnt
o’) al.

:‘rrr;o1ncr i;J-:I
VI—OBITUÁRIO
outA O
1984:

fevereiro, 8
Capitão miliciano de infantaria, na situação de reserva,
(31013053) Frederico José de Meio Bravo ferreira, da Guarda
Nacional Republ!cana.
Dezembro, 27— Capitão miliciano de .infantaria,i na situação de
reserva, (44281151) Fernando Jaime de Jesus da Encarnação
Campos, da Guarda Nacional Republicana.
—

1985:

Dezembro, 5
Capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reforma, (52292511) José Joaquim, do Quartel-General da Re
gião Militar de Lisboa.
Dezembro, 21
Major, reformado, (50205311) Adriano Brandão
de Vasconcelos, do Quartel-General da Região Militar do Norte.
Dezembro, 23— Brigadeiro, reformado, (50077711) Rcardo Horta
Júnior.
Dezembro, 23
Capitão do serviço geral do Exército, reformado,
(51434711) Luís Raul Vilhena Ribeiro, do Quartel-General da
Região Militar do Norte.
—

—

—

1986:

Janeiro, 1
Coronel, reformado, (50640111) Augusto Liberato fara
Gersão do Quartel-General da Região Militar do Centro.
Janeiro, 9—Capitão de artilharia, reformado, (50401111) Carlos
Manuel Marceilin Pereira, do Quartel-General da Região Militar
de Lisboa.
—
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Janeiro, 12— Coronel de infantaria, na situação de reserva, (50631711)
Jorge Inglês Gancho Pereira de Carvalho, 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 Lo pos Gomos Marques, general

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

ORDEM

DO

EXÉRCITO

2. SÉRIE
N.° 4/15 DE FEVEREIRO DE 1986
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 o Chefe do Estado-Maior do Exército, nos termos dos arts. 283.°,
284.° e 288.° 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, em que fora reconduzido por portaria de 19 de Dezembro
de 1983, publicada no D. R., 2. Série, n.° 16, de 19 de laneiro
de 1984, produzindo efeitos a presente portaria desde 14 de
Janeiro de 1986.
6 de Janeiro de 1986.— O Chefe do Estado-Maior-General
O Chefe do
Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Salazar Braga, general.
das forças Armadas, José Lemos Ferreira, general.

—

(D. R., II Série, n.° 15, de 18 de Janeiro de 1986.)

Serviço de Polícia Judiciária Militar
Despacho
Exonero das funções de chefe da delegaçõo do Porto do Serviço de
Polícia Judiciária Militar o coronel de cavalaria RES (51467511)
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Henrique Augusto Teixeira de Sousa Sanches, exoneração refe
rida a 3 de Janeiro de 1986 para efeitos administrativos. (Não
carece de visto do TC,)

Despacho
Nomeio para exercer as funções de chefe da delegação do Porto do
Serviço de Polícia Judiciária Militar, em comissão de serviço,
o coronel de artilharia (51167711) António de Azevedo Dias,
nomeação referida a 3 de Janeiro de 1986 para efeitos adminis
trativos. (Não carece de visto do TC.)
20 de Dezembro de 1985.
O General Adjunto Coordenador do
Estado-Maior-General das Forças Armadas, João António Lopes da
Conceição, general.
—

(D. R., II Série, n.° 2, de 3 de Janeiro de 1986.)

MINISTÉRIOS DA DEFESA NACIONAL
E DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Despacho conjunto
Nos termos do n.6 5 do artigo 63.° do Estatuto da Polícia de Segu
rança Pública, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 151/85, de 9 de
Maio, ouvido o Conselho de Chefes do Estado-Maior, é autori
zada a nomeação, em comissão normal, do brigadeiro do Exér
cito António Correia Ventura Lopes para o cargo de 2.° coman
dante-geral da Polícia de Segurança Pública, em substituição do
coronel de infantaria Fernando Hugo Franco Bélico de Velasco,
que deixa de exercer aquelas funções por regressar ao Exército.
6 de laneiro de 1986.
O Ministro da Defesa Nacional, Leonardo
Eugénio Ramos Ribeiro de Almeida.
O Ministro da Administração
Interna, Eurico Silva Teixeira de Meto.
—

—

(D. R., II Série, n.° 15, de 18 de Janeiro de 1986.)

Estado-Maior do Exército
Despacho n.° 107/85
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 1.0
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do Decreto-Lei n.° 457/77, de 4 de Novembro, nomeio membros
do Conselho Superior do Exército, para 1986, os seguintes
generais:
General António Avelino Pereira Pinto;
General Domingos Américo Pires Tavares;
General Raul Jorge Gonçalves Passos.
Estado-Maior do Exército, 23 de Dezembro de 1985.— O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Jorge da costa Satazar Braga, general.

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Comando-Geral da Guarda Nacional Republicana
Por portaria de 13 dc Novembro de 1985, visada pelo TC em 11 de
Dezembro de 1985 e registada no mesmo TC, sob o n.° 134 182,
em 9 de Dezembro de 1985, e nos termos do n.° 1 do artigo 62.°
do Decreto-Lei n.° 333/83, de 14 de Julho, foi nomeado para pres
tar serviço na Guarda Nacional Republicana, desde a data da
referida portaria, o major do SAM (36100558) Ernesto Manuel
Carvalho Alten, numa das vagas criadas pelo decreto-lei referido
e ainda não provida. (São devidos emolumentos.)
Por portaria de 14 de Novembro de 1985, visada pelo TC em 11 de
Dezembro de 1985, registada no mesmo TC, sob o n.° 134 184,
em 9 de Dezembro de 1985, e nos termos do n.° 1 do artigo 62.°
do Decreto-Lei n.° 333/83, de 14 de Julho, foi nomeado para
prestar serviço na Guarda Nacional Republicana, desde a data
da referida portaria, o alferes do SGE (31535161) Álvaro Ro
drigues da Silva, para a vaga criada com a promoção a capitão
do tenente de infantaria Joaquim Marques Caldeira, que em
25 de Julho de 1978 foi promovido ao actual posto. (São devidos
emolumentos.)
Por portaria de 15 de Novembro de 1985, visada pelo TC em 11 de
Dezembro de 1985, registada no mesmo TC, sob o n.° 134 185,
em 9 de Dezembro de 1985, e nos termos do n.° 1 do artigo 62.°
do Decreto-Lei n.° 333/83, de 14 de Julho, foi nomeado para
prestar serviço na Guarda Nacional Republicana, desde a data
da referida portaria, o major do QEO infantaria (02142464)
Francisco José de Azevedo Martins, numa das vagas criadas
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pelo decreto-lei referido e ainda não provida. (São devidos
emolumentos.)
Por portaria de 18 de Novembro de 1985, visada pelo TC em 11 de
Dezembro de 1985, registada no mesmo TC, sob o n.° 134 183,
em 9 de Dezembro de 1985, e nos termos do n.° 1 do artigo 62.°
do Decreto-Lei n.° 333/83, de 14 de Julho, foi nomeado para
prestar serviço na Guarda Nacional Republicana, desde a data
da referida portaria, o major de infantaria (05185566) Luís
Nélson Ferreira dos Santos, numa das vagas criadas pelo
decreto-lei referido e ainda não provida. (São devidos emolu
mentos.)
O Chefe do Estado-Maior, António
17 de Dezembro de 1985
Francisco Marquilhas, brigadeiro.
—

(D. R., II Série, n.’ 2, de 3

de Janeiro de 1986.)

Comando-Geral da Polícia de Segurança Pública
Escola Superior de Polícia
Por despacho do Ministro da Administração Interna de 30
Outubro de 1985 e diploma de provimento visado pelo
TC em 17 de Dezembro de 1985:
Manuel Francisco Ganhão Palma, coronel de artilharia contratado
para exercer as funções de professor associado da cadeira de
Logística na Escola Superior de Polícia. (São devidos emolu
mentos.)
—

O Presidente da Comissão Instaladora,
9 de Janeiro de 1986.
Fernando Manuel Afonso de Almeida, coronel de infantaria.
—

(D. R., II

Série, a.’ 17, de 21 de Janeiro de 1986.)

II— JUSTIÇA E DISCIPLINA

Condecorações:
Estado-Maior-General das Forças Armadas
Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos
termos da alínea a) do artigo 25.° e do n.° 3 do artigo 67.°
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do Regulamento da Medalha Militar, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 566/71, de 20 de Dezembro, condecorar com a medalha
de prata de serviços distintos o brigadeiro do Exército (50273511)
Amílcar Fernandes Morgado.
Estado-Maior-General das Forças Armadas, 29 de Agosto de
1985.— O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas,
José Lemos Ferreira, general.
(Publicado no D. R., II Série,

n.°

208, de 10 de Setembro de 1985.)

Manda o Chefe do Estado-Maior-General das forças Armadas, nos
termos dos n.°5 2 e 3 do artigo 59.° da Lei n.° 29/82, de 11 de
Dezembro, condecorar com a medalha de prata de serviços
distintos, por ter sido considerado ao abrigo dos artigos 21.° e
25.°, com referência no n.° 3 do artigo 67°, do Regulamento
da Medalha Militar, aprovado pelo Decreto n.° 566/71, de 20
de Dezembro, o tenente-coronel de infantaria, na situação de
reserva, (50901511) Júlio Teófilo de Assunção Vila Verde.
Estado-Maior-General das Forças Armadas, 6 de Setembro de

1985.
O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas,
José Lemos Ferreira, general.
—

(Publicado no D. R., II Série, n.° 215, de 18 de Setembro de 1985.)

Estado-Maior do Exército
Por portaria de 7 de Novembro de 1985:

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.° 3 do
artigo 67.°, todos do Regulamento da Medalha Militar e das
Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de Dezem
bro de 1971, o brigadeiro (51473911) Agostinho António Jorge.
Por portaria de 8 de Outubro de 1985:

o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de ouro de serviços distintos, por ter sido considerado

Manda

ao abrigo dos artigos 21.° e 22.° com referência ao n.° 3 do

artigo 67.°, todos do Regulamento da Medalha Militar e das
Medalhas Comemorativas das forças Armadas, de 20 de Dezem
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bro de 1971, o coronel de infantaria, na situação de reserva,
(50259911) Joaquim Luciano Marafusta Marreiros.
Por portaria de 15 de Novembro de 1985:
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 25.° com referência ao n.° 3 do
artigo 67.°, todos do Regulamento da Medalha Militar e das
Medalhas Comemorativas das forças Armadas, de 20 de Dezem
bro de 1971, o brigadeiro (51474111) António Adolfo Rodrigues
Leite Assunção.
Por portarias de 15 de Outubro de 1985:
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 2L° e 25.° com referência ao n.° 3 do
artigo 67.°, todos do Regulamento da Medalha Militar e das
Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de Dezem
bro de 1971, o brigadeiro (51370111) José Alberto Loureiro
dos Santos.
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 dos artigos 33.° e 39.°, com referência ao n.° 3 do
artigo 67.°, todos do Regulamento da Medalha Militar e das
Medalhas Comemorativas das forças Armadas, de 20 de Dezem
bro de 1971, o coronel de cavalaria (52156011) Mário Arnaldo
de Jesus da Silva.
Por portarias de 21 de Outubro de 1985:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 1. classe o coronel de artilharia,
Marcelino Rufino dos Santos, do Exército do Brasil, nos termos
do artigo 37.° e n.° 3 do artigo 670 do Regulamento da Medalha
Militar e das Medalhas Comemorativas das forças Armadas,
de 20 de Dezembro de 1971.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 2.’ classe o major de artilharia
José Maria Villarroya Chueca, do Exército de Espanha, nos
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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.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 2. classe o major de artilharia
Colin K. Winkelman, 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.

Direcção do Serviço de Justiça e Disciplina
Repartição de Justiça e Disciplina
Por portaria de 16 de Janeiro de 1986:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de prata de serviços distintos, por ter sido consi
derado 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
(51399111) António Pedro Simões Vagos.
Por portaria de 17 de Janeiro de 1986:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de prata de serviços distintos, por ter sido consi
derado 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
(51403911) José Alberto Reynolds Mendes.
Por portaria de 13 de Janeiro de 1986:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de prata de serviços distintos, por ter sido consi
derado 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 (51438611)
Horácio Cerveira Alves de Oliveira.
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Por portaria de 16 de Janeiro de 1986:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de prata de serviços distintos, por ter sido consi
derado ao abrigo dos artigos 21.O e 25.0, com referência ao n.° 3
do artigo 67.°, todos do Regulamento da Medalha Militar, de
20 de Dezembro de 1971, o tenente-coronel de artilharia
(51371$11) Rui Manuel Viana de Andrade Cardoso.
Por portaria de 17 de Janeiro de 1986:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de prata de serviços distintos, por ter sido consi
derado 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 artilharia
(50707611) Sebastião Baptista da Silva.
Por portaria de 11 de Dezembro de 1985:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de prata de serviços distintos, por ter sido consi
derado ao abrigo dos artigos 21.0 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
(50432911) Abel Luís Lemos Caldas.
Por portarias de 17 de Janeiro de 1986:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de prata de serviços distintos, por ter sido consi
derado 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
militar (50446911) António Rodrigues Lourenço Caseiro.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de prata de serviços distintos, por ter sido consi
derado 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 do serviço geral do Exér
cito (51691111) Orlando Rosa das Neves.
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Por portarias de 14 de Janeiro de 1986:
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 (50063111) Luís Andrade de Barros,
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 (44407062) José Sebastião Monteiro 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 Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
major de artilharia (41149662) Carlos Guilherme Sanches de
Almeida.
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 Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
tenente-coronel de transmissões (50978411) Francisco Ribeiro de
Almeida e Sousa.
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 (00812563) Mário Fran
cisco lavares.
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 33Y e 36.° do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
major do serviço geral do Exército (51782911) António Calado
da Cruz Semedo.
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 de material (51089811) Domingos Francisco
Galhardas Adagas.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3. classe por, segundo parecer
do Conselho Supeior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regula
mento da Jvledalha Militar, de 20 de Dozembro de 1971, o
capitão do serviço geral do Exército (51043211) Manuel da
Costa Gaspar.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3. classe por, segundo parecer
do Conselho Superor 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 (51166011) Alfredo Côndido
da Piedade.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3. classe por, segundo parecer
do Conselho Superor 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 (51230111) António Maria
Rodrigues.
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, promul
gado pelo Decreto n.° 566/71, de 20 de Dezembro, os seguintes
oficiais:
2 de Dezembio de 1985
Tenente coronel de infantaria (51398811) Josc Medina Ramos
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9 de Dezembro de 1985:
Coronel médico (50069311) Aguinaldo Ribeiro dos S. Fonseca;
Capitão do serviço geral do Exército (44286955) José Ernesto Al
meida Ribeiro.
10 de Dezembro de 1985:
Capitão do serviço de material (50535511) Victor Manuel da Costa.
16 de Dezembro de 1985:
Major do serviço de material (51332611) António Manuel dos Santos.
6 de Janeiro dc 1986:
Tenente-coronel de artilharia (51168211) Damasceno Maurício Lou
reiro Borges;
Capitão do serviço de material (50016211) José Carvalho Ladeiro;
Capitão do serviço geral do Exército (50979911) José Dias da Con
ceição Marques.

9 de Janeiro de 1986:
Capitão do serviço de material (50006911) Joaquim Henriques Ca
pucho.
16 de Janeiro de 1986:
Coronel de infantaria (51396211) António Manuel Duarte Botelho.
Por despachos do Primeiro-Ministro, de 17 de Outubro dc 1985,
publicados no Diário da República, 2.a Série, n.° 279, de 4 de
Dezembro do mesmo ano, foram autorizados a aceitar as
seguintes condecorações estrangeiras os oficiais abaixo indicados:
General Carlos Manuel de Azevedo Pinto Melo e Leme, grau de
Cavaleiro da Soberana e Militar Ordem Hospitalária de São
João de Jerusalém, de Rodes e de Malta;
Major de artilharia José Castelo Glória Alves, a grande insígnia da
Ordem do Mérito da Áustria.
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Por despacho do Primeiio-Ministro, de 30 de Julho de 1985, publicado
no Diário da República, 2. Série, n.° 226, de 1 de Outubro do
mesmo ano, foi autorizado a aceitar a grande insígnia prateada
da Ordem do Mérito, da Átistria, o tenente-coronel de infan
taria António Martins Dias.
Por alvarás de 23 de Julho de 1985, publicados no Diário da República,
2. Série, n.° 226, de 1 de Outubro do mesmo ano, foram agra
ciados com os seguintes graus da Ordem da Liberdade os oficiais
abaixo mencionados:
Grã-Cruz:
General Aurélio Manuel Trindade;
General Manuel Ribeiro Franco Charais;
Brigadeiro Hugo Manuel Rodrigues dos Santos;
Brigadeiro Pedro Júlio Pezarat Correia;
Coronel de artilharia Manuel da Costa Brás;
Tenente-coronel de engenharia Nuno Manuel Guimarães fisher Lopes
Pires;
Tenente-coronel de artilharia António Dinis Delgado da fonseca;
Major de artilharia Rodrigo Manuel Lopes de Sousa e Castro;
Major de artilharia José Augusto dos Santos Rosário Simões;
Major de infantaria Diamantino Gertrudes da Silva;
Major de infantaria Jorge Manuel Silvério;
Major de infantaria Rui Martins Rodrigues.
Grande-Oficial:
Coronel Hélder Ribeiro, a título póstumo.
Por decreto de 5 de Setembro de 1985, publicado no Diário da Repú
blica, 2. Série, n.° 214, de 17 de Setembro do mesmo ano, foi
concedida ao general de Divisão DEM Juan Arevalo Guardoqui,
secretário da Defesa Nacional do México, a grã-cruz da Medalha
de Mérito Militar.

Por alvará de 22 de Abril de 1985, publicado no Diário da República,
2a Série, n.° 240, de 18 de Outubro do mesmo ano, foi agra
ciado com o grau de Cavaleiro da Ordem Militar de Avis o
tenente-coronel de infantaria CMD José Manuel da Glória
Belchior.
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Louvores:
Ministério da Administração Interna

Por proposta do coniandante-geral da Polícia de Segurança Pública,
louvo o major de infantaria José Manuel Lima Lopes de Oliveira
pela forma muito positiva como vem exercendo o comando da
Divisão Policial do Barreiro, no distrito de Setúbal, há cerca de
5 anos, durante os quais, através de um dedicado empenhamento
pessoal e de uma acção de comando muito ajustada e eficaz
e onde revelou dotes apreciáveis de análise, vem conseguindo
as melhores formas de gerir os meios operacionais daquele
departamento, alcançando regularmente resultados notáveis na
prevenção e repressão da criminalidade e na manutenção da
ordem, da legalidade e segurança públicas.
Exercendo o comando daquele importante departamento, com a
responsabilidade policial de uma sensível e vasta área urbana da
cidade do Barreiro e suas periferias, sujeito nos últimos anos
a agitações sociais diversas, com reflexos tantas vezes na ordem e
tranquilidade públicas, geradora dc instabilidade propícia ao
incremento de acções delituosas, como os furtos, assaltos e outras
acções violentas, soube o major José Manuel Oliveira conduzir
de forma brilhante a sua divisão no cumprimento das missões
da Polícia de Segurança Pública, consubstancionado no grande
número de deliquentes capturados, muitos deles organizados em
quadrilhas, armamento apreendido e valores recuperados, isto
conseguido através de persistentes e bem orientados esforços
policiais.
Este oficial, com a sua acção segura e de grande intuição para
a função, à frente da Polícia de Segurança Pública no Barreiro,
vem dando uma grande confiança ao Comando Distrital e um
contributo precioso e de grande mérito para a missão geral da
Polícia de Segurança Pública.

—-

Ministério da Administração Interna, 16 de Setembro de 1985.
O Ministro da Administração Interna, Eduardo Ribeiro Pereira.
(Publicado no 13. R., 2.’ Série. a.’ 222,

de

26 de Setembro de 1985.)

Louvo o coronel de infantaria Joaquim Simões Duarte pelos méritos
demonstrados no desempenho, durante cerca de 3 anos, do
cargo de subdirector-geral do Serviço de Estrangeiros do Minis
tério da Administração Interna. Dotado de excepcionais dotes de
inteligência, revelando vincado espírito de missão, de ética e de
lealdade, e evidenciando notória capacidade de trabalho e dc
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organização, exerceu aquelas funções com a maior eficiência e
dedicação. Considero, assim, relevantes os serviços por si
prestados.

—

Ministério da Administração Interna, 28 de Agosto de 1985.
O Ministro da Administração Interna, Eduardo Ribeiro Pereira.
(Publicado no D. R., II Série, n.’ 210, de 12

de Setembro de 1985.)

Estado-Maior-General das Forças Armadas
Louvo o brigadeiro (50273511) Amílcar fernandes Morgado pelo
relevante exercício das elevadas e exigentes funções de chefe
da Representação Militar Nacional junto do Grande Quartel-General das Potências Aliadas na Europa (SHAPE), cargo
desempenhado durante cerca de 3 anos com o maior brilho e
prestígio para as forças Armadas e para o País.
Com o termo das operações militares em África, verificou-se uma
bem m&or participação militar portuguesa na OTAN, opção que
abrangeu uni leque alargado de acções, entre elas o preen
chimento progressivo de um número apreciável de cargos inter
nacionais e um robustecimento das representações militares
nacionais junto da Aliança.
A referida orientação obrigou a que as forças Armadas desen
volvessem um esforço apreciável de evolução em muitas áreas,
bem como exigiu que os militares indigitados para o desem
penho de funções na OTAN se dedicassem profundamente à sua
própria preparação individual específica em correlação com os
cargos que iriam exercer.
Sendo assim no geral, obviamente que as representações militares
nacionais junto da Aliança constituíram e constituem os pontos
mais sensíveis e de maior dificuldade de funções. De facto, é
através delas, e sobretudo pela acção directa das suas chefias,
que se processa o tratamento e a apresentação dos pontos de
vista nacionais sobre as mais variadas matérias, bem como tem
lugar a defesa dos superiores interesses nacionais no contexto
da OTAN.
Ë neste enquadramento de apreciação que tem de entender-se
a acção do brigadeiro Fernandes Morgado, oficial muito distinto
do nosso exército, com notório prestígio firmado sucessivamente
ao longo da sua carreira e dispondo da aceitação generalizada e
natural que tipifica um bom chefe e um militar com inegáveis
qualidades pessoais e profissionais.
Oficial inteligente, sensato, hábil e capaz, discreto mas deter
minado, dotado de apreciável iniciativa, leal para todos, dedi
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cado ao serviço e sempre disponível para cooperar com o seu
chefe directo a bem dos interesses superiores do País, o briga
deiro Morgado foi um excelente embaixador das forças Armadas
Portuguesas junto do SHAPE e representou para o CEMGFA
um auxiliar, justificando plenamente a maior confiança que
nele sempre foi depositada.
Dada a transição um pouco acelerada requerida pela participação
mais ampla e profunda de Portugal no âmbito da Aliança, após
um certo afastamento de ordem prática, que durou aproxima
damente 15 anos consecutivos, o peso maior, bem como a res
ponsabilidade directa, recaiu essencialmente sobre as represen
tações militares nacionais, pelo que o desejado sucesso para
Portugal dependeu em grande parte da capacidade dos mesmos
e do valor dos seus chefes.
O brigadeiro Morgado, ao exercer o cargo de chefe da Repre
sentação Militar Nacional no SHAPE de forma brilhante e alta
mente meritória, não só deu continuidade a uma acção profícua
de afirmação de Portugal, como conseguiu consolidar e melhorar
os aspectos funcionais apreciados nas suas diversas facetas de
relacionamento pessoal ao mais alto nível e de credibilidade
profissional no tratamento dos muitos assuntos e problemas que
tipificam o trabalho da Representação Militar Nacional.
Por todos estes motivos e ainda tendo em vista a continuidade
da carreira do oficial, o CEMGFA considera os serviços pres
tados como altos, relevantes e distintos.
Estado-Maior-General das Forças Armadas, 29 de Agosto de
1985.— O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas,
José Lemos Ferreiro, general.
(Publicado no D. R., II Série, n.° 208, de 10 de Setembro de 1985.)

Louvo o oficial abaixo designado pelo notável desempenho das fun
ções de director da Escola do Serviço de Saúde Militar (ESSM),
cargo exercido durante cerca de 3 anos com o maior empenho
e dedicação pessoal, atitude que permitiu o contínuo desenvol
vituento e utilidade acrescida da ESSM para as Forças Armadas
e para todos aqueles que nelas servem.
A Escola do Serviço de Saúde Militar é um estabelecimento de
ensino de criação relativamente recente e, consequentemente,
carecido de um grande e permanente apoio superior, bem como
exige a todos aqueles que ali prestam serviço um elevado sen
tido das responsabilidades, a preocupação pelo progresso técnico
e pela formação sã e adequada nos âmbitos técnico, profissional
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e militar de todos os elementos que frequentam os diversos
cursos da ESSM.
O brigadeiro médico Antunes Pinheiro, do Exército, é um
oficial de grande mérito que desde há muito lhe é reconhecido,
dadas as suas superiores qualidades e capacidades pessoais,
profissionais e militares. Por este facto, ao assumir a direcção
da ESSM as boas expectativas eram muitas e de uivei elevado
Decorridos 3 anos de comando da ESSM, é justo e devido assi
nalar que o brigadeiro médico Pinheiro ultrapassou o que se
esperava e deixou atrás de si uma obra meritória em diversos
aspectos que abrangem a melhoria e a adequação objectiva das
infra-estruturas, o apetrechamento escolar e o progresso curricular.
Em paralelo, o brigadeiro médico Pinheiro procedeu ao lança
mento dc várias iniciativas que conferiram à ESSM uma maior
compreensão exterior do seu elevado valor e do papel de grande
relevância e prestígio que pode e deve desempenhar no âmbito da
saúde militar apercebida como uma importante parcela do
todo nacional.
Por várias razões, os Serviços de Saúde Militares não têm tido
a evolução que as necessidades e a experiência vividas em
África durante quase 14 anos consecutivos de operações militares
plenamente justificam.
Deste modo, a organização, estruturas, meios e métodos não são
ainda os requeridos pela finalidade primária que justifica e
obriga ii existên&a dos Serviços de Saúde Militares
a prepa
ração para operações em campanha.
Nesta perspectiva ciue não pode ser distorcida em caso algum
e sejam quais forem as circunstâncias, a ESSM representa um
ponto de referência fundamental porquanto é nesta Escola que
muito de bom ou de mau poderá ter lugar.
O brigadeiro médico Pinheiro, pela profunda compreensão e
conhecimento que tem deste complexo problema, orientou su
periormente a ESSM de molde a justificar as melhores esperanças
nela depositadas.
Por vezes ignorada dentro das próprias Forças Armadas, rece
bida com algumas reservas por parte de entidades civis congé
neres, através de acção criteriosa, inteligente, profícua e muito
meritória, desenvolvida pelo seu director, a ESSM foi-se afir
mando progressivamente interna e externamente e representa
hoje um potencial de excelentes possibilidades no domínio da
saúde militar que devem ser exploradas e continuadas da melhor
forma que nos for possível.
Esta evolução positiva e situação favorável é grandemente devida
ao brigadeiro médico Pinheiro, pelo que a relevante acção de
chefia qtie prestigiou o próprio e as Forças Armadas, através
—
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da ESSM, deve ser publicamente reconhecida. Em conformidade,
o CEMGFA considera corno valiosos e de muito mérito os
serviços prestados pelo brigadeiro médico (50935311) Antóiiio
Augusto Antunes Pinheiro.
Estado-Maior-General das Forças Armadas, 30 de Agosto de
O Chefe do Estado-Maior-General das forças Armadas,
de 1985.
José Lemos Ferreiro, general.
—

(Publicado no D. R., II Série, n.’ 213, de 16 de Setembro de 1985.)

Louvo, por proposta do general-adjunto para o Departamento de

Pessoal e Logística do Estado-Maior-General das Forças Arma
das, o tenente-coronel de infantaria, na reserva, (50901511)
Júlio Teófilo de Assunção Vila Verde, pela forma proficiente
e altamente meritória como tem desempenhado as funções na
Divisão de Pessoal do Estado-Maior-General das Forças Armadas,
reiterando a afirmação dos seus dotes de inteligência, ponderação,
espírito de iniciativa e dinamismo que sempre evidenciou ao
longo da sua já longa carr&ra militar.
No estudo dos complexos e delicados problemas do âmbito da
administração do pessoal civil das Forças Armadas que lhe
foram cometidos revelou grande eficiência, escrupulosa análise
e elevado sentido de justiça, propondo as soluções mais equili
bradas e legalistas, sem descurar a defesa dos legítimos direitos
e anseios do pessoal civil.
Tendo participado, cumulativamente com as funções que exerceu,
na elaboração dos estatutos do pessoal civil das Forças Armadas,
de toda a legislação complementar e ainda na reestruturação
das carreiras daquele pessoal, trabalhos que exigiram, além
de profundos conhecimentos e muita coordenação, longos perío
dos de penoso esforço, mais uma vez deu provas de extrema
dedicação, elevada experiência e muita competência técnica nos
âmbitos da administração e gestão do pessoal civil.
Oficial de apurada intuição, de reconhecido discernimento
e de inexcedível honestidade profissional, contribuiu notoria
mente para a elaboração de inúmeros diplomas legais e para a
dnamização e eficácia da administração do pessoal civil das
Forças Armadas, daí resultando notável prestígio para a Divisão
que serviu.
São também de realçar a sua conduta exemplar e uma grandeza
de carácter, que o impuseram à estima de todos os que com
ele privaram e que converteu em amigos.
No termo de ttma longa carreira militar, pautada pela constante
afirmação das mais elevadas virtudes militares e cívicas, impõe-se

30$

ORDEM DO EXËRCITO N.° 4

2. Série

salientar tão relevante acção e profícuo labor, muitas vezes
realizado em prejuízo do seu repouso e da sua saúde, e considerar
os serviços prestados às forças Armadas pelo tenente-coronel
Vila Verde, no Estado-Maior-General das forças Armadas, como
extraordinários, relevantes e distintos.
Estado-Maior-General das forças Armadas, 6 de Setembro de
1985.— O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas,
José Lemos Ferreira, general.
(Publicado no D. R., II Série, n.° 215. de 18 de Setembro de 1985.)

Louvo o brigadeiro (51370111) José Alberto Loureiro dos Santos,
pela forma altamente eficaz, muito competente e extremamente
dedicada, como, durante cerca de três anos, desempenhou o
cargo de Director do Departamento de Operações do Estado-Maior do Exército, período em que a reestruturação do Exército
foi, naquela área funcional, a tarefa prioritária.
Oficial general dotado de um conjunto ímpar de qualidades
pessoais e intelectuais, de uma inteligência brilhante, de uma
cultura geral e militar acima da média e de uma notável faci
lidade de raciocínio e de argumentação, confirmou, durante o
período referido, as suas já largamente reconhecidas faculdades
de organização e de gestão, o seu vincado espírito de iniciativa
e a sua sólida preparação técnica, esta aliás também servida
por uma curiosidade intelectual constante, uma excelente aptidão
de análise e de síntese e uma enorme capacidade de trabalho.
De salientar, igualmente, a firme determinação que sempre
patenteou na prossecução dos objectivos que lhe foram fixados
e a si próprio fixou, confirmando assim o espírito de missão que
já inequivocamente revelara no exercício de outras funções de
carácter público ou militar.
Particularmente vocacionado para as áreas da Organização e do
Planeamento, foi o brigadeiro Loureiro dos Santos escolhido, por
virtude do seu perfil, para a Direcção do Departamento de
Operações do EME, com vista a prosseguir os estudos relativos
à Reestruturação do Exército, particularmente no respeitante aos
Sistemas de Forças, à Orga&zação Territorial, à Organização
Superior do Exército, à adequação dos Quadros Aprovados por
Lei e à definição dos graus de prontidão e de potencial dos
encargos operacionais das Unidades do Exército. Em todas essas
áreas, a sua pertinácia e a clareza das posições que assumiu
determinaram passos importantes que marcarão, sem dúvida, a
configuração futura do nosso Exército.
Também no campo das Informações e da Segurança Militares,
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e embora confrontado com enormes carências e fortes condi
cionantes, a sua viva imaginação, a sua bagagem técnica e a
sua grande capacidade de realização, conduziram à adopção de
medidas e de procedimentos que se reflectiram numa melhoria
significativa do respectivo funcionamento.
Oficial muito conceituado nos âmbitos militar e civil, quer
corno docente, quer como conferencista e ensaísta em problemas
ligados à segurança, a projecção da sua personalidade em meios
exteriores ao Exército tem constituído, para este, um indesmen
tível factor de prestígio.
Por tudo quanto ficou referido, pelas qualidades evidenciadas e
pela acção desenvolvida no EME, de que aliás resultou, indu
bitavelmente, honra e lustre para o Exército, merece o briga
deiro Loureiro dos Santos ver desta forma reconhecido o valor
dos serviços prestados, os quais são justamente considerados
como relevantes, extraordinários e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 15 de Outubro de 1985.—O
Chefe do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Satazar Braga,
general.
Louvo o brigadeiro (51473911) Agostinho António Jorge, pela forma
altamente eficiente, digna e brilhante como durante cerca de
trinta e cinco anos serviu o Exército, o qual, pelas suas excepcio
nais qualidades humanas e militares, patenteadas ao longo
daquele período, muito prestigiou.
Dotado de elevado sentido das responsabilidades e de indes
mentível devoção pelo serviço, desde muito cedo começou a
revelar-se como oficial de extraordinário nível, sendo de destacar,
nas diversas tarefas que lhe foram cometidas, os seus sólidos
conhecimentos técnicos, marcada autoconfiança e enorme capa
cidade de trabalho.
.A carreira do brigadeiro Agostinho Jorge, da qual se recusou
a afastar quando, em diversas ocasiões, lhe foram propostas
ocupações, no sector civil, inequivocamente compensadoras, cons
titui exemplo da firme determinação de um oficial adquirir,
a bem do serviço, uma preparação valorizante. De facto, é
notória a diversidade de funções que procurou desempenhar e
assinalável o número de cursos, militares ou não, que, em alguns
casos, por vontade própria, frequentou.
É esta sua invulgar preparação que, tendo-lhe criado aptidões
para bem servir em todas as circunstâncias, levou a seleccioná-lo
para funções da maior responsabilidade, em todas as áreas do
Serviço a que pertence e às quais se dedicou com total empenha
mento.
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De referir, como urna das suas acções mais notórias, a desen
volvida na Direcção do Serviço de finanças, designadamente
no lançamento e na implementação do novo sistema de gestão
financeira.
No comando de tropas, onde sempre se houve com muito es
pírito de missão e superior competência, salienta-se o facto de,
em período extremamente difícil (1974-76), ter sido nomeado
por escolha para comandante do 2.° Grupo de Companhias de
Administração Militar, depois Regimento de Administração Mili
tar, em acumulação com outras funções na Manutenção Militar
de que os seus chefes o não dispensaram.
Assim, vivendo intensamente todos os problemas inerentes aos
múltiplos cargos que exerceu, afirmou-se como elemento de
inquestionável valia, corno o atestam os inúmeros louvores que
lhe foram conferidos, pelo que, ao ser promovido a oficial
general, foi nomeado director do Serviço de Administração
Militar e do Serviço de Intendência.
No primeiro caso, criteriosamente e com muita persistência,
elegeu como objectivos da sua actuação a melhoria da instrução
e a definição de uma política de pessoal do respectivo Serviço,
tendo obtido resultados apreciáveis. Na área da Intendência,
congregando esforços, galvanizando vontades, agindo com muita
firmeza e decisão e com permanente espírito pragmático, con
tribuiu de forma decisiva para a melhoria de vida das tropas
e para a criação de condições para um eficiente apoio logístico,
em operações.
Por tudo quanto foi referido, justo se torna o público reconhe
cimento da acção do brigad&ro Agostinho Jorge, da qual resultou
honra e lustre para o Exército e para a Instituição Militar,
devendo os serviços que prestou ser considerados como extraordi
nários, relevantes e distintíssimos.
Ministério da Defesa Nacional, 7 de Novembro de 1985.
O
Chefe do Estado-Maior do Exército, Jorge cio Costa Saiazar Braga,
general.
—

Louvo o brigadeiro (51474111) António Adolfo Rodrigues Leite
Assunção, pela forma altamente eficiente como, desde 1982,
desempenhou o cargo de director da Manutenção Militar, para
o qual, como consta de louvor anteriormente atribuído, foi
nomeado em circunstâncias muito especiais e no qual foi man
tido durante a frequência do Curso Superior de Comando e
Direcção, factos que muito o dignificam e constituem testemunho
do elevado conceito em que é tido.
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Dotado de forte personalidade, inteligente e revelando muita
competência, patenteou, mais uma vez, a sua aptidão para servir
em todas as situações, conferindo à sua actuação eficiência e
rendibilidade adequadas à resolução dos difíceis problemas da
área das suas responsabilidades.
Desde o princípio que o brigadeiro Leite Assunção, mercê das
suas qualidades de trabalho, senso prático e dinamismo, se
dedicou, com elevado espírito de missão, à preparação de pro.
jectos e programas, visando uma maior funcionalidade daquele
Estabelecimento fabril e a melhoria da respectiva situação
económico-financeira.
A sua valiosa acção levou, no campo da reestruturação, à ela
o Manual de Organiza
boração de um completo documento
definidor das estruturas, políticas, regras e procedimentos
ção
cuja aplicação se tem revelado do maior interesse nos diversos
sectores da gestão.
Na área financeira-económica, são de realçar os seus persis
tentes esforços para, por acção directa ou através de propostas
criteriosamente preparadas, conseguir, face a inúmeras circuns
tâncias adversas, consolidar os fundamentos que permitam a
viabilização, em condições estáveis, da Manutenção Militar.
Leal, de grande correcção nas suas atitudes, de uma salutar fron
talidade e clareza na abordagem dos problemas e na apresentação
das suas opiniões, aquele oficial afirmoti-se meritório colabo
rador do Quartel-Mestre-General.
Ao ser nomeado para as funções de director do Serviço de
Administração Militar e de Intendência, é de toda a justiça
realçar a acção do brigadeiro Leite Assunção, da qual resultou
honra e lustre para o Exército e para a Instituição Militar,
os serviços que prestou ser consklerados como extraordinários,
relevantes e distintos.
—

—

Ministério da Defesa Nacional, 15 de Novembro de 1985.—O
Chefe do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Salazar Braga,
general
Louvo o coronel de infantaria, na situação de reserva, (50259911)
Joaquim Luciano Marafusta Marreiros, pela forma verdadeira
mente exemplar, em brio, em dignidade e eficiência, como,
durante mais de cinco anos, desempenhou as suas funções na

Comissão para o Estudo das Campanhas de África (1961-74),
funções que agora abandona por transitar para a situação de
reforma.
Tendo iniciado a sua actuação em condições muito precárias
de instalações e de apoio em meios humanos, desde logo começou
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a desenvolver, com a seriedade, o zelo, o método e o rigor
que lhe são característicos, uma actividade de pesquisa e de
compilação muito persistente e frutuosa e que veio a permitir
a reunião dos elementos indispensáveis ao conhecimento seguro
de todos os corpos do Exército que, ao longo dos 13 anos das
Campanhas, estiveram nos seus três Teatros de Operações.
Chefiando, posteriormente, uma reduzida equipa encarregada da
elaboração das sucessivas cartas de situação das forças do
Exército, entre 1961 e 1974, em Angola, Guiné e Moçambique,
bem como dos dispositivos graficados da presença das mesmas
forças naqueles territórios, o coronel Marafusta Marreiros pôs
mais uma vez à prova a sua grande capacidade de trabalho
e o excepcional desejo de bem servir, deixando, pela sua parte,
pronto para publicação, um conjunto de dados do maior inte
resse para o estudo das Campanhas em África durante aquele
período.
Cumulativamente com as suas tarefas de pesquisa e compilação
de elementos, foi-lhe atribuída a função de encarregado da
Biblioteca e Arquivo da Comissão, trabalho de que se desem
penhou com o maior brilho, muito contribuindo, assim, quer
para a salvaguarda de documentos de alto valor histórico, quer
para a sua fácil e rápida consulta.
Oficial possuidor de uma longa e brilhante folha de serviços
e promovido por distinção ao actual posto pela sua actuação
excepcionalmente relevante em campanha, o coronel Marafusta
Marreiros confirmou plenamente, nesta última etapa da sua
carreira, o alto conceito em que é tido de militar de raro
aprumo moral, de grande competência e de extrema dedicação,
sendo amplamente merecedor de que os serviços prestados
de
que resultaram indubitavelmente honra e lustre para o Exér
cito
sejam considerados extraordinários, relevantes e distin
tíssimos.
—

—

Ministério da Defesa Nacional, 8 de Outubro de 1985.— O
Chefe do Estado-Maior do Exército, Jorge cio Costa Satazar Braga,
general.

Louvo o coronel de cavalaria (52156011) Mário Arnaldo de Jesus
da Silva, pela forma excepcionalmente digna e eficiente como
ao longo de cerca de vinte meses desempenhou as funções de
chefe da 3a Secção e de chefe do Estado-Maior do Comando da
1. Brigada Mista Independente.
Como chefe da 3. Secção do Comando, cabe destacar a acção
por si desenvolvida no planeamento e execução dos exercícios
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«Rosa Branca 84» e «Display Determination 84», com tropas, no
NE de Itália, nos quais mais uma vez pôs à prova os seus ele
vados conhecimentos profissionais, de resto já sobejamente reco
nhecidos ao longo da sua brilhante carreira militar.
Como chefe de Estado-Maior do Comando da l.a BMI, cargo
que desempenhou durante um ano, revelou uma extraordinária
capacidade de organização e de coordenação, accionando com
assinalável êxito todas as actividades do respectivo quartel-general, o qual comandou com muito acerto, ponderação e
acendrado espírito de sacrifício.
Vivendo a 1 BMI um ritmo mu,to acentuado no âmbito da
instrução, com exercícios, quer em solo nacional quer no estran
geiro, que se sucedem de forma quase ininterrupta, e havendo
ainda que planear múltiplas demonstrações e cerimónias em
apoio de visitas de curso e altas entidades, nacionais e estran
geiras, que constantemente são recebidas no Campo da Instrução
Militar de Santa Margarida, a tudo atendeu de forma altamente
eficiente, muito contribuindo com a sua acção para a boa
imagem da ;a BMI, em particular, e do Exército em geral.
Dos muitos exercícios, demonstrações e cerimónias que teve de
planear, interessa realçar a metic:.D3a preparação posta na exe
cução do exercício «Ardent Ground 85», que envolveu vultosas
forças estrangeiras, cabendo ao coronel Jesus da Silva parte
muito importante do êxito alcançado pela 1.a BMI, aliás mere
cedor das referências mais elogiosas de todos os visitantes.
Oficial com excelente preparação profissional, generoso e abne
gado, muito íntegro e leal, disciplinado, sóbrio, sereno e modesto,
dotado de extraordinárias relações humanas que muito facili
taram o contacto do Comando da l.a BMI com as suas Subuni
dades, o coronel Jesus da Silva, pelas acções realizadas e
qualidades apontadas, deixou na l.a BMI marcada presença
de militar de eleição, tendo prestado serviços que com toda a
justiça devem ser considerados muito importantes e de indis
cutível mérito.
.

Ministério da Defesa Nacional, 15 de Outubro de 1985.— 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 tenente-coronel de infantaria (51403911) José Alberto
Reynolds Mendes, pela forma exemplar como, durante cerca
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de 4 anos, desempenhou funções e cumpriu missões, sempre,
umas e outras, de grande responsabilidade e crucial impor
tância, para a Zona Militar da Madeira.
Oficial com uma brilhante folha de serviços onde, ao longo da
sua carreira, sucessivos comandantes, directores e chefes reco
nheceram e evidenciaram, em 1$ louvores publicados, as suas exce
lentes qualidades morais, pessoais e profissionais quer nas mais
duras e difíceis situações de campanha em comando de tropas,
quer em importantes funções de comando, estado-maior e de
instrução, no Exército e nas Forças de Segurança, o tenente-coronel Reynolds, uma vez mais, confirmou e justificou ante
riores juízos de valor, através de uma conduta em que se des
tacam a sua lealdade, carácter, inteligência e competência
profissional e, como resultante global das suas grandes capaci
dades e potencialidades, um invulgar desejo de bem servir, plena
mente conseguido.
Ao longo da sua permanência na Zona Militar da Madeira,
assumem especial relevância as actividades e os trabalhos que
desenvolveu, como comandante do Batalhão de Instrução, do
Batalhão Operacional e como director de instrução do Regi
mento de Infantaria do Funchal, como chefe da 3•a Repartição
do Quartel-General da Zona Militar da Madeira (cumulativamen
te, também do Quartel-General/CCFAM e QG/ISCOMADEIRA)
e, ainda, como chefe de estado-maior interino, durante cerca de
3 meses, sendo igualmente de salientar a sua participação no
planeamento e comando ou conduta de vários exercícios regionais
«OPEN GATE 84» e «WINTEX
e dos exercícios OTAN
CIMEX 85»
bem como no planeamento dos exercícios OTAN,
já programados para 1986 e 1987.
Pelo que anteriormente se referiu, considero que o tenente-coronel Reynolds, no período em apreço, dignificou o Exér
cito e a Arma a que pertence e prestou serviços de que resul
taram lustre e honra para a Instituição Militar e que é de
inteira justiça classificar como extraordinários, relevantes e
distintos.
—

—,

Ministério da Defesa Nacional, 17 de Janeiro de 1986.—O
Chefe do Estado-Maio;- do Exército, Jorge da Costa Salazar Braga,
general.

Louvo o tenente-coronel de infantaria (51399111) António Pedro
Simões Vagos, pela forma extraordinariamente relevante como,
durante três anos, exerceu as diversas funções que lhe foram
cometidas na Secção de Estudos Gerais da 1.a Repartição do
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Estado-Maior do Exército, confirmando as excelentes qualidades
pessoais, profissionais e humanas que tem evidenciado ao longo
da sua carreira.
Chefiando uma área à qual são atribuídas tarefas de muita
importância e, não raras vezes, de acentuada complexidade e
melindre, soube com o melhor discernimento, com grande dedi
cação, e usando da sólida experiência de que dispõe, da sua
elevada capacidade de trabalho, de organização e método e dc
iniciativa, a par de permanente disponibilidade para o serviço,
conseguir levar a bom termo uma missão exaustiva e com re
flexos da maior incidência na administração global do pessoal,
labor este acrescido de tima atenta e pronta intervenção na
área inerente ao contributo do Exército em organismos da
OTAN e demais cargos ou frequência de cursos de carácter
internacional.
pertinente salientar o seu valiosíssimo contributo nos estu
dos conducentes à elaboração dos projectos dos Estatutos Militares,
não só no âmbito restrito de trabalho individual, mas, ainda,
como delegado do Exército numa mais vasta actividade de
análise e coordenação das matérias inerentes a legislação de tão
dilatado alcance para o pessoal militar que integra as Forças
Armadas.
Possuidor de inteligência esclarecida e de formação profissional
permanentemente enriquecida pelo desempenho de diversifi
cadas funções, a que se entrega com entusiasmo, dinamismo, alto
sentido do dever e elevado timbre de carácter, este oficial
tem-se empenhado em realizar uma obra cujas repercussões têm
proporcionado significativa eficiência ao serviço do Departamento
do Pessoal, do que, inequivocamente, resulta honra e lustre
para a Instituição Militar.
Pela sua facilidade de relacionamento, trato cordial, evidente
sentido de camaradagem e destacadas qualidades militares soube
merecer a estima e apreço de todos os que com ele privaram.
O tenente-coronel Simões Vagos que vai cessar o desempenho
de funções no Estado-Maior do Exército, por ter sido nomeado,
por escolha, para o Comando de uma Unidade da sua Arma,
é merecedor de que se dê público testemunho dos frutuosos ser
viços prestados, que o confirmam como oficial de elevada cra
veira profissional, serviços que, com plena justiça, devem ser
considerados como extraordinários, relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 16 de laneiro de 1986.— O
Chefe do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Satazar Braga,
general.
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Louvo o coronel de artilharia (51438611) Horácio Cerveira Alves de
Oliveira, pela fotrna competente, interessada e eficiente como,
durante cerca de quatro anos, desempenhou as funções de ins
pector da Arma de Artilharia e bem assim todas as missões
que durante o exercício do seu cargo lhe foram cometidas.
Oficial dotado de vincada personalidade, com larga experiência
no âmbito do Comando de tropas e da Instrução, firme e

determinado, ponderado e sensato, metódico e organizado, evi
denciou, ao longo do tempo em que serviu nesta Direcção da
Arma, um profundo sentido das realidades, um elevado espí
rito de justiça e uma inalterável lealdade, além de uma grande
capacidade de trabalho e notável persistência na prossecução
dos objectivos finais dos estudos e trabalho a que procedeu.
Nomeado, por inerência de funções, para o Conselho da Arma,
foi nessa função um precioso elemento e um auxiliar valioso
do director da Arma, denotando um notável e sensato equi
líbrio, perfeito conhecimento da legislação militar aplicável
e elevado sentdo de justiça.
No estudo dos mais diversos assuntos sobre os quais o director
da Arma necessitou do parecer dos inspectores (assuntos não
apenas de instrução mas também de pessoal e eventualmente
técnicos), foi o coronel Horácio de Oliveira o colaborador
imprescindível e eficiente pela competência e interesse postos na
execução dos estudos, e pelo sentido pragmático dos seus pare
ceres conclusivos.
No âmbito das inspecções à instrução realizadas nas diversas
unidades da Arma foi o coronel Horácio de Oliveira o dele
gado prestigiado e competente do director da Arma, actuando
positivamente através da correcção oportuna, do conselho útil,
da proposta adequada, tendo sempre em vista a maior eficácia
da instrução.
De salientar especialmente, por constituir um trabalho ímpar de
incalculável valia para a Artilharia, o estudo e elaboração da
publicação recente distribuída às Unidades da Arma, denominada
«Sistema de Avaliação e Treino Individual», de sua exclusiva
autoria. Tendo por origem o resultado da sua anterior experiên
cia no âmbito da instrução, enriquecida pelo exercício da função
inspectiva, a publicação agora editada, produto de trabalho
ininterrupto de mais de dois anos de estudos, de pesquisa, de
contactos com as Unidades, de compilação de elementos e da
elaboração de documentos, é bem reveladora da forte vontade, do
tenaz espírito de missão, da grande capacidade de trabalho,
organização e método e da competência profissional do coronel
Horácio de Oliveira.
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Pelas notáveis qualidades militares evidenciadas e por tudo o
mais que acima se referiu, é o coronel de artilharia Horácio
de Oliveira confirmadamente um oficial de elevado mérito mili
tar, devendo os serviços prestados à Arma de Artilharia, de
que resultou honra e lustre para o Exército, ser considerados
extraordinários relevantes e distintos.
O
Ministério da Defesa Nacional, 13 de Janeiro de 1986.
Braga,
Satazar
Costa
da
Jorge
Exército,
r
do
Estado-Maio
Chefe do
general.
—

Louvo o tenente-coronel de artilharia (51371811) Rui Manuel Viana
de Andrade Cardoso, pela forma muito competente e de extraor
dinária dedicação como desempenhou, ao longo de três anos,
várias funções, entre as quais as de chefia, na Secção de Recru
tamento da 1.a Repartição do Estado-Maior do Exército, situa
ção que agora abandona por ter sido designado para outra im
portante missão, com a promoção ao posto imediato.
Oficial inteligente e estudioso, ao tomar contacto com um
sector da área de pessoal da maior importância, como o que res
peita ao melhor aproveitamento do potencial humano apto para
o serviço militar e que a Nação põe à disposição das Forças
Armadas, desde logo se empenhou, com grande entusiasmo,
assinalável espírito de organização e extraordinária meticulosi
dade, na indispensável actividade de Estado-Maior em ordem
a assegurar a adequada implantação e desejável funcionamento
do Sistema de Recrutamento.
De elevado merecimento deve ser considerada a sua acção em
muitos outros trabalhos inerentes ao recrutamento, o que lhe
exigiu atenta ponderação, análise profunda e equacionamento
minucioso de propostas de resolução oti de medidas tendentes
à harmonização de naturais anomalias de um sistema em fase
de consolidação, no que se evidenciou, também, a sua persis
lência, bom senso, actividade coordenadora e fácil relaciona
mento com os outros Ramos das Forças Armadas e diversas en
tidades estranhas às mesmas, mas vinculadas ao recrutamento,
em que ressaltam matérias complexas e deHcadas, tais como
as respeitantes aos projectos da nova Lei do Serviço Militar
e respectivo Regulamento, problemática dos Amparos e legis
lação sobre Objectores de Consciência e, bem assim, estruturação
e regulamentação dos Centros de Classificação e Selecção.
A sua permanência no Estado-Maior do Exército, para além
de se traduzir num trabalho altamente profícuo e muito valioso,
torna imprescindível salientar a seguratiça das suas opiniões e
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pareceres, a sensatez, lealdade, integridade de carácter e vin
cada noção das responsabilidades.
É, assim, de inteira justiça reconhecer o grande mérito das
qualidades pessoais e profissionais do tenente-coronel Andraue
Cardoso, de que resultou honra e lustre para a Instituição
Militar, considerando-se os serviços que prestou ao Exército e às
forças Armadas como extraordinários, relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 16 de Janeiro de 1986.
O
Chefe do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Salazar Braga,
general.
—

Louvo o tenente-coronel de artilharia (50707611) Sebastião Batista
da Silva, pela excepcional competência com que exerceu as
funções docentes que lhe foram cometidas durante os cinco anos
lectivos em que permaneceu na Academia Militar.
Oficial distinto da sua Arma, a excelência da sua aptidão
Iécniëo-profissional, a sua elevada craveira intelectual, aliadas
à correcção do seu porte, à rara ponderação que pauta inva
riavelmente o seu comportamento, ao invulgar sentido de res
ponsabilidades que o caracteriza, dele construíram imagem de
professor de eleição, de assinalável prestígio perante os seus
alunos e altamente considerado pelos seus superiores.
Dotado de espírito de colaboração incondicional, possuidor de
bagagem dc conhecimentos técnicos incomum, clarívidente e
senhor da longa experiência profissional, tais requisitos levaiam-no a ser frequentemente solicitado para participar, através
de pareceres e estudos, em áreas exteriores ao foro do ensino,
na Academia, e em contributo até a entidades e organismos à
mesma estranhas. Em todas as circunstâncias fez alarde de amplo
saber e da preparação de escol, creditando-se como o militar
emérito que na realidade é.
São militares do seu nível que honram e dignificam as insti
tuições que têm o privilégio de os ter ao serviço, facto tão
mais significativo quanto é certo que, no caso da Academia
Militar, tem ela necessidade de oficiais que, como o tenente-coronel Batista da Silva, compreendam por inteiro a delicada
responsabilidade que constitui intervir na formação técnica
mas também cívico-militar dos jovens futuros oficiais do
Quadro Permanente do Exército. O tenente-coronel Batista da
Silva deu resposta cabalmente satisfatória a tal responsabilidade,
mercê do seu exemplo marcante, que por certo enriqueceu valio
samente a personalidade militar dos muitos alunos que enquadrou
como professor.
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E é pelo excelente contributo dado à Academia Militar, pelo seu
perfil de militar de eleição e professor altamente qualificado,
que o comandante da Academia entende de justiça referir que
dos serviços que prestou resultaram honra e lustre para a Aca
demia Militar e para o Exército, pelo que tais serviços devem
ser considerados extraordinários, relevantes e distintos.

O
Ministério da Defesa Nacional, 17 de Janeiro de 1986.
Chefe do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costct Salazar Braga,
general.
—

Louvo o tenente-coronel de cavalaria (50432911) Abel Luís Lemos
Caldas, pela forma extremamente dedicada e eficiente como
desempenhou, durante quatro anos, as suas funções de professor
no Instituto de Altos Estudos Militares.
Oficial estudioso, inteligente, metódico, com uma excepcional
capacidade organizativa e de planeamento, aliada a uma compe
tência profissional diversificada, o tenente-coronel Lemos Caldas
desenvolveu a sua actividade docente, no âmbito das Secções
de Ensino da Táctica e da Técnica de Estado-Maior, sempre com
um sentido esclarecido da pedagogia activa que ao Instituto de
Altos Estudos Militares compete ministrar.
A par da revisão e actualização dos elementos de apoio e con
3. Repartição
sulta relativos à Técnica de Estado-Maior
responsável pela
foi
e à Defesa, o tenente-coronel Lemos Caldas
elaboração de novos ternas tácticos destinados a todos os cursos
regulares do Instituto de Altos Estudos Militares.
Em acunutlação com as suas funções docentes no Instituto de
Altos Estudos Militares, o tenente-coronel Lemos Caldas cola
borou em grupos de trabalho diversos que procederam a estudos
cm prov&to do Estado-Maior do Exército e participou nas fases
de planeamento e conduta dos Exercícios Nacionais «ORION 82»
e «ORION 83», tendo nestas actividades reiterado as qualidades
anteriormente referidas e, assim, contribuído para a imagem de
prestígio do Instituto de Altos Estudos Mlitares.
Pela forma extremamente dedicada e eficiente como, num
ambiente de inexcedível lealdade e exemplar correcção, o
tenente-coronel Lemos Caktas desempenhou as suas funções
docentes, e as actividades diversificadas decorrentes daquelas
funções, delas resultando lustre para o Instituto de Altos Estu
dos IVlilitares e para o Exército, devem os seus serviços ser
considerados extraordinários, relevantes e distintos.
—

—

O
Ministério da Defesa Nacional, 11 de Dezembro de 1985.
Chefe do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Sakizar Braga,
general.
—
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Louvo o coronel do serviço de administração militar (50446911)
António Rodrigues Lourenço Caseiro, pela forma eficiente, excep
cionalmente briosa, dedicada e brilhante como, durante cerca
de três anos, tem vindo a desempenhar as funções de chefe da
Repartição de Apoio Geral e de presidente do Conselho Admi
nistrativo da Direcção do Serviço de Intendência.
Evidenciando aptidão para bem servir ciii todas as circunstâncias,
competência profissional, espírito de sacrifício, abnegação, excep
cionais capacidades de trabalho e de chefia assegurou, apesar da
carência de meios humanos, a realização, com oportunidade,
das tarefas que lhe foram cometidas e estruturação e bom fun
cionamento dos serviços a seu cargo.
l)e salientar ainda o seu método de trabalho e a forma minu
ciosa como analisa as situações, numa acção persistente, metó
dica e altamente eficiente em prol da defesa dos interesses da
fazenda Nacional, da disciplina e ordenamento dos serviços
de Apoio Geral e Conselho Administrativo de molde a coordenar,
controlar e fundamentar as aquisições de material e equipamentos
a cargo do Serviço.
Oficial com uma folha de serviços exemplar, 36 anos de efectivo
serviço e prestes a transitar para a situação de i-eserva, eviden
ciou, uma vez mais, o método, a inteligência, o carácter e a
competência profissional que alia às suas reais capacidades de
análise, estudo e conhecimentos técnicos invulgares, judiciosamente aplicados à resolução dos problemas na sua área de res
ponsabilidade.
Por tudo quanto fica referido, considero o coronel Caseiro um
excepcional oficial do Serviço de Administração Militar, devendo
os serviços que prestou ao Departamento de Logística e ao
Exército, de que resultou honra e lustre para a Instituição
Militar, ser considerados de muito mérito, relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 17 de Janeiro de 1986.
O
Chefe do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Satazar Braga,
general.
—

Louvo o capitão do serviço geral do Exército (51691111) Orlando
Rosa das Neves, pela forma extraordinariamente competente e
distinta como, há cerca de nove anos, vem desempenhando as
funções de chefe da Secção de Mobilização do Regimento de
Artilharia de Lisboa.
Oficial inteligente, metódico, extraordinariamente brioso na
apresentação pontual e rigorosa dos inúmeros trabalhos e inicia
livas que decorrem das suas funções, tem o capitão Neves man
tido num funcionamento impecável a sua Secção, sujeita, como
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tem estado, a frequentes baixas do seu pessoal experiente, tradu
zindo-se numa enorme sobrecarga de trabalho a que só a sua
firmeza de carácter, a sua inquebrantável vontade e aptidão para
servir nas diferentes circunstâncias e o seu elevado espírito de
obediência têm permitido fazer frente. Merece especial destaque
a sistemática e, por vezes, muito complexa harmonização dos
documentos de matrícula dos oficiais e sargentos do Quadro
Permanente que têm passado pelo Regimento de Artilharia de
Lisboa, quantas vezes inçados de lacunas e outras deficiências
que outro que niío praticasse, como o faz em alto grau o capitão
Neves, as virtudes da lealdade, da camaradagem e de honestidade,
seria tentado a deixar sem a necessária intervenção correctiva.
De referir ainda a total disponibilidade do capitão Neves no
esclarecimento de camaradas em funções idênticas que se aco
lhem frequentemente aos seus profundos conhecimentos da legis
lação militar, que procura afincadamente manter actualizados;
e bem assim o cuidado e empenhamento posto nos contactos
com civis e com pessoal na disponibilidade, a todos atendendo
com bonomia, esclarecendo e aconselhando e dando andamento
rápido e oportuno às solicitações que apresentam, com reflexo
positivo na imagem da Unidade e até do Exército.
Pelo que fica dito, é o capitão Neves inteiramente digno de ver
os serviços por si prestados ao Regimento de Artilharia de Lisboa
e à Região Militar de Lisboa, de que resultou honra e lustre
para o Exército, considerados relevantes, extraordinários e dis
tintos.
Ministério da Defesa Nacional, 17 de Janeiro de 1986.— O
Chefe do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Salazar Braga,
general.

III

—

MUDANÇAS DE QUADRO

Quadro do Serviço de Assistência Religiosa
Considerado com ingresso na categoria de capelão militar titular,
nos termos do Decreto-Lei a.° 47 188, de 8 de Setembro de
1966, com as alterações introduzidas pela alínea b) do artigo 16.°
do Decreto-Lei n.° 310/75, de 26 de Junho, no posto de tenente
graduado capelão titular, o 2.” tenente graduado capelão eventual
(00080082) João Arlindo Monteiro, ficando colocado no Quartel-
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-General da Zona Militar dos Açores, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 29 de Janeiro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

IV

—

MUDANÇAS DE SITUAÇÃO

Oficiais do quadro permanente

.

Armas e serviços:
Ingresso nos quadros:
Quadro da Arma de Infantaria
Tenente-coronel de infantaria, supranumerário, (50182011) Raul Afonso
Reis, do Destacamento de Tavira (Regimento de Infantaria de
Faro), onde continua colocado, devendo ser considerado nesta
situação desde 29 de Julho de 1985, para preenchimento de
vaga ao quadro.
(Por portaria de 29 de Julho de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 20 de Dezembro de 1985. Não são devidos emolu
mentos.)
Capitão de infantaria, adido, (40004762) Jacinto Joaquim Aidos,
por ter sido exonerado das funções que desempenhava no Colégio
Militar em 12 de Agosto de 1985, desde quando deve ser con
siderado nesta situação, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 29 de Janeiro de 1986. Não são devidos emolu

mentos.)

Capitão de infantaria, adido, (09334561) João Manuel Marques
Pinheiro de Moura, por ter sido exonerado das funções que
desempenhava na Chefia do Serviço Cartográfico do Exército
em 13 de Agosto de 1985, desde quando deve ser considerado
nesta situação, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 29 de Janeiro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
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Capitão de infantaria, adido, (16762769) José Maria Pires Mendes
Moreira, põr ter sido exonerado das funções que desempenhava
na Academia Militar em 30 de Setembro de 1985, desde quando
deve ser considerado nesta situação, para preenchimento de
vaga no quadro.
Capitão de infantaria, adido, (05559369) José Manuel Enes Cas
tanho Fortes, por ter sido exonerado das funções que desem
penhava na Academia Militar em 30 de Setembro de 1985,
desde quando deve ser considerado nesta situação, para preenchi
mento de vaga no quadro.
(Por portaria de 30 de Setembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 29 de Janeiro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

o de infantaria, adido, (16569076) Luís Manuel Martins Ri
beiro, por ter sido exonerado das funções que desempenhava
.a Academia Militar em 2 de Outubro de 1985, desde quando
deve ser considerado nesta situação, para preenchimento de vaga
o quadro.
(Por portaria de 2 de Outubro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 29 de Janeiro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Quadro da Arma de Artilharia
Tenente-coronel de artilharia, supranumerário, (51341311) João Ma
nuel de Meio Mariz Fernandes, do Grupo de Artilharia de Guar
nição n.° 1, onde continua colocado, devendo ser considerado
nesta situação desde 14 de Agosto de 1985, para preenchimento
de vaga no quadro.
(Por portaria de 14 de Agosto de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 20 de Dezembro de 1985. Não são devidos emolu
mentos.)

Quadro da Arma de Cavalaria
Tenente-coronel de cavalaria, supranumerário, (50432911) Abel Luís

Lemos Caldas, do Comando e Companhia de Comando e Serviços
da 1 ,a Brigada Mista Independente (Agrupamento Base de Santa
Margarida), onde continua colocado, devendo ser considerado
nesta situação desde 13 de Setembro de 1985, para preenchimento
de vaga no quadro.
(Por portaria de 13 de Setembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 20 de Dezembro de 1985. Não são devidos emolu
mentos.)
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Passagem à situação de supranumerário permanente:
Nos termos dos artigos 2.° e 5.° do Decreto-Lei n.° 389/84,
de 11 de Dezembro:
Major de infantaria, no quadro, (49007559) Américo Paulo Maltez
Soares, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por poraria de 19 de Julho de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 29 de Janeiro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Major de artilharia, no quadro, (40218159) Arlindo Augusto Soares,
do Grupo de Artilharia de Campanha da 1.a Brigada Mista
Independente (Regimento de Artilharia de Leiria), onde continua
colocado, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 21 de Setembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 29 de Janeiro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Tenente-coronel do serviço de material (material), no quadro,
(50298811) Manuel Patrício Cordeiro, da Direcção do Serviço de
Material, onde continua colocado, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente protaria.
(Por portaria de 8 de Novembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 29 de Janeiro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Major do quadro especial de oficiais, no quadro, (44187658) Amân
dio de Almeida Augusto, do Regimento de Infantaria de Viseu,
onde continua colocado, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 15 de Setembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 29 de Janeiro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
Major do quadro especial de oficiais, no quadro, (49055258) Antó

nio José Abreu, 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 22 de Setembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 29 de Janeiro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
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Nos termos do artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 634/74, de
20 de Novembro:

Tenente-coronel de artilharia, adido, (50707611) Sebastião Baptista
da Silva, por ter sido exonerado das funções que desempenhava
na Academia Militar, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de $ de Agosto de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 29 de Janeiro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Passagem à situação de supranumerário:

Tenente-coronel de infantaria, adido, (50182011) Raul Afonso Reis,
por ter deixado de prestar serviço, em diligência, no Ministério
da Administração Interna, no Serviço de Estrangeiros, em 25 de
Julho de 1985, desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 25 de Julho de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 20 de Dezembro de 1985. Não são devidos emolu
mentos.)

Tenente-coronel de infantaria, adido, (50994111) Abílio José Lagarlinho Rodrigues, por ter deixado de prestar serviço, em diligência,
no Estado-Maior-General das Forças Armadas em 14 de Outubro
de 1985, desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 14 de Outubro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 29 de Janeiro de 1986. Não são devidos emolu

mentosj
Tenente-coronel de artilharia, adido, (51341311) João Manuel de
Meio Mariz Fernandes, por ter sido exonerado das funções de
professor efectivo do Instituto de Altos Estudos Militares em
6 de Agosto de 1985, desde quando deve ser considerado nesta
situação.
(Por portaria de 6 de Agosto de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 29 de Janeiro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
Tenente-coronel de cavalaria, adido, (50432911) Abel Luís Lemos
Caldas, por ter sido exonerado das funções de professor efectivo
do Instituto de Altos Estudos Militares em 9 de Setembro de
1985, desde quando deve sei- considerado nesta situação.
(Por portaria de 9 de Setembro de 1985, visada pelo Trbiunal de
Contas em 29 de Janeiro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
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Coronel de transmissões, adido, (50772511) João Afonso Bento Soares,
por ter deixado de prestar serviço no Instituto de Altos Estudos
Militares em 23 de Outubro de 1985, desde quando deve ser
considerado nesta situação.
(Por portaria de 28 de Outubro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 29 de Janeiro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Major do serviço geral do Exército, adido, (52253511) José António
Calmeiro, por ter deixado de prestar serviço na Manutenção
Militar em 1 de Novembro de 1985, desde quando deve ser
considerado nesta situação.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 29 de Janeiro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Capitão do serviço geral do Exército, adido, (52391811) Manuel da
Conceição Martins, por ter deixado de exercer o cargo de adjunto
dos serviços gerais, nas Oficinas Gerais de Material de Enge
nharia, em 31 de Agosto de 1985, desde quando deve ser consi
derado nesta situação.
(Por portaria de 31 de Agosto de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 29 de Janeiro de 1986. 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:
Tenente-coronel de artilharia, no quadro, (51235911) Miguel Antó
nio Fradique da Silva, do Centro de Instrução de Artilharia
Antiaérea de Cascais, por ter sido nomeado para desempenhar
funções no Comando-Chefe das Forças Armadas dos Açores,
devendo ser considerado nesta situação desde 14 de Agosto
de 1984.
(Por portaria de 27 de Novembro de 1985, anotada pelo Tribunal de
Contas em 6 de Janeiro de 1986.)

Nos termos do n.° 16 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Capitão de transmissões (serviços técnicos
ramo manutenção),
supranumerário, (50248811) António Pires Tomé Cordeiro, do
—
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Depósito Geral de Material de Transmissões, onde continua
colocado, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 12 de Setembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 29 de Janeiro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
Capitão de transmissões (serviços técnicos
ramo exploração), no
quadro, (51689411) Renato José Vidigal da Conceição, da Escola
Prática de Transmissões, onde continua colocado, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
—

(Por portaria de 23 de Setembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 29 de Janeiro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Capitão de transmissões (serviços técnicos
ramo manutenção),
supranumerário, (51528211) Jaime Eugénio de Oliveira Pinto
Guimarães, da Escola Militar de Electromecânica, onde continua
colocado, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
—

(Por

portaria de 28
Contas em 29
mentos.)

de Setembro de 1985, visada pelo Tribunal de
de Janeiro de 1986. Não são devidos emolu

Capitão de transmissões (serviços técnicos
ramo manutenção),
supranumerório, (50791711) Jólio Portela dos Santos Costa, do
Depósito Geral de Material de Transmissões, onde continua colo
cado, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
—

(Por portaria de 18 de Outubro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 29 de Janeiro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
Capitão de transmissões (serviços técnicos
ramo manutenção),
supranumerário, (51342611) Luciano dos Santos Gonçalves, do
Quartel-General da Região Militar do Sul, onde continua colo
cado, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
—

(Por portaria de 27 de Outubro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 29 de Janeiro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
supranumerário, (52539111) Urgel César Veiga Gonçalves, do
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Batalhão do Serviço de Material, onde continua colocado, deven
do ser considerado nesta situação desde a data a presente portaria.
(Por portaria de 31 de Agosto de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 29 de Janeiro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Desde 1 de Outubro de 1985, 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 sido exonerado
das funções que desempenhava no Serviço de Polícia Judiciária
Militar (Delegação do Porto), continuando, porém, desde a
mesma data, na mesma situação de adido, nos termos do nY 16
da citada alínea, o major do serviço geral do Exército (51002311)
José Teixeira Queiroz, do Quartel-General da Região Militar
do Norte.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 29 de Janeiro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Capitão do serviço geral do Exército, no quadro, (50089411) Manuel
Gonçalves Pêga, do Regimento de Infantaria de Abrantes, onde
continua colocado, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 29 de Outubro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 29 de Janeiro de 1986. Não são devidos ensolu
mentos.)

Capitão do serviço geral do Exército, no quadro, (50831311) Jeró
nimo dos Santos Rebocho Carrasqueira, do Tribunal Militar
Territorial de Tornar, onde continua colocado, devendo ser con
siderado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 29 de Janeiro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
Capitão o serviço geral do Exército, no quadro, (51003811) José
Adelino Completo, da Escola Prática de Infantaria, onde con
tinua colocado, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 7 de Novembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 29 de Janeiro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Capitão do serviço geral do Exército, no quadro, (50592411) José
Augusto Domingues, do Hospital Militar Regional n.° 2, onde
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continua colocado, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 9 de Novembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 29 de Janeiro de 1986. Não são devidos emolu.
mentos.)
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (52058211)
Carlos Ambrósio Vitorino, do Batalhão do Serviço Geral do
Exército, onde continua colocado, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Porportaria de 10 de Novembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 29 de Janeiro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (52394811)
Lucílio Correia Mendes Leitão, da Escola Prática do Serviço
de Transportes, onde continua colocado, devendo ser conside
rado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 19 de Novembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 29 de Janeiro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (52061711)
António Fernandes Rocha, da Direcção da Arma de Infantaria,
onde continua colocado, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 19 de Novembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 29 de Janeiro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Nos termos do a.° 17 da alínea 5) do artigo 44.° do Decreto
-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Desde 28 de Junho de 1985, 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 sido exonerado das
funções que desempenhava no Ministério da Administração
Interna, no Serviço de Estrangeiros, continuando, porém, desde
a mesma data, na mesma situação de adido nos termos do
n.° 17 da citada alínea, por passar a prestar serviço, em dili
gência, no Ministério da Administração Interna, no Serviço
de Estrangeiros, o tenente-coronel de infantaria (50182011)
Raul Afonso Reis.
(Por portaria de 28 de Junho de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 20 de Dezembro de 1985. Não são devidos emolu
mentos.)
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Desde 16 de Julho de 1985, 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 sido exonerado das
funções que desempenhava no Ministério da Administração
Interna, na Guarda Nacional Republicana, continuando, porém,
desde a mesma data, na mesma situação de adido nos termos do
n.° 17 da citada alínea, por ter passado a prestar serviço, em
diligência, no Ministério da Administração Interna, na Guarda
Nacional Republicana, o capitão farmacêutico (09643577) João
José Coelho da Torre.
(Por portaria de 16 de Julho de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 29 de Janeiro de 1986. Não são devidos emokt
mentos.)

Nos termos do n.° 18 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto
Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Tenente-coronel de infantaria, no quadro, (51400011) António Jacques
Favre Castelo-Branco Ferreira, da Direcção da Arma de Infan
taria, onde continua colocado, por se encontrar a prestar ser
viço, em diligência, no Estado-Maior-General das Forças Aimadas, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 30 de Outubro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 29 de Janeiro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Tenente-coronel de cavalaria, no quadro, (50691111) José Manuel
Marques Pacífico dos Reis, da Direcção da Arma de Cavalaria,
onde continua colocado, por se encontrar a prestar serviço, em
diligência, no Estado-Maior-General das Forças Armadas, deven
do ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 31 de Julho de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 29 de Janeiro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Tenente-coronel de engenharia, no quadro, (50775011) João José da
Silva Veiga, da Direcção da Arma de Engenharia, onde con
tinua colocado, por se encontrar a prestar serviço, em dili
gência, no Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Agosto de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 29 de Janeiro de 1986. Não são devidos emolu

mentos.)
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Coronel de transmissões, supranumerário, (50772511) João Afonso
Bento Soares, da Direcção da Arma de Transmissões, onde coil
tinua colocado, por se encontrar a prestar serviço, em diligência,
no Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo ser con
siderado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 29 de Outubro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 29 de Janeiro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Tenente-coronel do serviço de administração militar, no quadro,
(50473711) Joaqulin Miranda Ferreira, da Direcção do Serviço de
Administração Militar, onde continua colocado, por se encontrar
a prestar serviço, em diligência, no Estado-Maior-General das
forças Armadas, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
de 5
Contas em 29

(Por portaria

de Agosto de 1985,
de Janeiro de 1986.

visada pelo Tribunal de
Não são devidos emolu

mentos.)

Nos termos do n.° 20 da alínea li) do artigo 44.° do Decreto
-Lei •0 176/71, de 30 de Abril:
Coronel do serviço de administração militar, no quadro, (51474211)
Artur Gonçalves de Almeida Rita, do Centro Financeiro do
Exército, onde continua colocado, por aguardar preenchimento
de vacatura, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
de Outubro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 29 de Janeiro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

(Por portaria de 8

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 n.° 36 304, de 24 de
Maio de 1947:
Região Militar de Angola
Capitão miliciano de infantaria Elísio da Silva Gama, devendo ser
considerado nesta situação desde 24 de Julho de 1981.
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Batalhão do Serviço de Saúde
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde António Luís
Afonso Couto de Noronha, devendo ser considerado nesta situa
ção desde 3 de Outubro de 1980.

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Abrantes
Tenentes milicianos de engenharia António Jorge Bernardo Duarte
Gama e Humberto Pires Lopes, devendo ser considerados nesta
situação desde, respectivamente 5 e 17 de Novembro de 1985.
Tenente miliciano do serviço de administração militar Victor Manuel
Vieira Matias, devendo ser considerado nesta situação desde 18
de Novembro de 1985.

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Angra do Heroismo
Tenentes milicianos de infantaria Alberto Romão Madruga da Costa,
Francisco José Gomes da Costa e Leodolfo Bettencourt Picanço,
devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente.
15 de Abril, 16 de Julho e 26 de Novembro de 1985.
Alferes miHcjano de infantaria José Alberto de Azevedo Cardoso,
devendo ser considerado nesta situação desde 17 de Outubro
de 1985.
Tenente miliciano de artilharia Henrique Manuel de Azevedo Fer
reira dos Santos, devendo ser considerado nesta situação desde
1 de Agosto de 1985.

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Aveiro
Tenentes milicianos de infantaria Eduardo da Silva Rocha, Nélson
de Sousa Melo de Abreu, João Henrique Pinho dos Santos,
Vasco António Sequeira Machado, Rui Feio Vasques de Car
valho, Carlos Augusto Lopes Gil, José Lima Simões, Mário fer
nandes da Silva e José Anibal de Oliveira Couto, devendo ser
considerados nesta situação desde, respectivamente, 1 de Agosto,
13, 15 e 16 de Setembro, 1, 7 e 22 de Outubro e 13 e 20 de
Dezembro de 1985.
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Alferes miliciano de artilharia José Manuel Matias de Azevedo, deven
do ser considerado nesta situação desde 15 de Dezembro de 1985.
Tenentes milicianos de engenharia José Augusto da Silva Nata,
Artur Gomes Gonçalves Monteiro, Armando Manuel Machado
França e Octávio Nélson de Amorim Ferreira, devendo ser con
siderados nesta situação desde, respectiva;nentc, 14 de Agosto,
3 de Setembro e 10 e 29 de Outubro de 1985.
Alferes miliciano de engenharia António Manuel Sucena de Almeida,
devendo ser considerado nesta situação desde 7 de Novembro
de 1985.
Tenentes milicianos do serviço de saúde Fernando Queirós de Al
meida e Silva e José António Martins Campos, devendo ser con
siderados nesta situação desde, respectivamente, 31 de Julho e
22 de Outubro de 1985.
Alferes miliciano do serviço de saúde Lourenço José Oliveira Gon
çalves, devendo ser considerado nesta situação desde 11 de
Novembro de 1985.
Tenentes milicianos do serviço de administração militar Manuel
Trindade Martins, fausto Leite de Almeida e Ivo Augusto
Maia de Meio, devendo ser considerados nesta situação desde,
respectivamente, 28 de Julho, 8 de Agosto e 5 de Dezembro
de 1985.
Alferes milicianos do serviço de administração militar Mário Manuel
de Naia de Seabra ferreira e João Fernando Neto Abrantes
Serra, devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 23 de Novembro e 22 de Dezembro de 1985.
Tenentes milicianos do serviço de pessoal Anibal de Almeida, José
Narciso da Cunha Rodrigues e Albano Simões Ferreira, devendo
ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 4 de
Agosto, 20 de Outubro e 20 de Dezembro de 1965.
Alferes miliciano do serviço de pessoal José Diegas de Carvalho,
devendo ser considerado nesta situação desde 14 de Julho de
1985.
Alferes miliciano do serviço de material Gualter Cardoso Monteiro,
devendo ser considerado nesta situação desde 27 de Agosto
de 1985.
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Alferes miliciano capelão eventual Francisco Ribeiro da Silva, deven
do ser considerado nesta situação desde 10 de Outubro dc 1985.
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Castelo Branco
Tenente miliciano de infantaria Manuel Rodrigues Gamboa, deven
do ser considerado nesta situação desde 25 de Abril de 1985.
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Faro
Tenente miliciano de artilharia Victor Eduardo Cardoso de Oliveira,
devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Novembro
de 1985.
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Lisboa
Capitães milicianos de infantaria Eduardo José Cabral Noronha
Menezes, Antón!o Luís Silva Santos Rodrigues, António Maria
Casmarinho Lopes Morais e Manuel Carlos Dias, devendo ser
considerados nesta situação desde, respectivamente, 25 de Março
de 1984, 8 e 16 de Maio e 16 de Novembro de 1985.
Tenentes milicianos de infantaria Rolando Joaquim Costa Teixeira,
Mário Pinto Cunha Monteiro, Josá Manuel Vilar Marques Ro
drigues, Augusto Silva Quintas, José Maria Alves Cunha Cuti
leiro, João Augusto Simões Frade, Carlos Alberto Mota Laginha
de Castro, Alfredo José Rodrigues, Jorge Manuel Rosado Mar
ques Peixinho, lsidro Dias Pedro, Carlos Mário Ferreira Braga,
António Alberto fernandes, António Horácio Andrade Gomes,
Rui Manuel Nunes Sousa, Álvaro Eurico Azevedo Camacho,
Fernando Ernesto Carvalho Seixas Andrade, Eduardo Jorge
Belard Ramos Guimarães, Carlos Manuel Borges da Costa Faro
nhose, Manuel Mariano Pires Rodrigues, Raul Ramos Ribeiro,
Fernando Fernandes Conde Silva, José António Mayer Cabral
Sacadura, Fernando Teixeira Dias Padrão, Armado Marques
Carvalho, Luís Manuel Fernandes Reis, Manuel Figueiredo
Ferreiro, António Manuel Oliveira Lopes, Nuno Barros Roque
Silveira, Jacinto Gonçalves Latas, Germano Sousa Martinho,
Joaquim Rei Barata, Armindo António Arnaro Rodrigues, Vitor
Jesus Pires, Mário Colares Alves, José Dores Simões, Francisco
Luís Belga Ribeiro Soares, Eduardo Alberto Franco Barata,
Belmiro Tavares, Jaime Menor Campos, José Luís Morgado,
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Miguel Camolas Pacheco, António Nunes Almeida, Manuel
Jorge Cabaço Silva, António Abreu Mendes Silva, Amílcar Anjos
Martins, Óscar Dayrel Marrecos Portela Ribeiro, Carlos Eduardo
Oliveira Santos, António Maria Pereira Rato, Rui Alberto Lopes
Silva, Joaquim Pereira Ramos Correia, José Nascimento Cruz
Ferro, José Henrique Trindade Lourenço, Humberto Ladeira
Moreira, Carlos Duarte Correia Reis, António Manuel Costa
Braga, Jaime Ribeiro Espírito Santo, Fernando Octaviano Gomes
Correia Lttís, José Luís Miguel Carvalho, José Manuel Soares
Bastos Sequeira, Agnelo Torres Sousa Meneses, João Feliciano
Pereira Barros, Mário Augusto Magalhães Pimentel, Joaquim
Valente Almeida, Afonso Santos Coroado, Fernando Paulo
Pereira Montes, Luís Filipe Bessade Gusmão Rodrigues, Jorge
Frederico Dimitriades Burnay, Jorge Manuel Guimarães Walter
Freitas, Acácio Santos Gonçalves, Henriques Eduardo Torre
Carmona, Manuel Vitorino Santos Lopes, José Ferreira Pires,
Nuno Flaviano Macedo Bigotes, Adriano Almeida Gorninho,
Eduardo Luís Correia Barros, José Alberto Calheiros Moreira
Campos, José Marques Gomes, Alexandre José Pina Marques
Pais, Jorge Vilares Rosales, Fran&sco José Damão Dias, Fer
nando Afonso félix, Aníbal José Ribeiro Andrade Soares, José
António Santos, João Manuel Esteves Carvalho, Carlos Eugénio
Vasconcelos, Valério Rocha Custódio, Rui Manuel Leitão Cam
pos Sousa, João Silva Couto Lourenço, Manuel Odete José Fafe
Falcão, Mantiel Pires Barreto, José Manuel Paiva Setúbal, Luís
Antó&.o Campos, João Fonseca Caldeira Cabral, José Manuel
Gonçalves Passos, José Augusto Martins frade, Joaquim Messa
Jesus Lopes e Alberto Amado Teixeira Dinis, devendo ser consi
derados nesta situação desde, fespectivamente, 3 de Janeiro,
12 de Setembro e 15 de Outubro de 1984, 2, 6 li, 18, 20, 20,
24 e 29 de laneiro, 1, 3, 9, 11, 14 e 18 de Fevereiro, 5, 5, 8, 10,
10, 12, 14, 16, 17, 22, 27 e 30 de Março, 2, 4, 5, 8, 9, 9, 18,
20 e 27 dc Abril, 3, 8, 17, 17, 18, 22 e 28 de Maio, 4, 4,
15, 17 e 23 de Junho, 5, 6, 17, 22, 24, 25, 28, 30 e 31 de Julho,
2, 2, 4, 10, 10, 11, 17, 23, 25, 26 e 27 de Agosto, 1, 2, 8,
15, 15, 18, 27 e 27 de Setembro, 7, 14, 17, 20, 22, 22 e 30 de
Outubro, 6, 7, 12, 14, 19, 21 e 24 de Novembro, 20 23, 23, 26
e 30 de Dezembro de 1985.
Alferes milicianos dc infantaria Abel Almeida Correia, Moisés Costa
Arnaral, Jorge Augusto Braga Silva Rubro, Alfredo Salgado
Batista Coelho, Celestino Mendes Soares, Manuel Maria Nogueira
Souto, Joaquim Artur Gonçalves Marques Carvalho, Joaquim
Bernardo Telcs Correia, Carlos Alberto Jesus Henriques, João
Augusto Borges Bento, Leal Ruivo Santos, Carlos Manuel Fon
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seca Santos Sintra, Pedro Correia Saraiva Nunes Barata, Joa
quim Miguéis Pereira Remédios, Rui Manuel Goaromon Palma,
Carlos Alberto Quintas Cardoso Furtado, Rui Lourenço Pires
Mendes, António Manuel Tropa Alves, Carlos Alberto Morais
Cunha Poeira, Fernando Carrilho Nobre, Rui Manuel Fagundes
Barreto, Aleixo Agnelo Rosário Costa fernandes, Francisco José
Borba Meio Jesus, José Manuel Almeida, Ricardo Humberto
Morais, Sérgio Cruz Micaelo Ferreira, Francisco António Ro
drigues, Adérito Saraiva Pires Madeira, Amílcar Alves Delgado,
José Luís Morais Mendes, Luís Filipe Piedade André, Mário Jorge
Azevedo Machado, Manuel Pereira Coutinho, João Rui Silva
Fernandes, António Ferreira Alves e Rui Manuel Gouveia Reis,
devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente,
1 de Dezembro de 1982, 19 de Maio de 1983, 1 e 26 de
Janeiro, 5, 9 e 27 de Fevereiro, 5 e 25 de Março, 10, 11, 12 e
15 de Abril, 3, 14, 1$ e 29 de Maio, 16, 19 e 27 de Junho, 7
e 17 de Julho, 5, 30 e 30 de Agosto, 2, 8 e 15 de Setembro,
14 e 26 de Outubro, 1, 2, 26 e 27 de Novembro e 22 e 25 de
Dezembro de 1985.
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria Vítor Jesus Santo Antó
nio e José António Sacadura Ribeiro Albuquerque Teixeira
Lucas, devendo ser considerados nesta situação desde, respec
tivamente, 21 de Janeiro e 19 de Outubro de 1985.
Tenente miliciano de cavalaria Luís Teotónio de Albuquerque Jú
dice Pargana, devendo ser considerado nesta stuação desde 29
de Junho de 1985.
AlIeres miliciano de engenharia Joaquim André Machado Nunes de
Carvalho, devendo ser considerado nesta situação desde 20 de
Setembro de 1985.
Aspirante a oficial miliciano de engenharia Henrique Francisco
Vieira de Almeida Machado Jorge, devendo ser considerado nesta
situação desde 14 de Outubro de 1985.
Capitão miliciano do serviço de administração militar João Luís
Pereira Martins, devendo ser considerado nesta situação desde
26 de Abril de 1985.
Tenentes milicianos do serviço de administração militar António
José de Almeida e Sousa Gonçalves e Américo da Costa de
Almeida, devendo ser considerados nesta situação desde, respec
tivamente, 11 de Setembro e 1 de Novembro de 1985.
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Distrito de Recrutamento e MobiPzação do Porto
Tenentes milicianos de infantaria Manuel Jorge Cardoso Mendonça,
Jorge de Jesus Sousa Mendes, Manuel Pedro Gomes Soares de
Lima, Arnândio dos Santos Fernandes, Vítor Óscar Guedes
da Costa e Artur Urgel Loureiro Lobo Gomes, devendo ser con
siderados nesta situação desde, respectivarnente, 3, 12, 14, 18,
26 e 28 de Novembro de 1985.
Capitão miliciano de artilharia Augusto Manuel Carneiro da Costa
Carvalho, devendo ser considerado nesta situação desde 24 dc
Novembro de 1985.
Tenente miliciano de cavalaria Fernando da Costa Duarte, devendo
ser considerado nesta situação desde 26 de Novembro de 1985.
Tenentes milicianos de engenharia José loaquim da Mota e Joa
quim Maria Tavares Alves Martins, devendo ser considerados
nesta situação desde, respectivamente, 6 e. 2$ de Novembro
de 1985.
Alferes miliciano do serviço de saúde Mário Alberto Ramalho
Pacheco Pereira O1veira, devendo ser considerado nesta situação
desde 5 de Novembro de 1985.
Tenentes milicianos do serviço de administração militar Augusto
Jesus Sousa e António Gomes dos Santos, devendo ser consi
derados nesta situação desde. respectivarnente, 12 e 12 dc
Novembro de 1985.
Alferes milicianos do serviço de material Francisco Carvalho Correia
e José Augusto Dias Vaz, devendo ser considerados nesta
situação desde, respectivamentc, 26 e 29 de Novembro de 1985.

Aspirante a oficial miliciano do serviço de material Acácio Pinto
Barata Lima, devendo ser considerado nesta situação desde 23
dc Julho de 1985.
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Santarém
Tenentes milicianos de infantaria João \7entura Barreto dos Santos,
Augusto Manuel da Costa Coutinho, Eduardo Casimiro de
Deus Pereira cio Silva, Abílio Simões Romão de Figueiredo,
João Manuel Bento Pinto, António Calado Catrola, Joaquim da
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Silva Jorge, João de Jesus Pereira e Joaquim Cadete Tonelo,
devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente,
16 e 26 de Abril, 9 e 25 de Maio, 24 de Junho, 10 de Agosto,
22 de Setembro, 12 e 20 de Dezembro de 1985.
Alferes milicianos de infantaria António Júlio Vassalo da Costa
Alvorão e Victor Manuel Melancia Casimiro, devendo ser consi
derados nesta situação desde, respectivarnente, 9 de Maio e 6
dc Junho de 1985.
Alferes miliciano de artilharia José Maria dos Santos Vieira e Silva,
devendo ser considerado nesta situação desde 8 de Janeiro
de 1985.
Tenentes milicianos de cavalaria João Duarte da Silva Anacoreta
Caldas e Eduardo José da Costa Romeiras, devendo ser consi
derados nesta situação desde, respectivamente, 22 de Fevereiro
e 16 de Março de 1985.
Alferes milicianos de cavalaria Bernardino Raposo de Sousa Dálite
Espargosa e 1-lenrique António Costa Rodrigues, devendo ser
considerados nesta situação desde, respectivamente, 2 de Feve
reiro e 9 de Julho de 1985.
Tenentes milicianos de engenharia Valeriano Ribeiro dos Santos e
Manuel António Xavier Marques, devendo ser considerados
nesta situação desde, respectivarnente, 1 de Março e 12 de Maio
de 1985.
Tenente miliciano do serviço de saúde Mário Carriço da Conceição,
devendo ser considerado nesta situação desde 20 de Julho de 1985.
Alferes miliciano do serviço de saúde António Manuel Dias do Coito
Elias, devendo ser considerado nesta situação desde 24 de
Setembro de 1985.
Tenentes milicianos do serviço de administração militar António
Pedro do Costa Belchior e Nuno Manuel Rodrigues Lopes,
devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente,
13 de Janeiro e 8 de Agosto de 1985.
Alferes milicianos cio serviço de administração militar Fernando José
Ribeiro Gonçalves e Fernando Noronha, devendo ser consi
derados nesta situação desde, respectivamente, 3 de Abril e 10
de Julho de 1985.
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Tenentes milicianos do serviço religioso Luís Lucas Pereira e Manuel
Pereira Ferreira, devendo ser considerados nesta situação desde,
respectivamente, 9 de Fevereiro e 23 de Setembro de 1985.

Alferes miliciano do serviço religioso António Maria Fialho da Silva,
devendo ser considerado nesta situação desde 16 de Junho de
1985.
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Setúbal
Capitão miliciano de infantaria Jaime Fernando Forte de Faria,
devendo ser considerado nesta situação desde 13 de Janeiro
de 1985.
Tenentes milicianos de infantaria Armando Filipe Ramos Leandro,
Vasco Cantarilho da Conceição Verdes, João Frederico de
Macedo Santos, Joaquim Pinto Ferreira Canário, Ãlvaro Manuel
Vieira Simões, José da Silva Neves Cabrita, Artur Carlos Fer
reira Lourenço, Manuel António Rodrigues Fonseca, Victor
Manuel Barbas de Oliveira, Aristides Hugo Leite Pires Mendes,
Fernando Armando do Espírito Santo Barradas, João Manuel
dos Santos Cardoso, Joaquim Alves Antunes Baptista, Luís
Ribeiro Pinto, Virgílio António Martins de Carvalho, Fernando
Manuel Alves de Almeida, António Maria Nunes Salvador, José
Ventura da Cruz Pereira, Carlos Correia da Silva Santos, José
Luís Mesquita Pereira, Fernando Comes do Carmo, António
Rui Diógenes dc Noronha Ferreira, Fernando Lucas Mata,
Albino Carneiro Dias, Adelino António Varela Santos, João
Teixeira, Carlos Alberto Henriques Moreira, João Alberto da
Silva Teixeira de Sousa, José Luís Abrantes Abreu, Luís Manuel
Zagalo Matos, Henriqtie José Ferreira de Almeida, Armando
Victor de Carvalho Martins, Manuel Rafael Gorjão Henriques,
Manuel dos Santos Ramos Veiga, Júlio da Silva Esteves e
Armando Pedro, devendo ser considerados nesta situação desde,
respectivarnente, 27 dc Janeiro, 3, 9, 14, 19, 24 e 27 de
Fevereiro, 9, 19, 20, 25, 25 e 30 de Março, 2 de Abril, 5, 10,
11 e 30 de Maio, 1, 4, 6, 6, 21, 24, 27 e 30 de Junho, 9, 11,
26, 30 e 31 de Julho, 30 de Setembro, 20 e 28 de Outubro, 15
de Novembro e 5 de Dezembro de 1985.
Capitães milicianos de artilharia Álvaro João Azevedo Comes,
Luiz frazer Monteiro, Abel Júlio Correia Pinto Caldeira, Júlio
Augusto Carvalho Prazeres. José Luciano Carvalho Miranda,
João Manuel Ribeiro fonseca CaPsto, Álvaro da Silva Ferreira
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e Silvino Tomé Paiva Lopes, devendo ser considerados nesta
situação desde, respectivamente, 12 e 15 de Janeiro, 22 de Feve
reiro, 11 de Abril, 27 de Maio, 12, 26 e 26 de Junho de 1985.
Tenentes milicianos de artilharia António Henriques Almeida Durães,
Luís Alberto Palma e Almeida Pinheiro, José Augusto Fernandes
Chamusca e Jorge Gaião Ferreira, devendo ser considerados
nesta situação desde, respectivamente, 20 e 26 de Março, 4
de Junho e 21 de Julho de 1985.
Alferes milicianos de artilharia Luís Filipe Piteira Segurado, Mário
Cardoso Vidal Pereira e Luís Raul Araújo, devendo ser consi
derados nesta situação desde, respectivamente, 4 de Abril, 17
de Julho e 7 de Setembro de 1985.
Tenentes milicianos de engenharia Orlando Lameiras Trabucho, José
António Jesus Sousa, João Artur Correia Pereira, Júlio Alfredo
Bárcia, João António Nogueira, António Carvalheiro Costa e
José Manuel Henriques da Costa, devendo ser considerados nesta
situação desde, respectivamente, 10 e 29 de Junho, 31 de Julho,
6 e 11 de Setembro e 6 e 10 de Outubro de 1985.
Alferes milicianos de engenharia Manuel Isalino Cardoso, Manuel
Fernandes Santos Morgado, Mário Luís Soares Sequeira, Luís
Manuel Dias da Silveira, Alfredo Manuel Martins Reyes, António
Augusto Moreira Nunes Almeida e António José Martins Cava
leiro, devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 1 de Março, 29 de Abril, 31 de Maio, 2, 2 e 20 de
Outubro e 20 de Dezembro de 1985.
Tenentes milicianos do serviço de saúde Lino Rosado Canudo, José
António Geraldes Guerreiro Barata, Vicente de Brito Gaspar,
Valter Manuel da Palma Marcelino, Artur Diogo Teles Araújo e
José Augusto Antunes, devendo ser considerados nesta situação
desde, respectivamente, 1 de Fevereiro, 1, 9 e 12 de Março,
17 de Agosto e 2 de Outubro de 1985.
Alferes milicianos do serviço de saúde António Fernando Martins
Rebelo, Mário Manuel Mendes Tomé Carqueijeiro, Armando
Alves de Almeida, Silvino Manuel Fidalgo Verde, Mário Jorge
Figueiredo da Silva e Nuno Maria Reis Nunes Ferreira, devendo
ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 16 de
Janeiro, 23 de Fevereiro, 1 e 31 de Março, 7 de Julho e 30
de Novembro de 1985.
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Capitães milicianos do serviço de administração militar Romano
de Santa Clara Gomes e João Aníbal de Morais Cruz, devendo
ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 21 de
Maio e 26 de Outubro de 1985.
Tenentes milicianos do serviço de administração militar Luís Joaquim
Silva Oliveira, João José Vieira Gomes, Abiio Augusto, Or
lando Lima Faisca, Eleutério Augusto Santos Freire, José Júlio
Vieira Mesquita, Eduardo César Andrade Roberto, Alberto
Carlos Vaz Andrade e Sousa, Carlos Manuel Marques Celerico
Drago, Antó&,o Manuel VareJa Roque, Luís Filipe Machete
Eusébio, Manuel Luís Macaista Malheiros, Rodolfo Rodrigues
Iriarte, Aníbal Costa Henriques, António Henriques Figueiredo
Sampaio e António Eugénio Costa Fonseca, devendo ser conside
rados nesta situação desde, respectivamente, 22 e 28 de Janeiro,
6, 10 e 15 de Março, 10 e 17 de Abril, 13 de Maio, 4 e 10 de
Julho, 12 e 27 de Agosto, 23 de Outubro, 26 e 27 de Novembro
e 14 de Dezembro de 1985.
Alferes miliciano do serviço religioso José Maria Costa Moreira,
devendo ser considerado nesta situação desde 25 de Julho de
1985.
Alferes milicianos do serviço de administração militar João Francisco
Oliveira Vau, Osvaldo Miguel Sequeira, Artur Sousa Beleza
de Vasconcelos, Orlando Júlio Ridalgo Goulartte Medeiros, Sil
vério Nunes da Silva, João Manuel Ramos Pimenta, João Miguel
de Sousa Portela, Luís Manuel Batista da Fonseca, Dionisio
Mendes de Sousa, António Manuel Batista Viegas de Barros,
devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente,
5, 12, 13 e 22 de Fevereiro, 5 de Abril, 11 e 31 de Julho, 13 de
Agosto, 9 de Outubro e 24 de Novembro de 1985.
Alferes milicianos do serviço de material Francisco Marques Pedro,
Serafim Fernando Martins, José Manuel Rosa Pires Gravanita,
João Esteves Gomes Pincha, António José Monteiro de Oliveira,
Francisco Manuel dos Santos Alexandre Cunha, Femão Fon
seca Caldeira Prazeres, João Armando Capela Ruivo e Luís
Manuel Alves Silva, devendo ser considerados nesta situação
desde, respectivamente, 26 de Março, 20 e 24 de Abril, 3 de
Maio, 13 e 22 de Junho, 5 de Agosto, 16 de Novembro e 31 de
Dezembro de 1985.
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Distrito de Recrutamento e Mobilização de Vila Real
Capitão miliciano de cavalaria Francisco Guilherme e Silva, devendo
ser considerado nesta situação desde 16 de Novembro de 1985.

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Viseu
Tenentes milicianos de infantaria José António Rodrigues Teixeira,
António Luís Rosa Alves, Ilídio de Oliveira da Cunha, Amílcar
Ribas Soares da Costa, João Óscar de Almeida Neves, Raul
Gonçalves Mendonça, Graciano Rodrigues Pereira, Manuel
Eduardo de Lemos Castelo Branco e Amaral, José Augusto
Marques Ferreira da Rocha, Vital Lopes Varela, António da
Graça Ramos Cardoso, devendo ser considerados nesta situação
desde, respectivamente, 4 e 15 de fevereiro, 2, 10 e 20 de Maio,
20 de Julho, 10 e 14 de Agosto, 25 e 28 de Outubro e 14 de
Novembro de 1983.
Tenente miliciano de artilharia Álvaro da Silva Ribeiro, devendo ser
considerado nesta situação desde 9 de Outubro de 1983.
Alferes miliciano de artilharia Luís de Sousa Rocha Ramalho, deven
do ser considerado nesta situação desde 5 de Novembro de 1983.
Tenente miliciano de cavalaria José de Sena Cabra! Araújo dos
Santos, devendo ser considerado nesta situação desde 21 de
Julho de 1983.
Tenente miliciano de engenharia João Pereira de Figueiredo e Silva,
devendo ser considerado nesta situação desde 6 de Novembro
de 1983.
Tenente miliciano, graduado em capitão, do serviço de saúde Joaquim
Pires Sequeira, devendo ser considerado nesta situação desde
18 de Outubro de 1983.
Tenente miliciano do serviço de saúde Raul Gil Saraiva, devendo ser
considerado nesta situação desde 12 de Novembro de 1983.
Alferes milicianos do serviço de saúde Ãlvaro André Ferreira, Carlos
Alberto Marta Pimentel e Diamantino de Oliveira Henriques,
devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente,
13 de Março, 1 de Novembro e 4 de Dezembro de 1983.
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Tenente miliciano do serviço de administração militar José Patrício,
devendo ser considerado nesta situação desde 28 de Dezembro
de 1983.
Alferes miliciano do serviço de pessoal Álvaro Amaral Milagre,
devendo ser considerado nesta situação desde 16 de Outubro
de 1983.
Tenentes milicianos graduados, capelães eventuais, Manuel Antunes
dos Santos Barranha e fausto Duarte Cabral, devendo ser con
siderados nesta situação desde, respectivamente, 24 de Janeiro
e 12 de Fevereiro de 1983.
(Por portaria de 8 de Janeiro de 1986.)

Baixas de serviço:
Os oficiais 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.° 12017, de 2 de
Agosto de 1926:
Quariéis-generais:
Região Militar do Centro
Tenentes milicianos de infantaria, na situação de reserva, José
Marques Lopes e Américo Pereira Carvalho Santos, devendo
ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 19 de
Julho de 1983 e 17 de Agosto de 1984.
Alferes miliciano de infantaria, na situação de reserva, José Alves
Aldeia, devendo ser considerados nesta situação desde 7 de
Dezembro de 1985.
Tenentes milicianos de artilharia, na situação de reserva, João Ce
bolais Neto, Américo de Jesus de Almeida Santo e Augusto
Tomaz Afonso de Barros Santos, devendo ser considerados nesta
situação desde, respectivamente, 1, 24 e 27 de Dezembro de 1985.
Alferes milicianos do serviço de saúde, na situação de reserva, Antero
António Andrade Silva e Jerónimo Ferreira Pereira Coutinho,
devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente,
7 de Abril e 29 de Dezembro de 1985.
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Alferes miliciano do serviço de administração militar, na situação de
reserva, Óscar da Ascenção Gonçalves, devendo ser considerado
nesta situação desde 8 de Dezembro de 1985.
Região Militar de Lisboa
Tenentes milicianos do serviço de saúde, na situação de reserva,
Osvaldo de Almeida Pais e João Sá Nogueira, devendo ser
considerados nesta situação desde, respectivamente, 27 de Abril
e 13 de Maio de 1985.
Alferes miliciano do serviço de saúde, na situação de reserva, Eduardo
Paulo Letto Maior Ricou, devendo ser considerado nesta situa
ção desde 1 de Maio de 1985.
Região Militar do Norte
Alferes miliciano de infantaria, na situação de reserva, Aristides
Rodrigues Santos Bonfim, devendo ser considerado nesta situação
desde 12 de Outubro de 1982.
Alferes miliciano do serviço de saúde, na situação de reserva, Adé
rito Garrido Garrapatoso, devendo ser considerado nesta situa
ção desde 16 de Janeiro de 1985.
(Por portaria de 6 de Janeíro de 1986.)

V

—

PROMOÇÕES

Oficiais do quadro permanente
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 (50273111)
Rogério Augusto Garrett da Silva e Castro, conforme delibe
ração do Conselho de Chefes do Estado-Maior, em 20 de
Novembro de 1985, confirmada pelo Conselho Superior de
Defesa Nacional, em 18 de Dezembro de 1985, ao abrigo do

À
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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 20 de Novembro de
1985, 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 general o brigadeiro (50275911)
Manuel Ribeiro de Oliveira Carvalho, conforme deliberação do
Conselho de Chefes do Estado-Maior, em 20 de Novembro de
1985, confirmada pelo Conselho Superior de Defesa Nacional,
em 18 de Dezembro de 1965, ao abrigo do disposto no n.° 2 do
artigo 28? da Lei de Defesa Nacional e das forças Armadas,
aprovada pela Lei nY 29/82, de 11 de Dezembro.
Conta a antiguidade do novo posto desde 20 de Novembro de
1985, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos
vencimentos.
(Por

portaria de 20 de Novembro de 1985. 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 Praças
Major de infantaria, adido, o capitão de infantaria, adido, (02016966)
Fernando Jorge Teles de Menezes Martins, contando a anti
guidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde 1
de Outubro de 1982.
O referido oficial encontra-se na situação de adido, nos termos
do Decreto-Lei n.° 43/76, de 20 de Janeiro.
(Por portaria de 29 de Novembro de 1985. Não cerece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Direcção do Serviço de Saúde
Tenente-coronel farmacêutico, o major farmacêutico (35235057) José
António Barreto Damas Mora, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 23 de Outubro de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Quartóis-generais:
Região Militar do Centro
Tenente-coronel veterinário, o major veterinário (00195061) Ar
mando António Pires Remondes, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)

Região Militar cio Norte
Coronel de infantaria, adido, o tenente-coronel de infantaria, adido,
(50508711) flávio Martins Videira, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde 25 dc Agosto de
1976.
O referido oficial encontra-se na situação de adido, nos termos
do Decreto-Lei n.° 43/76, de 20 de Janeiro.
(Por portaria de 21 de Novembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Tenente-coronel de infantaria, o major de infantaria (50172911) Boaventura José Martins ferreira, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 20 de Agosto de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)

Tenente-coronel de infantaria, supranumerário permanente, o major
de infantaria, supranumerário permanente, (36454755) Luciano
Domingos da Silva Carvalho, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 30 de Agosto de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)

Tenente-coronel de infantaria, adido, o major de infantaria, adido,
(50508711) Flávio Martins Videira, contando a antiguidade
de 1 de Janeiro de 1974 e com direito a vencimentos desde
1 de Setembro de 1985.
O referido oficial encontra-se na situação de adido, nos termos
do Decreto-Lei n.° 43/76, de 20 de Janeiro.
(Por portaria de 21 de Novembro de 1985. 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:
Infantaria:
Escola Prática de Infantaria
Tenente de infantaria, o alferes de infantaria (14046682) José Paulo
Bernardino Serra, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
Tenente de infantaria, o alferes de infantaria (05069482) Lúcia
Agostinho Barreiro dos Santos, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
Tenente de infantaria, o alferes de infantaria (07622981) Jorge Ma
nuel da Costa Ramos, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
Tenente de infantaria, o alferes de infantaria (09637880) António
Gualdíno Ventura Moura Pinto, coatando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da pre
sente portaria.
Tenente de infantaria, o alferes dc infantaria (10331783) Domingos
Luís 1)ias Pascoal, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
Tenente de infantaria, o alferes de infantaria (03990281) Luís
Manuel Guerra Neri, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
Tenente de infantaria, o alferes de infantaria (13805183) flávio Luís
Vara Miranda, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
Tenente de infantaria, o alferes de infantaria (04861783) José loa
quim freire Martins Lavado, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
Tenente de infantaria, o alferes de infantaria (02054282) João Otílio
Passas Gonçalves, 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 (00492182) José Cus
tódio Madaleno Geraldo, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
Tenente de infantaria, o alferes de infantaria (graduado em tenente)
(0431207$) Alexandre Maria Teixeira Salvação Barreto, contando
a antiguidade, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Infantaria de Beja
Tenente de infantaria, o alferes de infantaria (05690$81) Manuel
António Francisco Lopes Calado, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da pre
sente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)

Regimento de Infantaria de Chaves
Tenente de infantaria, o alferes de infantaria (05404981) José Antó
nio Guedes da Silva, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Infantaria de Elvas
Tenente de infantaria, o alferes de infantaria (18872181) Desidério
Manuel Vilas Leitão, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 276.A/75.)

Regimento de Infantaria de Faro
Tenente de infantaria, o alferes de infantaria (60554674) Domingos
Artur da Cruz Soares, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1985. 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
Tenente-coronel de infantaria, adido, o major de infantaria, adido,
(50182011) Raul Afonso Reis, 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.° 681/76, de
8 de Setembro, por se encontrar a prestar serviço, em dili
gência, no Serviço de Estrangeiros (Ministério da Adminístração
Interna).
(Por portaria de 28 de Junho de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Tenente de infantaria, o alferes de infantaria (12870681) Fernando
Pedro Teixeira Araújo de Albuquerque, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da
presente portaria.
Tenente de infantaria, o alferes de infantaria (11083680) Manuel
Lourenço Pires Medina de Sousa, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da pre
sente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Infantaria do Porto
Tenente de infantaria, o alferes de infantaria (graduado em tenente)
(17489374) Laurentino Romeira Guimarües, contando a anti
guidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a
data da presente portaria.
Tenente de infantaria, o alferes de infantaria (03666381) José António
da Fonseca e Sousa, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
Tenente de infantaria, o alferes de infantaria (11063232) António
Martins Pereira, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portari
a.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1985. Não carece de visto
do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Regímento de Infantaria de Queluz
Tenente de infantaria, o alferes de infantaria (14772581) Luís
Correia Afonso, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
Tenente de infantaria, o alferes de infantaria (13309281) Manuel
JoOo de Oliveira Marques Borges, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da pre
sente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Regimento de Infantaria de Vila Real
Tenente de infantaria, o alferes de infantaria, graduado em tenente,
(16944077) António Manuel felício Rebelo Teixeira, contando
a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1985.)
Regimento de Infantaria de Viseu
Tenente de infantaria, o alferes de infantaria (02933180) Jaime Luís
Pires Coelho Anselmo, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75,)
Batalhão de Infantaria de Aveiro
Tenente de infantaria, o alferes de infantaria (07536280) José da
Silva ferreira Loureiro, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 276.A/75.)

Serviço de saúde:
Escola Prática do Serviço Veterinário Militar
Tenente-coronel veterinário, o major veterinário (06766668) Joaquim
Francisco Oliveira Salgado, contando a antiguidade para todos
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(Por portaria de 1 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Comandos:
Regimento de Comandos
Tenente de infantaria, o alferes de infantaria (02326681) Mámo Jorge
Freire da Silva, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
Tenente de infantaria, o alferes de infantaria (00806482) Jorge Manuel
Soeiro Graça, contando a antiguidade para todos os
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
Tenente de infantaria, o alferes de infantaria (00622082) Josí Carlos
de Abreu Bastos, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunsl de Contas, nos termos do Decreto n. 276-A/75.)

Distritos de recrutamento e mobilização:
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Vila Real

Tenente-coronel de infantaria, o major dc infantaria (50843911) AmLn
dio Mário Amado Pereira, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 31 de Julho de 1985. 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
Estabelecimentos de instrução
Academia Militar
Tenente de infantaria, o alferes de infantaria (10325282) Eduardo
Manuel Alves Pinheiro Garcia fcrnandes, contando a antiguidade

352

ORDEM DO EXÉRCITO N.°

4

2. Série

para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da pre
sente portaria.
Tenente de infantaria, o alferes de infantaria (00383882) José Ale
xandre da Cruz Soares, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Escola de Sargentos do Exército
Tenente de infantaria, o alferes de infantaria (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 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Centro de Instrução de Operações Especiais
Tenente dc infantaria, o alferes de infantaria (03712781) Manuel da
Silva, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
Tenente de infantaria, o alferes de infantaria (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 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Centro Militar de Educação Física, Equitação e Desportos
Tenente de infantaria, o alferes de infantaria (14056180) João Fran
cisco Braga Marquilhas, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Estabelecimentos hospitalares
Hospital Militar Principal
Major farmacêutico, o capitão farmacêutico (12931471) Francisco
Manuel Gomes Genebra, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
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Major farmacêutico, o capitão farmacêutico (08221265) José António
Aranda da Silva, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Diversos:
1? Brigada Mista Independente
Batalhão de Infantaria Mecanizado
(Agrupamento Base de Santa Margarida)
Tenente de infantaria, o alferes de infantaria (06767880) António
Carlos Sequeira da Teodora, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
Tenente de infantaria, o alferes dc infantaria (041 55482) Jorge
Manuel ferreira Pereira, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

1
1.0

.

Brigada Mista Independente

Batalhão de Infantaria Motorizado

(Regimento de Infantaria de Tomar)
Tenente de infantaria, o alferes de infantaria (01832183) Fernando
José Vicente freire, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
Tenente de infantaria, o alferes de infantaria (18442080) Alfredo
Manuel Catarino Carvalhão Tavares, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da pre
sente portaria.
(Por portaria de 1 de Setetnbro de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Brigada Mista Independente

2.° Batalhão de Infantaria Motorizado
(Regimento de Infantaria de Abrantes)
Tenente de infantaria, o alferes de infantaria (06216582) José Luís
Grossinho Diogo, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
Tenente de infantaria, o alferes de infantaria (15020883) Eugénio
Francisco Nunes Henriques, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria dc 1 de Setembro de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

.

Brigada Mista Independente

Comando e Companhia de Comando e Serviços
(Agrupamento Base de Santa Margarida)
Tenente-coronel de infantaria. supranurnerário ermanente.
de infantaria, supranurnerário permanente, (36992062)
da Silva Ferreira Casaca, contando a antiguidade para
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente

o major
Joaquim
todos os
portaria.

(Por portaria de 30 de Agosto de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)

Tenente-coronel dc infantaria, o major de infantaria (44412961) Antó
nio Luciano Fontes Ramos, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 23 de Setembro de 1925. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Adidos:
No Instituto de Altos Estudos Militares
Tenente-coronel de infautaria, adido, no Instituto de Altos Estudos
Militares, o major de infantaria, adido, no referido Instituto,
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(43451561) Joaquim ferreira de Barros, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 30 de Agosto de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

No Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos
Major farmacêutico, adido, no Laboratório Militar de Produtos Quí
micos e Farmacêuticos, o capitão farmacêutico, adido, no mesmo
Laboratório, (17407775) António Manuel Cruz de Sousa, con
tando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276.A175.)

No Corpo de Tropas Pára-Quedistas
Tenente de infantaria, adido, no Corpo de Tropas Pára-Quedistas,
o alferes de infantaria, adido, no Corpo de Tropas Pára-Que
distas, (01200183) Mário José Anacleto dos Santos, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
a data da presente portaria.
Tenente de infantaria, adido, no Corpo de Tropas Pára-Quedistas,
o alferes de infantaria, adido, no Corpo de Tropas Pára-Quedistas,
(05069482) José Manuel Lopes dos Santos Correia, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
a data da presente portaria.
Tenente de infantaria, adido, no Corpo de Tropas Pára-Quedistas,
o alferes de infantaria, adido, no Corpo de Tropas Pára-Que
distas, (01346681) Carlos Alberto Grincho Cardoso Perestrelo,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo venci
mentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)
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Oficiais do quadro de complemento

Armas e serviços:
Direcção do Serviço de Administração Militar
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar,
o soldado cadete, graduado em aspirante a oficial, (06395280)
António Manuel Pereira dos Santos, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 24 de Agosto de 1985.)
Direcção do Serviço de Intendência
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de administração militar,
os soldados cadetes, graduados em aspirantes a oficial, (03616485)
Jorge Miguel Lourenço de Matos Ferreira, (13963985) Valdemar
Manuel da Graça Oliveira, (04441882) Vítor Manuel Preto da
Silva, (02000385) Luís Gonzaga Nunes de Almeida Alves da
Costa, (05190585) Mário João Bernardo Pereira Marques e
(01579085) Rui Miguel Pereira Pinto, contando todos a antigui
dade desde a data da presente portaria.

(Por portaria de 24 de Agosto de 1985.)
Direcção do Serviço de Transportes
Aspirante a oficial miliciano do serviço de transportes, o soldado
cadete graduado em aspirante a oficial, (05430485) Rui Costa
Dias Francisco, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 24 de Agosto de 1985.)

Direcção do Serviço de fortificações e Obras do Exército
Aspirantes a oficial milicianos de engenharia, os soldados cadetes,
graduados em aspirantes a oficial, (17846682) José Luís Marques
Ucha e (10526182) Jorge Manuel de Aragão Barros Júlio Mestre,
contando ambos a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 24 de Agosto de 1985.)
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Chefia do Servïço de Material de Instrução
Aspirante a oficial miliciano do serviço de material de instrução, o
soldado cadete, graduado em aspirante a oficial, (00056985)
Rui Miguel Azevedo Alves Carneiro, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Par portaria de 24 de Agosto de 1985.)

Chefia do Serviço dc Reconhecimento das Transmissões
Aspirantes a oficial milicianos de transmissões, os soldados cadetes,
graduados em aspirantes a oficial, (06178482) Rui Pedro da
Conceição de Azevedo Damas, (00544283) Vítor Manuel Pereira
Duarte, (11514582) Luís Alberto Nunes Miranda, (03479583)
Custódio José Teles Anes, (09235382) Fernando Rui de Oliveira
Moreira e (06536484) João Filipe Roseiro Crespo, contando
a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 24

de Agosto de 1985.)

Quartéis-generais:
Região Militar do Centro
Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, o soldado cadete, graduado
em aspirante a oficial, (01947379) Rui Salgueiro Ramos Moreira,
contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
Aspirante a oficial miliciano de engenharia, o soldado cadete, gra
duado em aspirante a oficial, (05787780) Manuel António Alves
Miranda, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 24 de Agosto de 1985.)

Região Militar de Lisboa
Aspirante a oficial miliciano de educação física, o soldado cadete,
graduado em aspirante a oficial. (03548583) José Tolentino da
Silva Marfins, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 24 de Agosto de 1985.)
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Região Militar do Norte
Aspirante a oficial miliciano de educação física, o soldado cadete,
graduado em aspirante a oficial, (07260585) Manuel José Car
neiro Alvarez, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 24 de Agosto de 1985.)
Região Militar do Sul
Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, o soldado cadete, graduado
em aspirante a oficial, (00036482) Fernando Manuel Candeias
Coutinho Painho, contando a antiguidade desde a data da pre
sente portaria.
Aspirante a oficial miliciano de educação física, o soldado cadete,
graduado em aspirante a oficial, (02135585) David António
Cabrita Raposo, contando a antiguidade desde a data da pre
sente portaria.
(Por portaria de 24 de Agosto de 1985.)

Zona Militar dos Açores
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirantes a oficial, (05949785) Carlos Manuel
Domingues de Almeida, (13822084) Luís Manuel Gomes Correia
Ferreira de Oliveira e (02539785) José António Sequeira Teixeira,
contando todos a antiguidade desde a data da presente portaria.
Aspirante a oficial miliciano de engenharia, o soldado cadete, gra
duado em aspirante a oficial, (05089082) Mário António da
Silva Rouxinol Fragoso, contando a antiguidade desde a data
da presente portaria.
Aspirante. a oficial miliciano de educação física, o soldado cadete,
graduado em aspirante a oficial, (01056882) José Joaquim Por
tela, contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 24 de Agosto de 1985.)

Zona Militar da Madeira
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirantes a oficial, (00896281) Manuel Borlido
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Pereira e (02538885) Luís Filipe Mendes César de Vascon
celos,
contando ambos a antiguidade desde a data da presente portari
a.
Aspirantes a oficial milicianos de cavalaria, os soldados cadete
s, gra
duados em aspirantes a oficial, (00777184) Carlos Manue
l Mar
ques Toco Bento e (08486082) Luís Filipe de Oliveira Cristóv
ão,
contando ambos 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, (03038
379)
José Luís de Sá Mata, contando a antiguidade desde a
data da
presente portaria.
Aspirante a oficial miliciano de educação física, o soldad
o cadete,
graduado em aspirante a oficial, (00541085) Célio
da Costa
Neves, contando a antiguidade desde a data da presente portari
a.
(Por portaria de 24 de Agosto de 1985.)

Tenente graduado, capelão eventual, o alferes gradua
do, capelão
eventual, (10121372) Manuel Leal Gomes, devend ser
o
consi
derado nesta situação, para todos os efeitos, desde 29
de Setem
bro de 1984.
(Por portaria de 3 de Fevereiro de 1986. Não carece
de visto
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 276-A do
/75.)

Escolas práticas das armas e serviços, centros de instruç
ão
e unidades:
Infantaria:
Escola Prática de Infantaria
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados
cadetes,
graduados em aspirantes a oficial, (07218381) António
Manuel
Pinto Adão, (05519785) José Carlos Rodrigues da Costa
Correia
Mendes, (00169683) José Paulo Braz Mendes, (05827181)
Tiago
Coelho Marques, (10270979) José Manuel Mendes
Lopes,
(04159585) Mário Luís de Lima Delfino, (03456285)
Sérgio
Ferreira Marques, (02168482) Augusto José Esmer
ado Cava
leiro, (02413985) Carlos Manuel Serrasqueiro Rito,
(14225781)

Carlos Manuel Gonçalves Cardoso, (01764885) Vítor
Manuel
Pereira fafiães, (00630878) Jorge Manuel Marques
de Oliveira,
(10252583) Miguel Maria de Castelo Branco Ramos
de Maga-
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lhães, (03082080) Jorge Manuel Cordeiro Osório Gomes,
(11801483) Paulo Jorge Moureira Couto, (00369682) Paulo Jorge
Conceição Oliveira Ribeiro e (06447485) João Nuno Alberto dos
Santos faria, contando todos a antiguidade desde a data da pre
sente portaria.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar,
o soldado cadete, graduado em aspirante a oficial, (11266582)
Amílcar Carlos ferreira de Morais Pires, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
Aspirante a oficial miliciano de educação física, o soldado cadete,
graduado em aspirante a oficial, (03997485) Carlos Manuel
Vicente Marques, contando a antiguidade desde a data da piesente

portaria.

(Por portaria de 24 de Agosto de 1985.)

Regimento de Infantaria de Abrantes
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirantes a oficial, (02115683) Ercílio Coelho
Contente, (05566382) Luís Filipe de Meio Marques, (04437085)
Domingos Manuel Rodrigues Lucas e (11737185) Adelino Amaral
da Silva, contando todos a antiguidade desde a data da pre
sente portaria.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar,
o soldado cadete, graduado em aspirante a oficial, (05702580)
José Manuel de Portugal Vasconcelos Fernandes, contando a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 24 de Agosto de 1985.)
Regimento de Infantaria de Angra do Heroísmo
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes.
graduados em aspirantes a oficial, (16563478) João António de
Almeida frias Teixeira, (03022884) José Júlio Pequito Caldeira
Vieira de Matos, (07271585) António Manuel Ferreira de Oli
veira, (11947784) Paulo Fernando da Cunha Quintas Neves,
(10291185) João Luís Pereira Cabral, (03865985) José Carlos
Carneiro Monteiro e (08161283) José Manuel Ferrari Bigares
Careto, contando todos a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 24 de Agosto de 1985.)

2.’ Série

ORDEM DO EXRC1TO N.° 4

361

Regimento de Infantaria de Beja
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirantes a oficial, (08133780) Pedro Jorge Costa
dos Santos, (01339785) João Pedro dos Reis Roldan, (00232285)
Mário Henrique Botelho Magalhões, (03879785) João Manuel de
Sousa Neves Milheiro Domingues, (10624585) Luís Alberto
Sário Lopes de Almeida, (00245485) João Pedro Correia Betten
court Borges, (04221985) Domingos Manuel de Aguiar Felguei
ras, (17270384) João Paulo de Andrade Barros, (00012584)
Carlos Alberto Venâncio Simões, (05853479) António Manuel
Segurado Nunes Sequeira e (00744483) Miguel Nuno Carneira
dos Santos Tavares, contando todos a antiguidade desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 24 de Agosto de 1985.)
Regimento de Infantaria de Castelo Branco
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirantes a oficial, (08645085) José Manuel
Carvalho de Sousa, (04395383) Carlos Alexandre Abreu Pinheiro,
(04353985) Rui Filipe Gomes Lopes, (02675183) Fernando Ma
rantes Pinto, (07560480) Joaquim António Monteiro Cardoso,
(05924285) Henrique José Porfírio Terras, (07485785) Álvaro
Manuel da Silva Santos, (07844383) Carlos Manuel Faria de
Sousa do Canto Amaral e (04191887) António José Correia
França, 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, (00800580)
Carlos Alberto Martins Cordeiro Bértolo, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de transportes, o
cadete, graduado em aspirante a oficial, (02540285)
José Dias, contando a antiguidade desde a data da
portaria.
(Por portaria de 24 de Agosto

soldado
António
presente
de

1985.)

Regimento de Infantaria de Chaves
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirantes a oficial, (01444084) Amadeu Fer
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nando Costa Monteiro de Magalhães, (01434681) Carlos Rodri
gues Lourenço, (01029285) José Luís dos Santos Gonçalves
Martins, (01972485) Manuel Nuno Africano Fernandes Barata
Portugal, (08451283) Mário Jorge Fernandes Guerra, (17799683)
Jacinto Fernandes Tavares e (10614885) Silvestre José de Oli
veira Machado, contando todos a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 24 de Agosto de 1985.)
Regimento de Infantaria de Elvas
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirantes a oficial, (00159985) Carlos Manuel das
Neves Valente, (02759383) Mário Rui Pereira Gomes de Castro,
(02967484) Carlos Manuel Rebelo Amaro, (14833186) António
Martinho Comes de Andrade e (12753685) José Manuel Borges
Fonseca, contando todos a antiguidade desde a data da presente
portaria.
Aspirante a oficial milicíano do serviço de transportes, o soldado
cadete, graduado em aspirante a oficial, (04652780) Luís Alberto
Fonto Rosado, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 24 de Agosto de 1985.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, o soldado cadete, gra
duado em aspirante a oficial, (07966985) Joaquim Manuel Zam
bujeiro Simões, contando a antiguidade desde a data da pre
sente portaria.
(Por portaria de 3 de Agosto de 1985.)

Regimento de Infantaria de faro
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirantes a oficial, (02054585) José Mário de
Sousa Cunha, (03934680) Vítor Manuel Gonçalves, (10580885)
Fernando Manuel Guerreiro dos Reis Palma, (08398583) Paulo
Jorge Tormenta Mendonça, (02363380) Bernardino Fernando
Ribeiro Alves Passos e (02774585) João Granado Granjo Pires
Quintela, contando todos a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 24 de Agosto de 1985.)
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Regimento de Infantaria de Faro
Destacamento de Tavira
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirantes a oficial, (10171785) Luís Manuel Mar
tins dos Santos, (04897386) Luís Miguel Batalim de Carvalho,
(14352083) Mário Luís Almeida Felgueira, (07699282) Fran
klim Joaquim das Chagas e Silva, (01857684) Carlos Manuel
Pedro Dias e (03516283) João Maria Jonet da Silva Bruschy,
contando todos a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 24

de

Agosto de 1985.)

Regimento de Infantaria do Funchal
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirantes a oficial, (02216785) Carlos Alberto
Martins da Costa, (04599985) Fernando Luís Santos Pires,
(02645485) António Francisco Bandeira Barbosa Rodrigues Pe
reira, (04589081) Aurélio Pedro Monteiro Ferreira, (18174185)
Mário Rocha Valadas Fragoso, (02462484) Jorge Manuel Tava
res Cabral de Azevedo, (03670482) João Paulo Lopes Serrão
Iglésias, (07556285) Jorge Paulo Marques Moutinho, (12775485)
Luís Ezequiel Pinto Gomes, (04420385) Paulo Guilherme Dias
Brehm, (05890885) Paulo Honorato da Costa Pereira Coelho,
(04616885) António Manuel Pita Ornelas, (06995385) Álvaro
Manuel de Sousa Marcelino e (09179982) Emanuel Carlos Amado
Vaz Simão, contando todos a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria

de

24

de

Agosto

de

1985.)

Regimento de Infantaria de Ponta Delgada
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirantes a oficial, (04103985) José Pedro Ferreira
da Silva, (06298985) Carlos Manuel Condesso Soares, (03409685)
Augusto José Ramos da Silva, (05998485) Fernando Grilo dos
Santos, (01666684) António Manuel Rodrigues de Almeida e
(01870385) João Paulo Medina da Silva, contando todos a
antiguidade desde 24 de Agosto de 1985,
(Por portaria de

7

de Setembro de

1985.)
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Regimento de Infantaria do Porto
Aspirantes a oficial milicianos dc infantaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirantes a oficial, (06757984) Júlio Manuel
Salvador de Almeida e (03135581) José Coelho Gorgulho,
contando ambos 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, (01937882)
Adriano Virgílio Guimarães Ribeiro, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 24 de Agosto de 1985.)

Regimento de Infantaria de Queluz
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirantes a oficial, (11116179) José Manuel
Santos Correia Henriques, (07622083) João Paulo Gomos Leão
de Morais e Castro, (09168385) Maximiano Jorge Henrique
Gomes, (08321881) Rui Pedro Ferreira de Carvalho Pinto,
(02232385) António Fernando Serras Lobo, (04336183) Paulo
Jorge Serra Cardoso e (06087781) Antero Arede Carnboa, con
tando 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, (01736583)
Edgar Manuel Franco Jorge, contando a antiguidade desde a
data da presente portaria.
Aspirante a oficial miliciano de educação física, o soldado cadete,
graduado em aspirante a oficial, (04140385) Joaquim José
Batista Jorge, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por pottaria de 24 de Agosto de 1985.)

Regimento de Infantaria de Tomar
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, o soldado cadete, graduado
em aspirante a oficial, (05039480) Joaquim Bernardino de
Oliveira Lopes, contando a antiguidade desde a data da pre
sente portaria.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar,
o soldado cadete, graduado em aspirante a oficial, (02503380)
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Carlos de Carvalho Martins, contando a antiguidade desde a data
da presente portaria.

Aspirante a oficial miliciano de educação física, o soldado cadete,
graduado em aspirante a oficial, (01578285) Jorge Manuel
Antunes da Silva, contando a antguidade desde a data da pre
sente portaria.
(Por portaria de 24 de Agosto de 1985.)
Regimento de Infantaria de Vila Real
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, o soldado cadete, gra
duado em aspirante a oficial, (07086684) Reinaldo Noé Piloto
da Silva, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 3 de Agosto de

1985.)

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirantes a oficial, (13489386) Hélder Braz Nico,
(04911083) Albano Granja, (02546884) José Fernando Ferreira
Saraiva, (03962985) José Augusto Fernandes Pedro, (19039684)
Luís Pedro Pereira Correia, (00348285) Gaspar Joaquim Gon
çalves Soares, (15210685) Manuel António da Silva Teixeira,
(08137285) Fernando Almeida Teixeira, (03150080) Luís Miguel
Mendes Lobo e (17140880) José António Martins Rodrigues de
Freitas, 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, (04026980)
Diogo Manuel de Portugal Moreira Gandra, contando a anti
guidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 24 de Agosto de 1985.)

Regimento de Infantaria de Viseu
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados
graduados em aspirantes a oficial, (04561080) António
Vallejo Paes, (04313685) José Maria de Moura Gomes
(03582384) Pedro Jorge da Cunha Albuquerque
(07284583) Jorge Manuel Costa Ferreira, (02739285)
Carlos da Costa Pinho, (04024783) Honoiato Pereira

cadetes,
do Vale
Pereira,
Infante,
Joaquim
Esteves,
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(09320185) Fernando José Guerra Felício e (12617381) Vítor
Germano Dourado Sampaio, 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, (01382982)
Joaquim António Lourenço Corado Cerqueira, contando a anti
guidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 24 de Agosto de 1985.)
Batalhão de Infantaria de Aveiro
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, o soldado cadete, gra
duado em aspirante a oficial, (17110781) Joaquim Manuel Tava
res da fonseca, contando a antiguidade desde a data da pre
sente portaria.
(Por portaria de 24 de Agosto de 1985.)

Artilharia:
Escota Prática de Artilharia
Alferes miliciano de artilharia, o aspirante a oficial miliciano de
artilharia (19623571) João Manuel Dinis Cláudio, contando a
antiguidade desde 1 de Novembro de 1975, devendo ser consi
derado nesta situação desde 1 de Setembro de 1975.
(Por portaria de 1 de Março de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, os soldados cadetes,
graduados em aspirantes a oficial, (00800585) António Jorge
Carvalho Brito, (02739985) Rui Manuel Patrício Rocha,
(11292781) Victor António Castanho Esteves, (01924180) Antó
nio José Calado Carreiras, (06153085) Carlos Alberto de Almeida
Garcia Ferreira, (04001184) José António Gomes Raimundo,
(08807383) Nélson Jacinto dos Santos Tavares e (00905385)
Francisco Manuel Murteira dos Ramos, contando todos a anti
guidade desde a data da presente portaria.
Aspirante a oficial miliciano de educação física, o soldado cadete,
graduado em aspirante a oficial, (08625185) Mário Duarte Neves
Ferreira, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 24 de Agosto de 1985.)
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Regimento de Artilharia de Leiria

Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, os soldados cadetes,
graduados em aspirantes a oficial, (07993480) Joaquim Jorge
Delícias de Lemos Ferreira, (19175$85) José Fernandes Rodri
gues, (05325385) Carlos Manuel da Silva Tcixeira, (18688685)
Paulo Jorge Antunes Folgado e (12562084) António Fernando
das Neves Mota, contando todos a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 24 de Agosto de 1985.)

Regimento de Artilharia de Lisboa
Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, os soldados cadetes,
graduados em aspirantes a oficial, (00679985) António Luís
da Fonseca Vitorino, (05820279) António Pires Marques e
(19889485) José Alberto de Sousa Monteiro, 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, (03064480) Nuno
Boullosa Contreiras de Oliveira, contando a antiguidade desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 24 de Agosto de 1985.)

Regimento de Artilharia da Serra do Pilar
Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, os soldados cadetes,
graduados em aspirantes a oficial, (15731885) José Luís Pereira
Braguês, (03518985) Hélio António Guerreiro Costa, (07570183)
José Leopoldo Pinto de Almeida Carvalhaes, (03474484) Nuno
Baldomero da Conceição Barradas, (07798385) Henrique Bento
Gil, (02337083) José Fernando Pinto Simões, (06438780) Eurico
José Palma Raposo Fernandes e (05327485) Rui Cláudio Domin
gues de Pinho Barreiros, 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, (07928482)
Paulo Manuel Gomes Barbosa, contando a antiguidade desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 24 de Agosto de 1985.)
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Grupo de Artilharia de Guarnição n.° 1
Aspirante a oficial miliciano do serviço de transportes, o soldado
cadete, graduado em aspirante a oficial, (07082085) Henrique
Manuel Ribeiro Gião, contando a antiguidade desde a data da
presente portaria.
Aspirante a oficial miliciano de educação física, o soldado cadete,
graduado em aspirante a oficial, (14059785) José Armando
Carriço Bagorro, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 24 de Agosto de 1985.)
Grupo de Artilharïa de Guarnição n.° 2
Aspirante a oficial miliciano de artilharia, o soldado cadete, graduado
em aspirante a oficial, (07975965) Miguel Joaquim Esteves
Branco da Silva, contando a antiguidade desde 24 de Agosto
de 1985.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de transportes, o soldado
cadete, graduado em aspirante a oficial, (05498780) José Fran
cisco Mendonça Fernandes, contando a antiguidade desde 24 de
Agosto de 1985.
Aspirante a oficial miliciano de educação física, o soldado cadete,
graduado em aspirante a oficial, (09189585) Nélson Artur Lopes,
contando a antiguidade desde 24 de Agosto de 1985.
(Por portaria de 31 de Agosto de 1985.)

Centro de Instrução de Artilharia Antiaérea de Cascais
Desgraduado do posto de aspirante a oficial miliciano, desde 22 de
fevereiro de 1983, o soldado cadete (12782978) Manuel Paulo
Alves Barata Lima, na situação de abatido ao efectivo do
Exército desde a mesma data.
(Por portaria de 21 de Janeiro de 1986.)

Cavalaria:
Escola Prática de Cavalaria
Aspirantes a oficial milicianos de cavalaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirantes a oficial, (02256785) Luís Manuel de
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Matos fazenda dos Reis, (07636985) Paulo José Lopes Vieira
Dias, (19544082) Manuel José de Oliveira Marques Matos,
(08626985) Jorge Filipe Loureiro Morais, (07532584) Armando
de Silveira Ferraz, (02499485) Aníbal José Franco Ferreira,
(09493979 Rómulo Valdemar Ribeiro Machado, (15032584)
Henrique Jorge Duarte da Silva e (06399885) Albino Lopes
Avelelas, 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, (04227585)
Jorge António Borges de Morais, contando a antiguidade desde
a data da presente portaria.
Aspirante a oficial miliciano de educação física, o soldado cadete,
graduado em aspirante a oficial, (06690681) Luís Manuel de
Sousa Fernandes, contando a antiguidade desde a data da piesente portaria.
(Por portaria de 24 de Agosto de 1985.)

Regimento de Cavalaria de Braga
Aspirantes a oficial milicianos de cavalaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirantes a oficial, (05312382) José Cândido da
Silva Moreira, (00196285) Armando José Prazeres Carvalho,
(14457483) Abílio Jorge Pereira Martins, (02894384) Nuno Ale
xandre Dias Videira e (05916382) João Pedro Alves Batista
Sismeiro, contando todos a antguidacle desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 24 de Agosto de 1985.)

Regimento de Cavalaria de Estremoz
Aspirantes a oficial milicianos de cavalaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirantes a oficial, (09484785) Carlos Manuel
Mendes Cruz, (04604485) Mário Alexandre do Rosário Pereira,
(07206777) António Henrique Saraiva de Pinho Valente,
(16254585) João de Jesus Martins Pereira Barbosa, (02674083)
José Manuel Almeida Pedroso, (01881185) Rui Manuel fer
nandes Pedro da Costa, (04281365) António José Ferreira da
Silva, (07551182) Francisco Carlos de Pinho Pessoa de Amorim
e (06623285) Jorge Manuel Cabral de Albuquerque Teixeira,
contando todos a antiguidade desde a data da presente portaria.
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Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar,
o soldado cadete, graduado em aspirante a oficial, (18727083)
Luís Manuel Gomes de Sousa Pêcego, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
Aspirante a oficial miliciano de educação física, o soldado cadete,
graduado em aspirante a oficial, (08977585) Pedro Jorge Fran
cisco Ventura, contando a antiguidade desde a data da pre
sente portaria.
(Por portaria de 24 de Agosto de 1985.)

Regimento de Lanceiros de Lisboa
Aspirantes a oficial milicianos de cavalaria, os soldados cadetes, gra
duados em aspirantes a oficial, (09400584) Jorge Manuel Fer
nandes Ferreira, (16371682) Luís Manuel Monsanto Fonseca
de Serra e Silva, (08660085) João Carlos Marques da Silva,
(06142182) António José Antunes Rebocho, (07319282) Manuel
Augusto Marques Tavares, (03136584) António Eduardo Levy
Catalão, (13605282) Paulo Manuel da Silva Pedro, (01012085)
Joaquim Jorge Cerejo da Silva, (00602185) António Carlos Pinto
Prata, (15058285) António Manuel Machado de Seiça e
(03769483) José Carlos da Silva Malheiro, 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, (08358582) Luís Fer
nando Areosa Correia da Cruz, contando a antiguidade desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 24 de Agosto de 1985.)

Regimento de Cavalaria de Santa Margarida
Aspirantes a oficial milicianos de cavalaria, os soldados cadetes, gra
dttados em aspirantes a oficial, (05116382) José Manuel Rodri
gues Carmona Morgado, (05231485) Rui Manuel Lopes dos
Santos, (05933182) Rui Manuel Rodrigues Rufino, (08800882)
Nélson Santos Cabral, (00560084) José Manuel de Matos Serra
Ramos, (08910085) Luís Miguel da Silva Neto Arruda e
(13284084) Jorge Alberto Moreira Casais, contando todos a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 24 de Agosto de 1985.)
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Engenharia:
Regimento de Engenharia n.° 1
Aspirantes a oficial milicianos de engenharia, os soldados cadetes,
graduados em aspirantes a oficial, (02113682) Alfredo Valdemar
Saraiva Lopes Lebre e (07716382) Vítor Manuel Sobral Betten
court, contando ambos a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 24 de Agosto de 1985.)

Transmissões:
Escola Prática de Transmissões
Aspirantes a oficial milicianos de transmissões, os soldados cadetes,
graduados em aspirantes a oficial, (02017480) António Manuel
de Carvalho Serra Granjeia, (09235980) Edgar Manuel Rodri
gues Canelas, (10023182) Mário Hanel Burmester, (00234985)
Jorge Manuel Alves Silva Bernardo, (02300982) António Manuel
Machado Cruz Catarino, (04055883) Luís Miguel Garcez Mar
ques e (08034482) João Paulo Marques Pereira, contando todos
a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 24 de Agosto de 1985.)

Regimento de Transmissões
Aspirantes a oficial milicianos de transniissões, os soldados cadetes,
graduados em aspirantes a oficial, (03293582) Joaquim Manuel
do Nascimento Miranda e (16094082) Carlos Eduardo da fonte
Gonçalves Ferreira, contando ambos a antiguidade desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 24 de Agosto de 1985.)

Serviço de saúde:
Batalhão do Serviço de Saúde
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes,

graduados em aspirantes a oficial, (15131484) José Luís Matias
fidalgo Canaveira e (09292185) Manuel Alexandre Simões da
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Costa, contando ambos a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 24 de Agosto de 1985.)

Serviço de administração militar:
Escola Prática de Administração Militar
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de administração militar,
os soldados cadetes, graduados em aspirantes a oficial, (01046482)
Pedro Manuel Calapez Nunes Xavier, (01368281) fernando
António dos Santos Pinto Nunes Ribeiro, (02967785) José Mário
Vilaça Lopes, (15390180) Mário Manuel Alves Mendes Candoso,
(09562383) António Joaquim Sousa Alves Pinto, (14207983)
Jorge Manuel de Sousa Faria, (11 194980) Carlos Manuel Gon
çalves da Graça, (07397685) Francisco Manuel Ramos Rosa,
(07273186) Fernando António Gonçalves Monteiro, (05141581)
Fernando Jorge Leonardo Teixeira, (12526280) Francisco Bruno
Maia de Oliveira Ribeiro e (11307479) Jorge Manuel Coelho
Severo Ferreira, contando todos a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 24 de Agosto de 1985.)

Batalhão de Administração Militar
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de administração militar,
os soldados cadetes, graduados em aspirantes a oficial, (00392385)
Hélder Alexandre dos Santos Natal, (02550681) Carlos Manuel
ferreira Monteiro e (01785781) Rafael Calheiros Maranhão, con
tando todos a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 24 de Agosto de 1985.)

Serviço de informação e reconhecimento das transmissões:

Batalhão de Informações e Reconhecimento das Transmissões
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, o soldado cadete, graduado
em aspirante a oficial, (05857485) José Manuel Rosa da Silva,
contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
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Aspirantes a oficial milicianos de transmissões, os soldados cadetes,
graduados em aspirantes a oficial, (05177583) Alberto António
Alvaro Leal, (14778083) António Alberto da Silva Portei,
(00722883) António Gil Andrade Cartaxeiro, (08732183) Joaquim
José Batista Silva Fernandes, (02506084) Gonçalo de Faria Fra
goso e (01106380) Artur Jorge Laginha Paraíso, contando todos a
atitiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 24 de Agosto de 1985.)
Serviço de material:
Batalhão do Serviço de Material
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadete
s,
graduados em aspirantes a oficial, (02896085) Luís Filipe Mar
tins dos Santos e (04381085) José Manuel Fernandes Marques,
contando ambos a antiguidade desde a data da presente portaria.
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de material, os soldad
os
cadetes, graduados em aspirantes a oficial, (13314884) Luís
Manuel Ribeiro Costa. (05686482) António Manuel Ferreir
a
Teixeira Mota, (08430182) Miguel Aleixo de Andrade Brazão
,
(14802187) António Manuel Santos Prata. (02899280) Artur
Manuel Bule de Carvalho, (03826982) Luís António Antune
s
Francisco e (09496682) Mário Júlio Teixeira Pereira, contan
do
todos a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 24 de Agosto de 1985.)

Serviço de transportes:
Escola Prática do Serviço de Transportes
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de transportes, os soldad
os
cadetes, graduados em aspirantes a oficial, (11828780) José
Augusto Lopes, (10140784) João Monteiro Coimbra, (01037580)
José Carlos Lino de Sousa de Oliveira e (19663780) José Manue
l
Pereira da Costa, 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, (17763283) Leonel Fernan
do

—
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da Cruz Braz, contando a antiguidade desde a data da pre
sente portaria.
(Por portaria de 24 dc Agosto de 1985.)

Batalhão do Serviço de Transportes
Aspirante a oficial miliciano de educação física, o soldado cadete,
graduado em aspirante a oficial, (18952683) Egídio José Marques
Calado, contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 24 de Agosto de 1985.)
Centro de Instrução de Condução Auto n.° 1
Aspirantes a ofícial milicianos de infantaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirantes a oficial, (05926885) António Jorge
Gomes de Sousa Ribeiro e (12592285) João Paulo Ferreira
Alves Marçal, contando ambos a antiguidade desde a data da
presente portaria.
Aspirante a oficial miliciano de educação física, o soldado cadete,
graduado em aspirante a oficial, (10401485) Vítor Manuel Cor
reia, contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 24 de Agosto de 1985.)

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, (08882583) Joaquim Filipe Can
deias de Sousa Gago, contando a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 24 de Agosto de 1985.)
Comandos:
Regimento de Comandos
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirantes a oficial, (00336284) Victor Manuel
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Salvador, (12048284) Duarte Nuno Ventura de Oliveira Martins,
(12796184) Sérgio Silva Monteiro da fonseca, (14278984) Carlos
Alberto Estabainha fernandes Ramos de Magalhães, (17476685)
João Miguel Buttle Mendonça Mourão Possidónio, (16853885)
João Carlos Simões Aquino, (13410785) José Alberto Ferreira
de Azevedo Palhau, (12268085) Nuno Miguel Castelo Branco
Matias Caiano, (10300485) Luís Filipe Fernandes da Luz,
(08661385) Jaime Joaquim Matias de Oliveira, (07423685) Paulo
António Pereira Soares, (03030884) Manuel Luís da Silva de
Castro, (05790585) José Brás da Silva Dias, (02577085) Paulo
Guilherme Soares Roda, (00911685) João Policarpo Oliveira
Duarte, (00059085) José António dos Santos Lopes, (16988284)
Emílio Manuel Leão da Silva Coutinho, (15372384) Alberto da
Graça Quirino Palha, (09514685) Eduardo José Pestana de Vas
concelos Alves e (15003284) Luís Filipe das Neves fernandes
Maneira, contando todos a antiguidade desde a data da pre
sente portaria.
(Por portaria de 3 de Agosto de 1985.)
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administraçã
o militar, o
soldado cadete, graduado em aspirante a oficial, (08913282)
Ilídio Teotónio Barreto, contando a antiguidade desde
a data
da presente portaria.
Aspirante a oficial miliciano de educação física, o soldad
o cadete,
graduado em aspirante a oficial, (08995485) Custód
io Manuel
Freire Cardante, contando a antiguidade desde a data
da pre
sente portaria.
(Por portaria de 24 de Agosto de 1985.)
Õrgãos de execução dos serviços e outros elemen
tos:
Estabelecimentos militares
Estabelecimentos de instrução
Academia Militar
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar
,
o soldado cadete, graduado em aspirante a oficial, (16558585)
João Luís Silveira Garcia, contando a antiguidade desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 24 de Agosto de 1985,)
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Colégio Militar
Aspírantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes, gra
duados em aspirantes a oficial, (04513683) Pedro Jorge Betten
court de Oliveira Pinho e (14569282) João José Leiria de Brito
Coelho Nunes, contando ambos a antiguidade desde 24 de
Agosto de 1985.
Aspirante a oficial miliciano de engenharia, o soldado cadete, gra
duado em aspirante a oficial, (01666279) Luís Antõnio Branco
Teles Grilo, contando a antiguidade desde 24 de Agosto de
1985.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, o
soldado cadete, graduado em aspirante a oficial, (08751182) José
Luís da Silva Proença, contando a antiguidade desde 24 de
Agosto de 1985.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1985.)
Instituto Militar dos Pupilos do Exército
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar,
o soldado cadete, graduado em aspirante a oficial, (10423485)
Jorge Manuel Aires Ferreira da Rocha, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 24 de Agosto de 1985.)
Escola de Sargentos do Exército
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, o soldado cadete, gra
duado em aspirante a oficial, (11026085) José Manuel da Costa
Carvalho dos Santos, contando a antiguidade desde a data da
presente portaria.
Aspirante a oficial miliciano de educação física, o soldado cadete,
graduado em aspirante a oficial, (04483764) Joel Luís Pereira
Matos, contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 24 de Agosto de 1985.)

Centro de Instrução de Operações Especiais
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirantes a oficial, (00272285) António José
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Gomes Duarte, (04918285) Joaquim da Silva Barbosa, (11828485)
Fernando José da Conceição Bessa, (01383285) Fernando Fran
cisco de Castro Carneiro Felizardo, (13626785) José Carlos Fer
nandes Gonçalves, (05580485) Fernando Jorge Mesquita da
Cunha, (00459785) Manuel Alexandre Esteves de Brito,
(02427284) Carlos Jorge Miguel Fernandes, (06430981) Sebas
tião Alcino Tomás de Carvalho, (12657485) José Fernando Tei
xeira da Mota, (09922685) José Luís ferreira Pinheiro, (00895785)
José Manuel Soares de Andrade, (00336186) José Duarte Car
doso Gomes, (03262585) João Manuel da Conceição de Oliveira,
(04407085) António Pedro Almeida de Oliveira, (11342383)
Sérvulo Ponciano Araújo Gomes Cardoso e (07657384) Mário
António Martins Farinha, 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, (05694683) Carlos Alberto
Barbosa Folhadela Simões, contando a antiguidade desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 24 de Agosto de 1985.)

Escola Militar de Electromecânica
Aspirante a oficial miliciano de transmissões, o soldado cadete, gra
duado em aspirante a oficial, (00324783) José Manuel Alves An
tunes, contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de material, os soldados
cadetes, graduados em aspirantes a oficial, (04276085) José
Manuel Soares de Oliveira Trigo de Macedo e (07589184) José
Carlos Dias Marques Gomes, contando ambos a antiguidade
desde a data da presente portaria.
Aspirante a oficial miliciano de educação física, o soldado cadete,
graduado em aspirante a oficial, (17557285) Hélder Fernando
da Costa Reis, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por

portaria de

24

de Agosto

de 1985.)

Centro Militar de Educação Física, Equitação e Desportos
Aspirantes a oficial milicianos de educação física, os soldados cade
tes, graduados em aspirantes a oficial, (07896280) António de
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Jesus Gonçalves Rodrigues, (07021982) Luís Augusto freitas
Palmares e (01830685) Fernando Eduardo Silva Franco Ferreira,
contando todos a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 24 de Agosto de 1985.)

Estabelecimentos fabris
Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos
Aspitante a oficial miliciano do serviço de administração militar,
o soldado cadete, graduado em aspirante a oficial, (00424483)
Rui Valiejo Marques de Carvalho, contando a antiguidade desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 24 de Agosto de 1985.)

Manutenção Militar
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de administração militar,
os soldados cadetes, graduados em aspirantes a oficial, (08615580)
Luís Filipe Condeixa Peres faria e (14802685) Paulo Rui Brás
do Rosário, contando ambos a antiguidade desde a data da piesente portaria.
(Por portaria de 24 de Agosto de 1985.)

Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de administração militar,
os soldados cadetes, graduados em aspirantes a oficial, (12202785)
Manuel Carlos Pinho Silva e (08014186) João Carlos Neves
Moita, contando ambos a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 24 de Agosto de 1985.)

Estabelecimentos penais
Presídio Militar
Tenente miliciano de artilharia, o alferes miliciano dc artilharia
(19623971) João Manuel Diniz Cláudio, contando a antiguidade
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desde 1 de Dezembro de 1978, desde quando deve ser consi
derado nesta situação.
(Por portaria de 23 de Outubro de 1985. Não carece de

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

Forte da Graça
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes, gra
duados em aspirantes a oficial, (15886485) Jaime Manuel Gar
raio Ângelo Rodrigues e (06292781) Francisco João Ameixa
Ramos, contando ambos a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 24 de Agosto de 1985.)
Casa de Reclusão da Região Militar de Lisboa
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadete
s,

graduados em aspirantes a oficial, (08174982) Luís Pio Tilli
Simões de Carvalho e (01617984) Carlos Alberto Teixeira Calhau,
contando ambos a antguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 24 de Agosto de 1985.)
Casa de Reclusão da Região Militar do Sul

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, o soldado cadete,
graduado
em aspirante a oficial, (12247585) Francisco Carlos Marqu
es
Maia Pinto, contando t antiguidade desde a data da presen
te
portaria.
(Por portaria

de 24 de Agosto de 1985.)

Diversos:
Agrupamento Base de Santa Margarida
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirantes a oficial, (05749085) Paulo José Chitas
Oliveira Soares, (01953285) Alexandre Manuel Chambel dos
Santos e (12125885) Rui IvIanuel Lopes Ramos, contando todos
a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 24 de Agosto de 1985.)
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Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirantes a oficial, (04647164) João Paulo Mar
tins Neta, (00417281) Orlando José Manuel de Castro Borges,
(04697283) Pedro Manuel de Almeida Braz, (07964285) Miguel
Nunes Marcelino, (04095083) Pedro Jorge Antunes Vieira e
(08179985) Rui António Luís Lopes Umbelino, contando todos
a antiguidade desde 24 de Agosto de 1985.
(Por portaria de 31 de Agosto de 1985.)
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de administração militar,
os soldados cadetes, graduados em aspirantes a oficial, (04299485)
António José Alberto Ladeira e (11463179) José Luís Nunes
Chocalheiro, contando ambos a antiguidade desde a data da
presente portaria.
Aspirante a oficial miliciano de educação física, o soldado cadete,
graduado em aspirante a oficial, (00490885) Raul José Mon
teiro de Pina de Araújo Abreu, contando a antiguidade desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 24 de Agosto de 1985.)
fa
1.0

Brigada Mista Independente

Batalhão de Infantaria Motorizado

(Regimento de Infantaria de Tomar)
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes, gra
duados em aspirantes a oficial, (01268484) Nuno Manuel Tei
xeira de Sousa, (02175083) Francisco Rafael Pinheiro Páscoa,
(04092985) António Maria Saies Henriques Belchior, (10324985)
José da Costa Maló, (00649385) Fernando Alexandre Ramos
Ferreira Marques, (11596385) Pedro Brás Branco, (04487085)
João Paulo Ramos Nogueira e (07748481) Francisco Manuel dos
Santos Gomes de Matos, contando todos a antiguidade desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 24 de Agosto de 1985.)
•a Brigada Mista Independente
2.° Batalhão de Infantaria Motorizado
(Regimento de Infantaria de Abrantes)
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirantes a oficial, (04892$85) Jorge Manuel
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Dimas Contreiras, (12706581) Agostinho José Pedrosa da Silva,
(04018783) João Carlos Rorniio Alfaiate, (04430685) Víior Ma
nuel Madureira e Silva, (03179485) Miguel Ãngelo Monteiro
Lúcio Gonçalvcs, (05554384) Luís Manuel da Cunha Batalha,
(04319485) João Carlos Colaço da Silva, (01213986) António
Jesus Monteiro de Castro e (02107982) Carlos Miguel Simões
da Silva Teixeira de Sousa, contando todos a antiguidade desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 24 de Agosto de 1985.)

1 •a Brigada Mista Independente

Grupo de Artilharia de Campanha
(Regimento de Artilharia de Leiria)
Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, os soldados cadetes,
graduados em aspirantes a oficial, (02788785) Henrique José
Correia Cardoso Pires, (07961284) Rui Manuel Vieira dos Santos,
(09311485) Carlos Manuel Vítor Simões, (06210783) Anselmo
Coutinho Oliveira das Neves, (02537683) José Carlos Moura
Soares, (07092081) Fernando Lourenço Noblejas Ferreira e
(06487880) Guilherme Guerra Vasconcelos e Sé, contando todos
a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria

de 24 de Agosto de 1985.)

1 •a Brigada Mista Independente

Grupo de Carros de Combate
(Regimento de Cavalaria de Santa Margarida)
Aspirantes a oficial milicianos de cavalaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirantes a oficial, (13873683) José António Mar
ques Correia, (04059980) Luís António Marques de Carvalho,
(00657182) Ivo José de Almeida Alves, (07931285) Vítor Manuel
Pereira da Costa Silva, (08078278) António Adrião Pio,
(07732885) Paulo Vasco Antunes, (10012982) Mário José Cai
doso Sousa e (03540785) António Manuel Confraria Vicente,
contando todos a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 24 de Agosto de 1985.)
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Centro de Gestão financeira Geral
Aspirante a oficial miliciano do serviço de adrninistraçio militar,
o soldado cadete, graduado em aspirante a oficial, (03325381)
António Miguel Dufour Póvoas Leão, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de

24 de

Agosto

de 1985.)

Centro de Gestão Financeira de Logística
Aspirante a oficial milicianos do serviço de administração militar,
os soldados cadetes, graduados em aspirantes a oficial, (04094483)
Constantino Alves Mousinho e (07172281) Pedro Miguel Nobre
de Quadros Martins, contando ambos a antiguidade desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de

24

de Agosto de

1985.)

Centro de Gestão financeira da Região Militar do Centro
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de administração militar,
os soldados cadetes, graduados em aspirantes a oficial, (06539082)
Fernando José de Araújo dos Santos Almeida, (13623381) Antó
nio José Casimiro Ramos Gonçalves, (07819281) Fernando Albino
da Silva Dias e (07900322) Jorge Manuel Francisco Ferreira
Vaz, contando todos a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de

24

de Agosto de

1985.)

Centro de Gestão Financeira da Região Militar do Sul
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de administração militar,
os soldados cadetes, graduados em aspirantes a oficial, (08990082)
José António Godinho Conde, (06724280) Paulo Jorge Branco
Bracons e (00023480) José Manuel Madeira Belbute, contando
todos a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 24

de Agosto de

1985.)

Centro de Gestão Financeira da Zona Miliíar dos Açores
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar,
o soldado cadete, graduado em aspira:te a oficial, (00885580)
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José Manuel Ribeiro Ventura Francisco, contando a antiguidacte
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 24 dc Agosto de 1985.)

Centro de Gestão Financeira da Zona Militar da Madeira
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de administração militar,
os soldados cadetcs, graduados em aspirantes a oficial, (05066579)
António João Aires Pimenta da Gama e (04091481) José Antó
nio Gonçalves Guilhó, contando ambos a antiguidade desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 24 de Agosto de 1985.)

Depósito Geral de Material de Guerra
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de material, os soldados
cadetes, graduados em aspirantes a oficial, (02663582) João
Carlos Soares Carvalho, (09020881) Miguel José Pereira Saies
Cavique Santos, (14887382) Fernando Manuel Esteves Salgueiro
da Cruz e (06627682) Luís Manuel Miguel Silva, contando todos
a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 24 de Agosto de 1985.)

Depósito Geral de Material de Aquartelamento
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de administração militar,
os soldados cadetes, graduados em aspirantes a oficial, (02875985)
Carlos Manuel Coelho Ferreira, (02565085) Jorge Humberto
Pereira ferreira e (18861386) João Nuno Gemidos Abreu dos
Santos Raposo, contando todos a antguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 24 de Agosto de 1985.)

Depósito Geral de Fardamento e Calçado
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar,
o soldado cadete, graduado em aspirante a oficial, (11412182)
Luís Fernando Nunes Cerqueira da Silva, contando a antigui
dade desde a data da presente portaria.
(Por

portaria

de

24

de Agosto de

1985.)
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Destacamento do forte do Alto do Duque
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirantes a oficial (00380385) Manuel Albctc
Pinheiro Fernão Silvano e (00991983) Viriato Capão Morais,
contando ambos a antiguidade desde 24 de Agosto de 1985.
(Por portaria de 30 de Agosto de 1985.)

VI— COLOCAÇÕES, EXONERAÇÕES E TRANSFERNCIAS

Oficiais do quadro permanente
Armas e serviços:
Estado-Maior do Exército
Capitão de infantaria, no quadro, (40004762) Jacinto Joaquim Aidos.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1985.)

Direcção do Serviço de Pessoal
Repartição de Oficiais
Tenente do serviço geral do Exército, do Quartel-General da Zona
Militar da Madeira, (06374063) Bernardino Arlindo Raleira
Laureano.
(Por portaria dc 30 de Dezembro de 1985.)

Direcção da Arma de Transmissões
Coronel de transmissões, supranumerário, (50772511)

João Afonso

Bento Soares.
(Por portaria de 28 de Outubro de 1985.)
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Direcção do Serviço de Administração Militar
Tenente-coronel do serviço de administração militar, do Estado-Maior
do Exército, (50473711) Joaquim Miranda Ferreira.
(Por portaria de 5 de Agosto de 1985.)

Direcção do Serviço de Material
Major do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), do
Batalhão do Serviço de Material, (51332611) António Manuel
dos Santos.
(Por portaria dc 13 de Dezembro de 1985.)

Major do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), do
Batalhão de Apoio e Serviços da 7 •a Brigada Mista Independente
(Agrupamento Base de Santa Margarida), (50633111) Rúben
Barata Rodrigues da Silva Pires.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1985.)
Chefia do Serviço de Reconhecimento das Transmissões
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerório, (52391811)
Matiuel da Conceição Martins.
(Por portaria de 31 de Agosto de 1985.)

Quartéis-generais:
Região Militar do Norte
Major do serviço geral do Exército, adido, (51002311) José Tei
xeira Quciroz.
(Por portaria dc 1 dc Outubro dc 1985.)

Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução
e unidades:
Infantaria:
Regimento de Infantaria de Beja
Capitão de infantaria, no quadro, (09334561) João Manuel Marques
Pinheiro de Moura.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1985.)
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Regimento de Infantaria do Funchal
Alferes do serviço geral do Exército, do Regimento de Infantaria
de faro, (61140757) Nicácio José Rosa Pereira.
(Por portaria de 11 de Dezembro de 1985.)
Tenente chefe de banda de música, do Regimento de Infantaria de
Queluz, (49104059) Virgílio Vieira Marques Ramos.
(Por

portaria de 12 de Dezembro de 1985.)

Regimento de Infantaria de Ponta Delgada
Tenente-coronel de infantaria, do Regimento de Infantaria de farol
/Tavira, (50182011) Raul Afonso Reis.
(Por portaria de 13

de Agosto de 1985.)

Alferes do serviço geral do Exército, do Batalhão do Serviço de
Material, (45525259) António Marques Agostinho.
(Por portaria de 12 de Dezembro de 1985.)

Artilharia:
Escola Prática de Artilharia
Capitão do serviço geral do Exército, do Centro de Instrução de
Artilharia Antiaérea de Cascais, (52056511) Fernando António
ferreira Morais dos Santos.
(Por portaria de 15 de Dezembro de 1985.)
Tenente do serviço geral do Exército, do Regimento de Artilharia
de Lisboa, (51759211) João Sofio Alexandrino.
(Por portaria de 13 de Dezembro de 1985.)

Grupo de Artilharia de Guarnição n.° 1
Comandante, o tenente-coronel de artilharia, do Instituto dc Altos
Estudos Militares, (51341311) João Manuel de Melo Mariz
Fernandes.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1985.)
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Serviço geral do Exército:
Batalhão do Serviço Geral do Exército
Major do serviço geral do Exército, supranumerário, (52253511) José
António Calmeiro.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1985.)

Õrgãos de execução dos servÏços e outros elementos:
Estabelecimentos militares
Estabelecimentos de instrução
Centro de Instrução de Operações Especiais
Capitão de infantaria, no quadro, (05559369) José Manuel Enes Cas
tanho fortes.
Capitão de infantaria, no quadro, (16762769) José Maria Pires Meti
des Moreira.
(Por portaria de 30 de Setembro de 1985.)
Tribunais militares

2.° Tribunal Militar Territorial do Porto
Coronel de artilharia, do Quartel-General da Região Militar do
Norte, (51145511) José Carlos Castanheira da Costa.
(Por portaria de

18

de Novembro de

1985.)

Diversos:
1

a

Brigada Mista Independente

Batalhão de Infantaria Mecanizado
(Agrupamento Base de Santa Margarida)
Tenente do serviço geral do Exército, do Regimento de Infantaria de
Castelo Branco, (03920765) José Lopes Correia.
(Por portaria de 12 de Dezembro de 1985.)
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Ja Brigada Mista Independente
1.0

Batalhão de Infantaria Motorizado

(Regimento de Infantaria de Tomar)
Comandante, o tenente-coronel de infantaria,
(50994111) Abílio José Lagartinho Rodrigues.

supranumerário,

(Por portaria de 14 de Outubro de 1985.)

1.a Brigada Mista Independente
2.° Batalhão de Infantaria Motorizado

(Regimento de Infantaria de Abrantes)
Capitão de infantaria, no quadro, (16569076) Luís Manuel Martins
Ribeiro.
(Por portaria de 2 de Outubro de 1985.)

1 •a Brigada Mista Independente
Comando e Companhia de Comando e Serviços
(Agrupamento Base de Santa Margarida)
Tenente-coronel de cavalaria, supranumerário, (50432911) Abel Luis
Lemos Caldas.
(Por portaria de 9 de Setembro de 1985.)

1. Brigada Mista Independente

Batalhão de Apoio de Serviços
(Agrupamento Base de Santa Margarida)
Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
do Batalhão do Serviço de Material, (50006411) Armando José
Navalhas Morganho.
(Por portaria de 15 de Dezembro de 1985.)
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Depósito Geral de Material de Guerra
Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
do Batalhão de Infantaria Mecanizado da 1.a Brigada Mista
Independente (Agrupamento Base de Santa Margarida),
(50290211) Carlos Augusto Rego de Sousa.
(Por portaria de 15 de Dezembro de 1985.)
Oficiais do quadro de complemento
Armas e serviços:
Direcção do Serviço de Intendência
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de administração militar,
da Escola Prática de Administração Militar, (03141581) Fer
nando Jorge Leonardo Teixeira e (09562383) António Joaquim
Sousa Alves Pinto.
(Por portaria de 23 de Outubro de 1985.)
Quartéis-generais:
Região Militar do Centro
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Centro de
Instrução de Operações Especiais, (02325677) Vasco Jorge An
tunes de Almeida.
(Por portaria de 4 de Dezembro de 1985.)
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de pessoal, do Quartel-General da Região Militar do Sul, (03116779) Domingos Onofre
da Silva Castro e (04505380) Jorge Manuel Torres Leal Barreto.
(Por portaria de 19 de Novembro de 1985.)
Região Militar de Lisboa
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Batalhão do
Serviço de Saúde, (01219278) José Manuel Alves Henriques
Pinto.
(Por portaria de 15 de Novembro de 1985.)
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Aspirantes a oficial milicianos do serviço de saúde, da Escola Prática
de Infantaria, (01427679) José Carlos Pereira Dionísio e
(01478179) Sérgio Morais Ribeiro da Silva.
(Por portaria de 25 de Novembro de 1985.)
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, do Tribunal
Militar Territorial de Tomar, (14014479) Carlos Fernando Harris
Jones Almada e Albuquerque.
(Por portaria de 2 de Dezembro de 1985.)

Região Militar do Norte
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, da Repartição de
Oficiais (Direcção do Serviço de Pessoal), (02545180) José
Manuel Lobo d’Ávila Esteves de Aguiar.
(Por portaria de 18 de Novembro de 1985.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, do Centro de
Selecção de Coimbra, (04493781) Alexandre Lopes de Oliveira.
(Por portaria de 27 de Novembro de 1985.)

Zona Militar dos Açores
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, da Direcção do
Serviço de Informática do Exército, (13940685) Mário Manuel
Tavares Cardoso.
(Por portaria de 15 de Outubro de 1985.)

Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução
e unidades:
Infantaria:
Regimento de Infantaria do Porto
Alferes miliciano de infantaria, do Batalhão de Caçadores n.° 5,
(08990280) Luís Alberto Borregana Lopes dos Santos, em dis
ponibilidade.
(Por portaria de 22 de Dezembro de 1984.)
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Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Quartel-General da
Região Militar do Norte, (06798983) António Braz dos Santos
Costa, em disponibilidade.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1985.)

Regimento de Infantaria de Queluz
Tenente miliciano de infantaria, da Escola Prática de Infantaria,
(02341377) Saul José da Costa Leal de Oliveira, em dispo
nibilidade.
(Por portaria de 27 de Novembro de 1985.)
Alferes miliciano de infantaria, do Batalhão de Caçadores n.° 5,
(13914882) Pedro Vieira Rasquinho Raposo, em disponibilidade.
(Por portaria de 22 de Dezembro de 1984.)
Alferes miliciano de infantaria, da Escola de Sargentos do Exército,
(14218081) José Manuel Clemente Vaz, em disponibilidade.
(Por portaria de 7 de Outubro de 1985.)
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Artilharia de Costa,
(06120681) José Manuel Reis Alves Pereira, em disponibilidade.
(Por portaria de 22 de Novembro de 1985.)
Alferes miliciano de infantaria, do Serviço Cartográfico do Exército,
(16017079) Carlos Manuel da Silva Inês Soares, em dispo
nibilidade.
Alferes miliciano de infantaria, do Batalhão de Informações e Reconhe
cimento das Transmissões, (09046882) Gabriel Marcos Leitão
e Sá, em disponibilidade.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1985.)
Regimento de Infantaria de Vila Real
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de Chaves,
(04273484) Manuel Luís Silva Pilropo.
(Por portaria de 30 de Novembro de 1985.)
Regimento de Infantaria de Viseu
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Centro de
Selecção de Coimbra, (06822379) António José Ramos Aguiar
de Lemos.
(Por portaria de 25 de Novembro de 1985.)
-
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Batalhão de Infantaria de Aveiro
Alferes miliciano de infantaria, do Colégio Militar, (10003881) Carlos
António Saraiva Matos, em disponibilidade.
(Por portaria de

10

de

Agosto de 1985.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Regimeito dc
Engenharia de Espinho, (01731479) José Luís Esteves de Só.
(Por portaria de 26 de Novembro de

1985.)

Artilharia;

Regimento de Artilharia de Lisboa
Alferes miliciano de artilharia, da Escola Prática de Artilharia,
(10229784) Joaquim Miguel Cruz Mendes, em disponibilidade.
(Por

c.r

portaria

de

3

de Novembro de

1985.)

Tenente miliciano, capelão eventual, do Colégio Militar, (04243775)
Luís Alberto Martins de Carvalho, em disponibilidade.
(Por portaria

de

de

21

Outubro de 1985.)

Cavalaria:
Regimento de Cavalaria de Braga
Alferes miliciano de cavalaria, do Quartel-General da Região Militar
do Norte, (00181179) Paulo Avelino Santos ferreira Amaral,
em disponibilidade.
(Por portaria de

30

de Outubro de

1985.)

Alferes miliciano de cavalaria, da Escola Prática de Cavalaria,
(04094180) Agostinho Manuel de Sousa Neves.
(Por portaria de

5

de Novembro de

1985.)

Regimento de Lanceiros de Lisboa
Alferes miliciano de cavalaria, da Direcção do Serviço de Informática
do Exército, (02714682) Paulo Alexandre Pinto Mourato, em
disponibilidade.
(Por portaria de

1

de Novembro de

1983,)
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Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, do Quartel-General da
Região Militar do Sul, (10830081) Eduardo Filipe Nunes de
Meio Albarran, em disponibilidade.
(Por portaria de 10 de Outubro de 1985.)

Engenharia:
Regimento de Engenharia de Espinho
Tenente miliciano de engenharia, do Quartel-General da Região
Militar do Centro, (04145677) José Carlos Rodrigues de Freitas
Martins, em disponibilidade.
(Por portaria de 25 de Novembro de 1985.)
Aspirantes a oficial milicianos de engenharia, do Quartel-General
da Região Militar do Norte, (14142381) Fernando José Rabaça
Vaz e (10586280) António Francisco Souto Mayor Pestana da
Silva, ambos em disponibilidade.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1985.)

Regimento de Engenharia n.° 1
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, da Escola Prática
de Cavalaria, (03351279) António Correia Martins Araújo.
(Por portaria de 20 de Novembro de 1985.)
Transmissões:
Regimento de Transmissões
Aspirante a oficial miliciano de transmissões, da Escola Militar de
Electromecânica, (00324783) José Manuel Alves Antunes.
(Por portaria de 17 de Outubro de 1985.)
Serviço de saúde:
Batalhão do Serviço de Saúde
Alferes miliciano do serviço de saúde, do Depósito Geral de Material
Sanitário, (04111077) João Manuel dos Santos Henriques, em
disponibilidade.
(Por portaria de 4 de Novembro de 1985.)
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Aspirantes a oficial milicianos do serviço de saúde, do Quartel-General da Região Militar do Norte, (02603576) José Maria
Figueiredo Rodrigues, (01635275) Joaquim Lourenço Veríssimo
dos Reis, (00883478) José Manuel Oliveira Faria de Castro,
(01111677) Victor Manuel de Almeida Baltar, (05571177) Antó
nio José Baptista ferreira, (01066277) Joaquim José da Racha
Morais e (05883879) Pedro Jorge Rodrigues Couceiro da Costa,
todos em disponibilidade.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1985.)
Serviço de administração militar:

Escola Prática de Administração Militar
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Centro de
Selecção de Setúbal, (03295178) José João da Amélia Cordeiro.
(Por portaria de 15 de Novembro de 1985.)

Batalhão de Administração Militar
Alferes miliciano do serviço de administração militar, do Batalhão do
Serviço de Transportes, (01725379) Diogo Mendes da Maia,
em disponibilidade.
(Por portaria de 10 de Outubro de 1985.)
Alferes miliciano do serviço de administração militar, do Centro de
Gestão Financeira da Região Militar do Centro, (03253281) José
Daniel Martins Ribeiro, em disponibilidade.
(Por portaria de 16 de Outubro 1985.)
Alferes miliciano do serviço de administração militar, da Direcção
do Serviço de Finanças, (02245280) Miguel Nuno da Cruz Brito
Pereira, em disponibilidade.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1985.)
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de administração militar,
do Quartel-General da Região Militar do Norte, (05008381)
Laurentino Arménio Oliveira de Jesus Costa e (07373881)
Diogo de Paiva Leite Brandão, ambos em disponibilidade.
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de pessoal, do Quartel
-General da Região Militar do Norte, (04090879) José Manuel
Moreira de Oliveira, (00998279) Rodolfo Augusto felgueiras
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Parente, (11944879) Silvestre de Almeida Lacerda e (03903982)
João Carlos de Miranda, todos em disponibilidade.
(Por

portaria de

10

de Agosto de

1985.)

Serviço de reconhecimento das transmissões:
Batalhão de Informações e Reconhecimento das Transmissões
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Regimento dc
Infantaria de Chaves, (03419977) António Manuel da Silva
Lopes.
(Por portaria de 3 de Dezembro de 1985.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, do Quartel-General da Zona Militar da Madeira, (03016$79) Serafim José
Coutinho da Silva.
(Por portaria de 2 de Dezembro de 1985.)

Serviço de transportes:
Escola Prática do Serviço de Transportes
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Regimento
de Infantaria de Castelo Branco, (02666077) António Simões
Arriaga.
(Por portaria de 26 de Novembro de 1985.)

Batalhão do Serviço de Transportes
Alferes miliciano do serviço de administração militar, do Batalhão de
Administração Militar, (0796017$) Joaquim Vieira Martins.
(Por

portaria

de 28 de Outubro

de

1985.)

Serviço geral do Exército:
Batalhão do Serviço Geral do Exército
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Regimento de
Comandos, (05425779) João António Frazão Rodrigues Branco.
(Por portaria de 29 de Novembro de 1985.)
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Distritos de recrutamento e mobilização:
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Coimbra
Alferes miliciano de artilharia, do Regimento de Artilharia de Leiria,
(01919068) Messias Martinho de Oliveira, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1983.)

Distrito de Recrutamento e Mobiiizaçõo de Lamego
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Artilharia de
Leiria, (1565586$) Amândio José Fernandes Ribeiro, licenciado.
(Por portaria de 1

de

Janeiro

de

1983.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Lisboa
Alferes milicianos de artilharia, do Regimento dc Artilharia de Lisboa,
(01303470) Luís Filipe Gonçalves de Freitas e (60124670) José
Eduardo Simões do Carmo Barradas, ambos licenciados.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1985.)

Alferes milicianos de engenharia, do Regimento de Engenharia n.° 1,
(0465626$) José Martins do Nascimento e (01123468) João
António Coelho Martins do Vale, ambos licenciados.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1983.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização do Porto
Alferes miliciano de engenharia, do Regimento de Engenharia n. 1,
(19801568) José Abílio Vaz Pinto Mendes, licenciado.
(Por portaria

de

1

de Janeiro de

1983.)

Alferes miliciano do serviço de saúde, do Regimento de Infantaria
do Porto, (08186070) António Veríssimo Ribeiro de Só, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1985.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Santarém
Alferes miliciano de engenharia, do Regimento dc Engenharia n.° 1
(70379668) Victor Manuel Carvalho Milo, licenciado.
(Por portaria de

1

de

Janeiro de 1983.)
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Distrito de Recrutamento e Mobilização de Setúbal
Alferes miliciano de artilharia, do Regimento de Artilharia de Leiria,
(18310868) Joaquim José Horta de Niny Mestres, licenciado.
Alferes miliciano de engenharia, do Regimento de Engenharia n.° 1,
(16563568) Armando Nunes Martins, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1983.)

Órgãos de execução dos serviços e outros elementos:
Estabelecimentos de instrução
Academia Militar
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Regimento de
Comandos, (03633079) Ricardo Jorge Martins da Luz.
(Por portaria de 29 de Novembro de 1985.)

Escola Militar de Electromecânica
Aspirante a oficial miliciano de transmissões, do Regimento de Trans
missões, (16094082) Carlos Eduardo da fonte Gonçalves Ferreiro.
(Por portaria de 14 de Outubro de 1985.)

Estabelecimentos hospitalares
Hospital Militar Principal
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, da Escola Prática
de Artilharia, (09181378) Rui Manuel Faustino Ribeiro.
(Por portaria de 15 de Novembro de 1985.)

Hospital Militar de Doenças Infecto-Contagiosas
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do 2.° Batalhão
de Infantaria Motorizado (Regimento de Infantaria de Abrantes),
(09818179) Albano Alves Cardoso.
(Por portaria de 25 de Novembro de 1985.)
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Hospital Militar Regional n.” 1
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, da Escola Prática
de Transmissões, (03665279) Paulo Manuel Lencastre ferreira
da Silva.
(Por portaria de 19 de Novembro de 1985.)
Hospital Militar Regonal

n.° 2

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Batalhão de
Infantaria de Aveiro, (12938979) Paulo Jorge Coimbra Martins.
(Por portaria de 27 de Novembro de 1985.)
Diversos:
Centro de Selecção de Coimbra
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Agrupamento
Base de Santa Margarida, (03550078) Mário Henriques Ferreira.
(Por portaria

de

18

de Novembro

de 1985.)

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 1985:
Coronéis:
(50155711)
(50154111)
(50153311)
(50171611)

José Pedro Paixão, 91 200$00;
José António de Almeida Castro, 91 500S00;
Carlos Duarte ferraz, 91 200$00;
César Cardoso da Silva, 98 940$00;
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(50171511) José Frederico Porto de Assa Castel-Btanco, 91 200$00;
(f016361 1) António Afonso Viegas Vaz, 106 680$00;
(50152311) João Maria da Silva Delgado, 91 200$00;
(50153211) Aurélio Afonso dos Reis, 91 200$00;
(50328011) José Vasco Lobato de Faria Roncon, 91 500$00;
(50283011) Carlos Augusto Coutinho de Almeida Cordeiro,
106 680$00;
(50283111) Frederico Avelino de Gusmão Guterres Pirnentel da
Fonseca, 106 680$00;
(50343111) Carlos da Costa Campos e Oliveira, 91 200$00;
(50277111) Reinaldo Luís Lourenço Leal, 106 680$00;
(50276011) João Manuel Pereira do Carmo de Sousa Teles, 91 200$00;
(50277511) Ângelo Manuel Albergaria Pacheco, 106 680$00;
(50278011) Manuel fernandes Barbudo Calado, 91 200$00;
(50278611) Carlos Alberto Guirnarães da Costa, 99 820$00;
(50272811) Carlos Henrique Botelho Neves, 91 500$00;
(50271911) António dos Santos Costa, 92 000$00;
(50272511) Carlos Alfredo Guedes Pinto Vilela, 92000$00;
(50268911) José de Vilhena Ramires Ramos, 103 820$00;
(50269311) Jorge da Glória Dores Costa, 92000$00;
(50269511) Fernando Augusto Lopes, 92000$00;
(50269711) Armando Rodrigues figueira, 92 000$00;
(50270011) António Luís Alves Dias Ferreira da Silva, 91 500500;
(50267511) Leandro Moreira Pereira Soveral, 99 820$00;
(50267811) José Leitão Fernandes de Carvalho, 98 940$00.

Majores:
(51387611)
(50244511)
(50137711)
(50139511)
valho,
(50127911)
(50203911)
(50082211)
(50327311)
(50325411)
(50325$11)
(50326311)
(50295711)
(50275611)

Duarte Leite Pereira, 92520$00;
Abílio de Almeida Lemos, 7$ 700$00;
Francisco Cândido Pereira Rodrigues de Sousa, 85 610$00;
António Maria Ferreira de Almeida Tavares de Cai92 520$00;
Rafael Santo Machado, 7$ 700$00;
Joaquim ferreira, 79379$00;
Júlio Heitor Lino ferreira, 78700$00;
Jorge de Melo Gomes, 83 117$00;
Túlio Cornélio Gamboa Evangelista, 84 700S00;
João Herculano Casaca, $2 700$00;
Alberto Martins de Lima, $2 700$00;
João Teodoro dos Reis Soares, 97320$00;
Artur Fernandes Baptsta. 83500$00.
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Capitães:
(50211711) Rodolfo António Bento de Oliveira Dias Pimpüo,
72 500$00;
(50207111) Carlos Silvino da Costa Presa, 72 500$00;
(50084311) Álvaro Pombo, 79 190$00;
(50164111) José de Oliveira Franco, 72500$00;
(50164211) João Maria Maduro, 72 500$00;
(50167211) António Esteves Calçado, 78 790$00;
(50159311) Manuel de Sousa Mendonça, 78790$00;
(50157611) Silvério da Silva Dias, 78 790$00;
(50145711) José Luís Júnior, 78790$00;
(50140511) Artur Casacão Carapinha, 74600$00;
(50128711) Francisco de Oliveira Cardoso, 72 500$00;
(50173511) Adriano Augusto dos Santos, 79990$00;
(50327111) João Esteves Zorrinho Murteira, 73 700S00;
(50296211) José Pereira de Amorim, 72 500$00;
(50357511) Aristídes Ferrão Tavares de Sousa, 72 500$00;
(50357711) Joaquim Rodrigues de Oliveira Miranda, 72 900$00;
(50357811) Mório Bastos, 73 400$00;
(50357911) José Gonçalves de Matos, 72900$00;
(50358711) Frederico Carlos Teixeira de Morais, 72 900$00;
(50282711) Abel Martinho Teixeira Montenegro, 72 500$00;
(50358511) José Gomes Ferreira. 73275$00;
(50345811) António Lourenço Menino, $5 080$00;
(50344311) António Teixeira, 72 500$00;
(50344411) Alfredo Hipólito, 78 790$00;
(50340311) José da Silva Santos, 72 900$00;
(50330511) João Teotónio Nascimento Corujo, 79 890$00;
(50339011) Joaquim Pereira Rosa Júnior, 72 500$00;
(50339511) José Augusto Pires, 78 790$00;
(50297611) Gualter Manuel Teixeira de Almeida, 72 500$00;
(50282611) Alfredo dos Santos Viegas, 72 500$00;
(50282211) Abel Augusto da Costa, 72500$00;
(50282111) Américo Afonso Domingues, 72 500$00;
(50281811) Fernando José Pereira Ranhada, 78 790$00;
(50130611) João José Rosa, 72500$00;
(50005411) Aníbal Henrique Pires, 73 658$00;
(50185011) Licínio Alfredo Lopes Cirne, 85 580$00;
(50055811) Manuel Diogo Velez, 86 349$00;
(50058611) Francisco florêncio Perú, 79 368$00;
(51669011) António Gonçalves de Oliveira, 72883$00;
(52424811) Joaquim Santana Marques, 72 980$00;
(50451211) Inácio Santana Perdigão, 72 500$00;
(50561611) José Augusto da Silva Valente, 72 500$00.
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Com menos de 36 anos de serviço:
Desde 1 de Janeiro de 1985:
Capitães:
t5004601 1) José Rodrigues, 66 626$00. Coma 33 anos e 1 mês de
serviço;
(45381858) José Luís da Conceíção Rodrigues, 41 283$00. Conta 21
anos e 1 mês de serviço;
(50211111) Óscar da Rocha Lima, 49464$00. Conta 23 anos e 3
meses de serviço;
(50202811) João António Brites Godinho, 80 483$00. Conta 35 anos e
2 meses de serviço;
(50195111) José Augusto Delgado Tamagnini, 25688$00. Conta 13
anos e 6 meses de serviço;
(50277911) Delfim de Sousa Gonçalves Correio, 34924$00. Conta
17 anos e 10 meses de serviço;
(50277211) Manuel Diegues Ramos, 35 903$00. Conta 18 anos e
4 meses de serviço;
(50338911) Henrique Manuel Fortes Dias Ferreira, 4$ 202$00. Conta
22 anos e 5 meses de serviço;
(50355511) Alfredo Antunes flor, 72332$00. Conta 35 anos e 11
meses de serviço;
(50169111) José Augusto Campos de Barros, 39 167$00. Conta 20
anos de serviço;
(45413154) José Rarnajal Teixeira, 78 551$00. Conta 35 anos e 9
meses de serviço;
(46276062) António Miguel Ramalho Pisco, 43 017$00. Conta 20
anos e 2 meses de serviço;
(50006711) Américo Lopes Bento, 73 691$00. Conta 33 anos e 6
meses de serviço;
(41388051) Artur Olímpio de Só Nunes, 74 413$00. Conta 34 anos
de serviço.

VIII— DECLARAÇÕES

Colocações e desempenho de funções:
1) O tenente-coronel de infantaria, na situação de reserva,
(51111711) fausto António de Carvalho e Silva deixou de prestar
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Tribunal Militar Territorial do Porto desde 1 de Janeiro

2) O tenente-coronel de infantaria, na situação de reserva,
(51056611) Agostinho da Costa Alcobia presta serviço na Direcção
do Serviço Histórico Militar desde 4 de Fevereiro de 1986.
3) O major de infantaria, na situação de reserva, (42004951)
João Henriques de Almeida presta serviço desde 15 de Janeiro dc
1986 no Batalhão do Serviço de Transportes.
4) O major de infantaria, na situação de reserva, (50994011)
Alcino de Sousa Faria deixou de prestar serviço no Distrito de
Recrutamento e Mobilização de Leiria desde 1 de Janeiro de 1986.
5) Por despacho de 30 de Abril de 1985, do general Chefe do
Estado-Maior do Exército foi nomeado, por escolha, para o cargo
de comandante da Escola Prática de Artilharia, o coronel de
artilharia (51200411) Manuel de Azevedo Moreira Maia.
O coronel Moreira Maia assumiu o cargo em 22 dc Julho de
1985.

6) O coronel
João Luís Moreira
a Valorização do
do Norte desde 3

de cavalaria, na situação de reserva, (52155511)
Ai-riscado Nunes presta serviço na Comissão pai-a
Património Histórico Militar da Região Militar
de Fevereiro de 1986.

7) O coronel de cavalaria, na situação de reserva, (51467511)
Henrique Augusto Teixeira de Sousa Sanches deixou de prestar ser
viço no Serviço de Polícia Judiciária Militar desde 1 de Janeiro de
1986.
8) O tenente-coronel engenheiro de transmissões (40008462)
António Carlos Pinho de Almeida, na situação de reserva, presta
serviço na Delegação de Aveiro (Núcleo de Águeda) da Liga dos
Combatentes, nos termos da Determinação 8. da Ordem do Exército.
1.a Série, de 30 de Novembro de 1965, desde 1 de Janeiro de 1985.
9) O coronel médico, na situação de reserva, (51520111) Fer
nando Alves Pereira deixou de prestar serviço no Hospital Militar
Regional n.° 2 desde 1 de Janeiro de 1986.

10) O capitão do serviço de material, na situação de reserva,
(50973711) Rogét-io Salvador Alexandre deixou de prestar serviço
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na Casa de Reclusão da Região Militar do Centro desde 7 de
Janeiro de 1986.
11) O capitão do serviço de material, na situação de reserva,
(51105211) Manuel Martins da Silva Rocha deixou de prestar ser
viço no Regimento de Engenharia de Espinho desde 1 de Janeiro
de 1986.
12) O major do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (58682011) António Rodrigues Moreira deixou de prestar
serviço no Estado-Maior-General das Forças Armadas, desde 4 de
Fevereiro de 1986.
13) O capitão do serviço geral do Exército (50050811) Arnaldo
José Marques Simplício deixou de prestar serviço no Agrupamento
Base de Santa Margarida desde 27 de Janeiro de 1986, passando a
prestá-lo na mesma data no Distrito de Recrutamento e Mobilização
de Abrantes.
14) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (50485711) Manuel Martins Gonçalves presta serviço na
Delegação de faro da Cruz Vermelha Portuguesa desde 1 de Janeiro
de 1986, ficando apresentado no Quartel-General da Região Militar
do Sul para efeitos do registo de alteração nos documentos de
matrícula.
15) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (50465511) Francisco Pereira Baptista deixou de prestar ser
viço no Distrito de Recrutamento e Mobilização do Porto desde 1
de Janeiro de 1986.
16) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (50672111) Manuel Joaquim Paulo Dias deixou de prestar
serviço no Colégio Militar desde 1 de Janeiro de 1986.

Contagem de tempo de serviço:
17) Ao capitão de infantaria (41161051) Daniel Andrade de
Carvalho, na situação de reserva, foi contado como tempo de serviço
de 4 de Setembro de 1978 a 1 de Novembro de 1984, por despacho
de 3 de Outubro de 1985, do Chefe do Estado-Maior do Exército,
por força do Decreto-Lei n.° 330/84.
18) Ao capitão de infantaria (31015848) Rafael Ângelo Pereira
dos Santos Oliveira, na situação de reserva, foi contado como tempo
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de serviço de 26 de Outubro de 1975 a 26 de Julho de 1984, por
despacho de 3 de Outubro de 1985, do Chefe do Estado-Maior do
Exército, por força do Decreto-Lei n.° 330/84.
19) Ao capitão de infantaria (31038248) Alcino Alves da Costa
Pina, na situação de reserva, foi contado como tempo de serviço
de 17 de Setembro de 1975 a 1 de Novembro de 1984, por des
pacho de 3 de Outubro de 1985, do Chefe do Estado-Maior do
Exército, por força do Decreto-Lei n.° 330/84.
20) Ao capitão de infantaria (44015152) Anúplio Loysik Cai
doso de Sampaio, na situação de reserva, foi contado como tempo
de serviço de 7 de Junho de 197$ a 1 de Novembro dc 1984, nos
termos do despacho de 3 de Outubro de 1985, do Chefe do Estado-Maior do Exército, por força do Decreto-Lei n.° 330/84.
21) Ao capitão de infantaria (40005750) José Pedro de Sucena,
na situação de reserva, foi contado como tempo de serviço de 2$ dc
Agosto de 1977 a 1 de Novembro de 1984, nos termos do despacho
de 3 de Outubro de 1985, do Chefe do Estado-Maior do Exército,
por força do Decreto-Lei n.° 330/84.
22) Ao capitão de artilharia, na situação de reserva, (41388051)
Artur Olímpio de Sá Nunes foi-lhe considerado como tempo de
serviço prestado, o período compreendido de 24 de Janeiro de
1981 a 1 de Novembro de 1984, por despacho de 20 de Dezembro
de 1985, do Chefe do Estado-Maior do Exército, por força do
Decreto-Lei n.° 330/84.
23) Ao capitão do quadro especial de oficiais (45884156) Agos
tinho Duarte Belo, na situação de reserva, foi contado como tempo
de serviço de 22 de Agosto de 1982 a 1 de Novembro de 1984, por
despacho de 3 de Outubro de 1985, do General Ajudante-General,
por força do Decreto-Lei n.° 330/84.

Lista de promoção:
24) Aditamento à lista de promoção dos capitães de infantaria
a vigorar- em 1985, elaborada nos termos do n.’ 15 da Portaria
n.° 576/77, de 15 de Setembro, que regulamenta o Decreto-Lei
n.° 385/B/77, de 13 de Setembro:
António Manuel Fernandes Angeja;
Joaquim António Cartaxo Mira;
António da Silva Oliveira;
Sérgio Ramos Correia;
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José Manuel Lopes Garneiro;
Carlos Manuel Pimentel Rendo;
Duarte Manuel Alves dos Reis;
Armando António Gonçalves Borges;
António José Marques Pires Nunes;
José António Jorge Vaz Antunes;
José Guilherme da Silva;
António Rodiigues Neves;
Manuel António Meireles Carvalho;
Manuel Alberto Dias Esteves Grilo;
José Manuel de Pina Aragão Varandas;
Delfim Manuel Nunes Lobão;
João Manuel Marques Pinheiro Moura;
Gabriel Bargão dos Santos;
João Manuel da Silva Santos fernandes;
Manuel Lopes Dias;
Carlos Alberto Cohen de Brito Teixeira;
Carlos Alberto Delgado;
António Camilo Almendra;
Luís Manuel Carreira Ãngelo;
Jorge Cordeiro Mendes;
Artur Neves Pina Monteiro.

25) Aditamento à lista de promoção dos capitães de cavalaria,
a vigorar em 1985, elaborada nos termos do a.° 15 da Portaria
a.° 576/77, de 15 de Setembro, que regulamenta o Decreto-Lei
n.° 3$5/B/77, de 13 de Setembro:
António Ãngelo de Jesus Parra;
]oiío Cabezas Pereira;
Mário fernandes Pinto;
Luís Miguel de Negreiros Morais de Medeiros.

Desligados do serviço:
26) 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 15.0 do Decreto-Lei n.° 28 404, de 31 de Dezembro de 1939,
os oficiais na situação de reserva em seguida mencionados e que
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nas datas referidas atingiram o limite de idade para transitarem
para a situação de reforma:
Coronel de artilharia (50168911) Abílio Santiago Cardoso, desde
4 de fevereiro de 1986;
Coronel de artilharia (51192011) António de Campos Gil, desde
4 de fevereiro de 1986;
Coronel de infantaria (50155611) Manuel Pereira Espadinha Milreu,
desde 21 de fevereiro de 1986;
Capitão do serviço geral do Exército (52292611) António Castelhano
da Silva, desde 9 de fevereiro de 1986;
Capitão do serviço geral do Exército (51438511) Nélson de Oliveira
Machado, desde 16 de fevereiro de 1986;
Capitão do serviço geral do Exército (51492311) Amadeu de Sousa,
desde 22 de Fevereiro de 1986;
Capitão do serviço geral do Exército (50877111) António da Silva
Moreno, desde 23 de Fevereiro de 1986.

Reforma extraordinária:
27) Por despacho da Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Pre
vidência, de 12 de Dezembro de 1985, publicado em Suplemento
ao Diário da República, II Série, n.° 296, de 24 de Dezembro de
1985, passaram a ser pagos das suas pensões mensais pela Caixa
Geral de Aposentações, a partir do mês de Janeiro de 1986, os
oficiais abaixo indicados:
Coronel de infantaria (52164611) João Manuel Martinho Maltez
Soares, 94 562$00;
Tenente-coronel de infantaria (50993611) António Delfim Simões
de Oliveira Marques, 94 282$00;
Major de infantaria (09509213) Amável de Jesus fernandes Esteves,
71 720$00;
Capitão de infantaria (18347870) João Victor Correia de Almeida
Sardoeira, 62 500$00.
28) 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 1984/85, com a classificação
que a cada um se indica:

Infantaria:
Tenente-coronel (50180811) Luís Carlos Loureiro Cadete, bom;
Tenente-coronel (51407411) José Aires Palmeiro Queimado, regular;
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Tenente-coronel (50995911) Hilário Manuel Pólvora Peixeiro, regular;
Tenente-coronel (50996411) Norberto Augusto Pires Sanches, regular;
Major (46381361) Hélder dos Santos Castro Rodrigues, bom;
Major (31652160) José Marques Gonçalves Novo, regular;
Major (44407062) José Sebastião Monteiro Martins, bom.
Artilharia:

-

Tenente-coronel (50448411) Fernando Nunes Canha da Silva, bom;
Major (50449411) Manuel Eugénio Duarte Correia, regular;
Major (43451661) António Vitorino Gonçalves Costa, bom;
Major (42477862) António Marques Abrantes dos Santos, bom;
Major (34301861) Eduardo António Martins Mendonça, regular;
Major (31050260) Octávio Emanuel Barbosa Henriques, regular.
Cavalaria:
Tenente-coronel (50434111) José Maria de Campos Mendes Sentieiro,
bom;
Tenente-coronel (50434711) Fernando Governo dos Santos Maia,
regular;
Tenente-coronel (50691111) José Manuel Marques Pacífico dos Reis,
regular.
Engenharia:
Tenente-coronel (50774811) Duarte Nuno de A. S. Marques Pinto
Soares, bom;
Major (41478962) Carlos Manuel Ferreira e Costa, bom;
Major (09886564) Luís Vasco Valença Pinto, muito bom.
Transmissões:
Major (05452263) Joaquim Armando Ferreira da Silva, regular.
Serviço de administração militar:

Major (09119565) José Carlos da Assunção Teixeira, regular;
Major (05966764) José Carlos Mendonça da Luz, bom.
29) Deve ser averbado aos oficiais abaixo indicados o Curso
Geral de Comando e Estado-Maior, que frequentaram no Instituto
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de Altos Estudos Militares no ano lectivo de 1984/85, com a classi
ficaçíio que a cada um se indica:
Infantaria:
Major
Major
Major
Major
Major
Major
Major
Major
Major
Major
Major
Major
Major
Major
Major
iViajor
Major
Major
Major
Major
Major
Major
Major
Major
Major
Major
Major
Major
Major
Major
Major
Major

Major
Major
Major
Major
Major
Major
Major
Major

(38634562)
(41444762)
(00505063)
(09582364)
(03309364)
(35037062)
(31685762)
(32225362)
(06249864)
(05776664)
(01450363)
(39521862)
(34290862)
(04649263)
(00673763)
(01920363)
(31685062)
(09730263)
(07913064)
(36988962)
(31685362)
(03410163)
(04716663)
(02238064)
(04719366)
(3127155$)
(37255661)
(08013266)
(01360$67)
(0434906$)
(00304866)
(1672836$)
(11668267)
(08412167)
(0885016$)
(06087067)
(10485767)
(0843066$)
(01294376)
(07276666)

António Joaquim faria Arrais de Castro, suficiente;
António Joaquim Flausno Raimundo, suficiente;
Sérgio Manuel Ruivo Crespo, bom;
José Gomes Pereira, regular;
José Luís Machado de Oliveira, regular;
Rui Martins Rodrigues, bom;
Joüo Henrique Domingos Gil, regular;
Manuel Vasques Brós da Costa, bom;
Luís de Sousa ferreira, regular;
António Feijó Andrade Gomes, regular;
António Luís Ferreira do Amaral, muito bom;
Américo Alberto Rodrigues de Paula, regular;
Jacinto Gonçalves Cabrita, regular;
Carlos Trindade Clemente, bom;
Carlos Alberto Maurício Gornes, regular;
José Manuel de Andrade Ribeiro, regular;
Henrique José Pinto Correia de Azevedo, bom;
Isaías Fernando ferreira Teles, regular;
Alfredo Augusto Ferreira Vieira, bom;
David Custódio Gomes Magalhães, bom;
Delfim Galeano Antunes Teixeira, regular;
Nélson de Almeida Nave, regular;
Artur Bernardino Fontes Monteiro, suficiente;
António Joaqnm Machado ferreira, regular;
Valdemar José Moura da Fonte, bom;
Fernando Luís Banha Soares Carracha, suficiente;
Victor Manuel da Silva Carvalho, bom;
Vasco Augusto Pinheiro Gonçalves Capaz, bom;
Humberto Regadas Teixeira, bom;
Levy da Silva Correia, bom;
Carlos Manuel Gonçalves Abreu Carvalho, bom;
Dário Alberto de Azevedo Sobral, bom;
Joaquim José Pinto Carvalho de Oliveira, regular;
Rui Alexandre Cardoso Teixeira, bom;
Armando Fermeiro, bom;
José Semedo dos Santos, bom;
António José Augusto, bom;
Fernando Paulo Ribeiro, regular;
Fernando Nuno da Silva Pinto, regular;
Jorge Manuel Pais Ferreira da Silva, regular;
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Major
Major
Major
Major
Major
Major
Major

(80061659)
(31319362)
(49032659)
(45524160)
(4603005$)
(01521766)
(0386286$)
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Daniel Pereira Delgado, bom;
Manuel Ambrósio de Morais Freitas, regular;
Manuel Câmara Rodrigues, regular;
Joaquim Alfredo F. dos Santos Roberto, regular;
Francisco António Branco Ramos, suficiente;
Amadeu Artur felgueiras, suficiente;
Emídio dos Santos Garcia, suficiente.

Artilharia:
Major (05368$64) José Augusto Santos Rosário Simões, bom;
Major (00016663) Albino Luís Ferreira da Cal, bom;
Major (45509662) Jorge dos Santos Pacheco, regular;
Major (41478762) Osvaldo Orico Pereira da Rocha e Silva, bom;
Major (05814064) Manuel Guilherme de Carvalho Figueiredo, bom;
Major (04997464) José Luís Pinto Ramalho, muito bom;
Major (04538$64) Rui Alexandre Canta Silvestre, suficiente;
Major (51117311) José Cândido Custódio Pereira, regular;
Major (01424366) Mário Ribeiro Baptista, bom;
Major (01401$66) 1-lenrique António Pedro, suficiente;
Major (04555867) Vicente Carlos de Sousa Brandão, suficiente;
Capitão (08993767) João António Andrade da Silva, bom;

Cavalaria:

Major (00440563) Armindo José Pinto Machado, regular;
Major (60011068) Joáo Gilberto Soares da Mota, bom;
Major (08519566) José Manuel Manso Ribeiro Sardinha, bom;
Major (07036963) Henrique José Gouveia Soares, suficiente.
Engenharia:
Major (08196464) Henrique Manuel de Vasconcelos Bom dc Sousa,

bom;
Major (05066564)
Major (09081063)
Major (02068867)
Major (07878766)
Major (01812567)

Manuel Pereira, bom;
António Manuel Rocha das Dores, bom;
Ramiro Cardeira Martins, regular;
Aníbal Benjamim Carvalho Soares, suficiente;
Mário do Sacramento Silva, bom.

Transmissões:
Major (34291562) João José Simões Roque, regular;
Major (09623165) Manuel Fernando Marques de Almeida, bom;
Major (09688364) António João Mouzinho dos Santos, bom;
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Major (04114964) Armando Brás Pinto Praça, suficiente;
Major (18269174) João Miguel de Castro Rosas Leitão, bom;
Major (75159975) Rui Manuel da Silva Rodrigues, bom.
Serviço de administração militar:
Major (50725711) Sérgio Parreira de Campos, muito bom;
Major (47089162) Jaime Manuel Rodrigues Neves, bom;
Major (01540767) Carlos Manuel Macedo Ávila, suficiente;
Major (05072067) Fernando Cera de Almeida, regular;
Major (04857166) João Francisco Félix Pereira, bom;
Major (01927966) Inácio Pinto do Rosário, regular;
Major (03707865) António Isidoro de Matos Borges, regular;
Capitão (11367467) Adalberto André Travassos Fernandes, regular.
Serviço de saúde

—

farmácia:

Capitão (08221269) José António Aranda da Silva, regular;
Capitão (17407775) António Manuel Cruz Sousa, bom;
Capitão (12931471) Francisco Manuel Gomes Genebra, regular.
Serviço de saúde
Capitão

—

veterinária:

(15953172) José Eduardo Carvalho Martins, regular.
Quadro especial de oficiais:

Major de infantaria (36090161) Alfredo Dias Couto, suficiente;
Major de cavalaria (31272561) José António Caimoto Duarte, sufi
ciente.
Cursos, estágios e tírocínios:

30) Deve ser averbado aos oficiais abaixo indicados o Curso de
Material e Segurança Cripto que frequentaram na CHERET no
período de 11 de Junho a 31 dc Julho de 1985, com a classificação
que a cada um se indica:
Capitão de transmissões R. Exploração (50247011) Valdemar Mar
tins Azevedo Cardoso, 14,98 valores;
Capitão do serviço geral do Exército (50055911) Joaquim dos Santos
Fernandes Frade, 14,32 valores;
Capitão de transmissões R. Exploração (52131311) Fernando Ama
ral da Silva, 15,82 valores;
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Capitão de transmissões R. Exploração (39243061)
cimento Rodrigues, 15,44 valores;
Tenente de transmissões R. Exploração (32255158)
cisco Jesus Arcângelo, 14,24 valores;
Tenente de transmissões R. Exploração (51066511)
Martinho, 15,52 valores;
Tenente de transmissões R. Manutenção (50362111)
Costa, 14,89 valores.
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Francisco Nas
Manuel Fran
João da Silva
Ilídio José da

Pensão de invalidez:
31) Por despacho da Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Pre
vidência, de 12 de Dezembro de 1985, publicado em Suplemento
ao Diário da República, 2. Série, n.° 296, de 24 de Dezembro de
1985, passou a ser pago da sua pensão mensal, pela Caixa Geral
de Aposentações, a partir do mês de Janeiro de 1986, o oficial a
seguir mencionado:
Alferes miliciano do serviço de material (03380968) Pedro Luís de
Miranda Pardal Monteiro, 16 724$00.
Rectificações:
32) Na Ordem do Exército, 2. Série, n.° 22, de 15 de Novembro
de 1985, página 1510, onde se lê: coronel (50703711) Bernardino
José Margalho Soares, deve ler-se: Bernardino Margalho Soares.
33) O major do serviço geral do Exército (52585$11) Manuel
Pires Diogo conta a antiguidade no referido posto, desde 21 de
Maio de 1985 e não como vem publicado na Ordem do Exército,
2. Série, n.° 13, de 1 de Julho de 1985, pág. 1032.
34) Na Ordem do Exército, 2. Série, n.° 21, de 1 de Novembro
de 1985, pág. 1436, na parte respeitante ao tenente do serviço geral
do Exército José Augusto Dias ferreira, onde se lê: «do Distrito de
Recrutamento e Mobilização do Porto», deve ler-se: «Distrito de
Recrutamento e Mobilização de Ponta Delgada».

IX

—

OBITUÁRIO

1985:
Dezembro, 5—Major, reformado, (50931711) Rui Alberto Freire,
do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
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Dezembro, 27
Coronel de infantaria, na situação de desligado do
serviço aguardando passagem à reforma, (50699111) António
Catalão Filipe Dionísio, do Quartel-General da Região Militar
de Lisboa.
—

19$6:
Janeiro, 13— General, reformado, (51363911) Jaime Silvério Marques.
Janeiro, 14
Major do serviço de material (serviços técnicos de manu
tenção), na situação de desligado do serviço aguardando pas
sagem à reforma, (50294811) José Matias da Costa, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Janeiro, 16— Coronel de infantaria, na situação de reserva, (50701811)
João Pedro do Carmo Chaves de Carvalho, do Quartel-General
da Região Militar de Lisboa.
Janeiro, 22
Capitão, reformado, (52928211) Joaquim Augusto Qua
resma, do Quartel-General da Região Militar do Centro.
Fevereiro, 6
Tenente-coronel de cavalaria, na situação de reserva,
(51410311) Rui Manuel de Brito Limpo Serra, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
—

—

—

O Chefe do Estado-Maior do Exército
IM

Jorge da Costa Salazar Braga, general

Está conforme:

O Ajudante-General

José Fernando Lopes Gornes Marques, general

MINISTÉRIO

DA DEFESA NACIONAL

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

ORDEM

DO

EXÉRCITO

2.z SÉRIE

.3)

N.° 5/1 DE MARÇO DE 1986

Publica-se ao Exército o seguinte:

1— DECRETOS, PORTARIAS E DESPACHOS

MINISTËRIO DA DEFESA NACIONAL
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro da
Defesa Nacional, ao abrigo dos artigos 35.°, n.° 2, alínea c),
e 44.°, n.° 2, alínea o), da Lei n.° 29/82, de 11 de Dezembro,
com referência ao estabelecido nos a.°5 2 e 3 do artigo 10.0 do
Decreto-Lei n.° 261/79, de 1 de Agosto, nomear o coronel de
infantaria (50275011) José dos Santos Carreto Curto para o
cargo de assessor militar do Instituto da Defesa Nacional no
preenchimento de vaga existente.
15 de Janeiro de 1986.— O Ministro da Defesa Nacional,
Leonarcto Eugénio Ramos Ribeiro de Almeida.
(Anotaçõo, TC, 27 de Janeiro de 1986.)
(D. 1?., 2. Série, n.° 33, de 8 de fevereiro de 1986.)

Estado-Maior-General das Forças Armadas
Serviço de Polícia Judiciária Militar
Nomeio para exercer funções no Serviço de Polícia Judiciária Militar
o capitão do serviço geral do Exército (52166511) Manuel João
Branco, nomeação referida a 1 de Março de 1926 para efeitos
administrativos. (Não carece de visto do TC.)
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12 de Fevereiro de 1986.— O General Adjunto-Coordenador
do Estado-Maior-General das Forças Armadas, João António Lopes
da Conceição, general.
(D. R., 2. Série, n.° 44, de 22 de Fevereiro de 1986.)

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Comando-Geral da Polícia de Segurança Pública
Por portarias de 11 e 16 de Dezembro de 1985 (visto, TC,
21 de Janeiro de 1986):
Rogério Sérgio dos Santos Cachide, coronel do serviço de adminis
nomeado, em comissão normal, para o cargo
tração militar
de inspector administrativo da Polícia de Segurança Pública
com efeitos desde 11 de Dezembro de 1985, inclusive, por
urgente conveniência de serviço.
—

Leopoldo Lopes de Almeida Amaral, major do serviço de admi
nistração militar
nomeado, em comissão normal, para o cargo
de subchefe dos Serviços Sociais da Polícia de Segurança
Pública com efeitos desde 16 de Dezembro de 1985, por urgente
conveniência de serviço.
—

(São devidos emolumentos.)
30 de Janeiro de 1986.— Pelo Superintendente-Geral, António
dos Anjos Martins, coronel de artilharia.
(D. R., 2. Série, n. 33, de 8 de Fevereiro de 1986.)

Por portaria de 6 de Janeiro de 1986 (visto, TC, 31 de
Janeiro de 1986):
nomeado,
António Correia Ventura Lopes, brigadeiro do Exército
em comissão normal, precedendo autorização do Ministro da
Defesa Nacional e com audição do Conselho de Chefes do
Estado-Maior, para o cargo de 2.° comandante-geral da Polícia
de Segurança Pública, com efeitos desde 6 de Janeiro de 1986,
inclusive, por urgente conveniência de serviço. (São devidos
emolumentos.)
—

7 de Fevereiro de 1986.
O Superintendente-Geral, António
dos Anjos Martins, coronel de artilharia,
—

2. Série
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Por portaria de 27 de Janeiro de 1986 (anotação, TC,
3 de Fevereiro de 1986):
Salvador Julião de Carvalho Guerreiro, tenente-coronel de artilharia
exonerado, como adido e em comissão normal, do cargo de
comandante distrital da Polícia de Segurança Pública de Faro,
com efeitos desde 31 de Outubro de 1985, inclusive, conti
nuando, contudo, a desempenhar o mesmo cargo, na situação
de diligência.
—

(D. R., 2.

Série,

n.° 42, de 20 de fevereiro

de

1986.)

II— JUSTIÇA E DISCIPLINA
Condecorações:
EstadoMaior do Exército
Por portarias de 3 de Dezembro de 1985:
f”,Ianda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 1 •a classe o coronel de artilharia,
DEM, D. Manuel Chamorro Romero, do Exército de Espanha,
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.
Manda o Chefe do Estado-Maior cio Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 2.’ classe o tenente-coronel
Doyle Lynn Raymer, 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 Comemora
tivas das forças Armadas, de 20 de Dezembro de 1971.
Direcção do Serviço de Justiça e Disciplina
Repartição de Justiça e Disciplina
Por portarias de 3 de Fevereiro de 1986:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de prata de serviços distintos, por ter sido consi
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derado 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 major de infantaria (36269060)
António Jorge dos Reis Teixeira Sampaio.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de prata de serviços distintos, por ter sido consi
derado 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 adminis
tração militar (50898411) Hélder Tomás Virgílio.
Por portaria de 6 de fevereiro de 1986:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de prata de serviços distintos, por ter sido consi
derado 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 de
administração militar (50021711) Victor Manuel Domingos.
Por portarias de 4 de Fevereiro de 1986:
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 (50275011) José dos Santos Carreto Curto.
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 artilharia (51200411) Manuel de Azevedo Moreira
Maia.
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 (35316562) Leonel Jorge Silva Carvalho.
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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 de cavalaria (50211711) Fernando Duarte Pina
da Silva Ramos.
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 (06601864) Luís Ernesto Albuquerque Fer
reira de Macedo.
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 (32225262) José Farinha Albino da Costa.
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 (52159911) Manuel Pedro
Aleixo.
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 capelão (40254352) António Valente de Matos.
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 Exercito
ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
capitíio de infantaria (11124967) José Gabriel Brás Marcos.
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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 33Y e
do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
capitão do serviço geral do Exército (51226911) Adriano Jorge
da Silva.
36•0

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 (51762911) Virgílio Eduardo
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 1)isciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regu]a
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
capitão do serviço geral do Exército (50023411) Eusébio Lopes
Correia.
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:
22 de Janeiro de 1986:
Major do serviço geral do Exército (50014211) Honório Pereira
Lopes;
Capitão de transmissões (51758711) Urbano dos Santos Lopes.
24 de Janeiro de 1986:
Coronel do serviço de administração militar (51228911) António
Francisco Lopes Alves ferreira;
Coronel do serviço de administração militar (51126411) Armindo
Ramos Pinto Teodósio;
Capitão do serviço geral do Exército (52689811) António Cardana
Canário.
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27 dc Janeiro de 1986:
Coronel de infantaria (51092711) Alfredo João de Oliveira Leandro;
Coronel de infantaria (50856911) José Marques da Cruz Marcelino;
Tenente-coronel de infantaria (51401611) António Augusto Pinto
da Cunha Leal;
Major de infantaria (31282455) Jorge Saraiva Parracho.
28 de Janeiro de 1966:
l’enente-coronel do serviço de material (50844811)
Santos Antunes de Carvalho.

Avelino dos

30 de Janeiro de 1986:
Major de infantaria (51177211) António Emílio Teles Gonçalves
de Carvalho;
Major de infantaria (51184011) Arménio Augusto da Silva Teodósio.
3 de Fevereiro de 1986:
Capitão de infantaria (31334155) Sabino Arnaro Simões Cortez,
da Guarda Nacional Republicana;
Tenente do serviço de administração militar (33174155) Mário loa
quim Guerrinha Raposo, da Guarda Nacional Republicana.
Lotivores:
Direcção do Serviço de Justiça e Disciplina
Repartição de Justiça e Disciplina
Louvo o major de infantaria (36269060) António Jorge dos Reis
Teixeira Sampaio, pela forma distinta e altamente eficiente como
nos últimos quatro anos tem desempenhado todas as missões
que lhe são atribuídas na Direcção da Arma de Infantaria e
na Escola Prática de Infantaria.
Oficial de elevada craveira intelectual, servido por invulgar
competência técnico-profissional alicerçada na sua diversificada
experiência militar, tendo mostrado uma especial sensibilidade
e forte aptidão para o estudo dos assuntos da Infantaria mar
cadamente de ordem doutrinária e de equipamentos, o que o vem
acreditando como tim excelente técnico da Arma.
Dotado de grande capacidade de trabalho, espírito de iniciativa
e sentido do dever e responsabilidade, tem sempre o major
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Sampaio mostrado, de forma brilhante, as suas marcantes quali
dades nos estudos que elaborou na Direcção da Arma de
Infantaria e na Escola Prática de Infantaria, nas propostas que
elaborou e no acompanhamento cuidado de acções em curso.
Da sua actividade realçam-se as acções ligadas ao estudo dos
aspectos doutrinários e organizativos relativos aos equipamentos
e armamento da Arma, a sua colaboração muitas vezes deter
minante, na elaboração da doutrina técnica e táctica, o seu
empenho na elaboração dos programas e termos tácticos do
Curso para Capitães, onde foi um respeitado e dignificado ins
trutor, pondo à prova não só os seus elevados conhecimentos
mas também a sua capacidade de investigação e integração de
diversos dados. Igualmente é de assinalar a sua acção na ela
boração de Quadros Orgânicos de Pessoal e Material das
subunidades operacionais da Infantaria, em que a sua colabo
ração se revestiu sempre do maior interesse pela análise cui
dada e ponderada das necessidades, o que muito contribuiu
para a qualidade das propostas feitas.
Pela forma esclarecida, empenhada e eficiente como desem
penhou serviços de grande importância para a Infantaria e para
o Exército, dos quais resultou lustre para as Instituições Mili
tares, considera-se que os serviços prestados pelo major Sampaio
na Direcção da Arma de Infantaria e na Escola Prática de
Infantaria devem ser considerados extraordinários, relevantes
e distintos.
O Chefe
Ministério da Defesa Nacional, 3 de Fevereiro de 1986.
do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Satazar Braga, general.
—

Louvo o tenente-coronel de cavalaria (50443311) António Manue’
Conde falcão, pela forma muito dinâmica e eficiente como
desempenhou as funções de chefe da 4. Secção de Logística
do Estado-Maior da l.a Brigada Mista Independente e Campo
de Instrução Militar de Santa Margarida, em acumulação com
as de Preboste/l.’ Brigada Mista Independente.
Tendo como preboste a sua acção já sido realçada publicamente
com oportunidade, interessa no entanto pôr agora em relevo
os trabalhos por si desenvolvidos como chefe da 4. Secção,
através dos quais planeou e accionou um grande número de
assuntos, desde os relacionados com o estado de prontidão
das unidades, à publicação da Norma de Execução Permanente
referente aos vários serviços de si dependentes, ao apoio pres
tado a inúmeros exercícios, manobras e demonstrações, até às
actividades específicas do Centro de Instrução Militar de Santa
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Margarida, tudo exigindo extremo labor e dedicação, com pre
juízo muitas vezes da sua própria saúde. Do conjunto das
acções desenvolvidas importa, contudo, destacar o seu impor
tante contributo para o eficaz funcionamento do serviço de
saúde do Centro de Instrução Militar de Santa Margarida, e na
execução dos exercícios da série ARCO, WINTEX-CIMEX,
ROSA BRANCA e ORION, e, em especial, do exercício
ARDENT GROUND 85, que envolveu o apoio logístico a 1500
homens de 6 nações aliadas, e que se saldou por um grande
êxito para o Centro de Instrução Militar de Santa Margarida,
mercê, em grande medida, do seu devotado empenhamento.
Muito digno e disciplinado, o tenente-coronel Falcão revelou
em todas as circunstâncias uma excepcional qualidade de tra
balho, imaginação, generosidade e grande ]ealdade, pelo que
se considera merecedor de que publicamente seja reconhecido
o elevado mérito dos serviços por si prestados à 1.a Brigada
Mista Independente e ao Centro de Instrução Militar de Santa
Margarida.
Ministério da Defesa Nacional, 3 de Fevereiro de 1986.— O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Satazar Braga, general.

Louvo o coronel do serviço de administração militar (50898411)
Hélder Tomaz Virgílio por, como chefe da Repartição de
Alimentação, inspector e inspector-chefe, do Serviço de Inten
dência, cargos que exerceu nos últimos dez anos, ter patenteado,
de forma inequívoca, dedicação, interesse, actuação criteriosa
e elevada competência profissional e técnica.
Inserindo-se, exemplarmente, nas directivas recebidas, soube,
mercê de um trabalho exaustivo e esclarecido, detectar com
rigor os múltiplos e complexos problemas que afectavam o
funcionamento do Serviço de Alimentação e desencadear as
acções ponderadas e eficazes que possibilitaram a sua resolução.
Assumindo a chefia da Inspecção de Intendência num período
de profunda reestruturação do Serviço, soube, o coronel Virgílio,
com humildade e eficiência, montar os instrumentos que per
mitiram a auditoria das diferentes áreas de gestão a cargo do
Serviço de Intendência.
Oficial dotado de invulgar sentido de organização, elevada
capacidade de trabalho, análise e permanente disponibilidade,
demonstrou, uma vez mais, a sua inequívoca capacidade para
bem servir em todas as circunstâncias, conferindo aos serviços
a seu cargo eficiência e operacionalidade dignas do maior
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relevo e tanto mais de referir quando se trata de um oficial
já na situação de reserva e no final da sua carreira militar.

De salientar, principalmente, os trabalhos executados no âm
bito da normalização de procedimentos e da divulgação de ins
truções técnicas, bem como as análises e estudos judiciosos que
constituíram contributo valioso para a eficácia e actualização
da função inspectiva numa perspectiva de auditoria e infor
mação das unidades, estabelecimentos e outros órgãos do Exército.
Colaborador exemplar e de lealdade extrema, tornou-se, pelas
qualidades referidas, acções desenvolvidas e inexcedível zelo
posto no exercício das funções que lhe foram cometidas, o
coronel Virgílio, credor de público louvor e que os serviços
por si prestados, de que resultou honra e lustre para o Exército,
sejam considerados de muito mérito, relevantes, extraordinários
e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 3 de Fevereiro de 1986.
O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Salazar Braga, general.
—

Louvo

o

tenente-coronel

do

serviço

de

administração

militar

(50021711) Victor Manuel Domingos porque, no desempenho

das funções de chefe da Repartição de Abastecimentos da
Direcção do Serviço de Intendência, cargo que exerceu nos
últimos dois anos e onze meses, confirmou de forma brilhante
a sua aptidão para bem servir em todas as circunstâncias, reve
lando, uma vez mais, excepcionais qualidades de desembaraço,
competência profissional, entusiasmo, brio e inexcedível dedi
cação que o tornam digno de ocupar postos de maior respon
sabilidade.
Oficial dotado de forte pesonalidade, inteligente, tenaz e com
petente o que, aliado à sua preparação técnica e ponderação, per
mitiu conferir aos serviços a seu cargo a eficiência e rendibili
dade adequadas à resolução dos complexos problemas situados
na sua área de responsabilidade.
Comprovando a sua sólida competência profissional e poder
de iniciativa aponta-se a sua esclarecida participação nos grcl
pos de trabalho, Study Group 5 on Combat Clothing and Equi

pement e fuel & Lubrificants Working Party e ainda os tra
balhos que executou ou orientou os quais conduziram à
adopção e codificação dos lubrificantes da Organização do
Tratado do Atlântico Norte e da gasolina tipo militar, com
reflexos evidentes na eficiência e no custo-eficácia, a elaboração
e difusão das normas técnico-administrativas que regulam o
reabastecimento da classe III, bem como o arranque, organiza
ção e consolidação da estrutura que os processa, a elaboração
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e difusão das Normas de Execução Permanente relativas ao
reabastecimento, de fardamento, impressos nomalizados e outros
materiais do serviço de que resultou disciplina e eficácia acres
cida no apoio prestado às unidades e outros órgãos do Exército,
o controlo das existências pelo sistema de microfichas e o
arranque dos estudos conducentes à informatização da gestão dos
abastecimentos à responsabilidade do Serviço de Intendência.
Por tudo quanto fica referido considero o tenente-coronel Victor
Domingos um excelente oficial do serviço de administração mili
tar devendo os serviços que prestou ao Departamento de Logís
tica e ao Exército, de que resuhou honra e lustre para a lns
tituição Militar, ser considerados extraordinários, relevantes e
distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 6 de fevereiro de 1986.— O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Satazar Braga, general.
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MUDANÇAS DE SITUAÇÃO

Oficiais do quadro permanente
Corpo de oficiais generais:
Passagem à situação de supranumerário:
Brigadeiro, adido, (50273511) Àmílcar fernandes Morgado que, por
ter sido exonerado das funções que desempenhava em Mons
na Bélgica (Estado-Maior-General das forças Armadas), se apre
sentou no Exército em 28 de Outubro de 1985, desde quando
deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 28 de Outubro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 6 de Fevereiro dc 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Brigadeiro, adido, (51474111) Antánio Adolfo Rodrigues Leite Assun
ção, por ter sido exonerado das funções que desempenhava na
Manutenção Militar em 19 de Novembro de 1985, desde quando
deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 19 de Novembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 6 de fevereiro de 1986. Não são devidos emolu.
mentes.)
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à situação de reserva:

General (51056811) Carlos E]mano Rocha, 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 considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
fica com a pensão mensal de 110 160$00. Conta 46 anos de
serviço.
(Por portaria

de 30 de Julho de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 276-A/75.)

General (50596311) José Manuel Bettencourt Conceição Rodrigues,
nos termos da condição l.a da alínea a) do n.° 1 do artigo 1.°
do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo ser con
siderado nesta situação desde 5 de Junho de 1977.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 12
de Julho de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2.a Série,
n° 6, de 15 de Março de 1975.
Fica com a pensão mensal de 27 280$00. Conta 45 anos de
serviço.
General (50259411) Abel Barroso Hipólito, nos termos da condi
ção 1.a da alínea a) do n.° 1 do artigo 47.° do Decreto-Lei a.° 176/
/71, de 30 de Abril, devendo ser considerado nesta situação
desde 2 de Março de 1976.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 12 de
Julho de 1974, publicada na Orde,,? do Exército, 2. Série,
n.° 5, de 1 de Março de 1978.
Fica com a pensão mensal de 22 200$00. Conta 44 anos de
serviço.
(Por portaria de
Tribunal de

de Novembro de 1985. Não carece de visto do
Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)

7

Brigadeiro (51473911) Agostinho António Jorge, nos termos da
condição Ja 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 101 963$00. Conta 39 anos de
serviço.
(Por portaria de
Tribunal de

19 de Novembro de 1985. Não carece de visto do
Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)
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Armas e serviços:
Passagem à situação de supranumerário permanente:
Nos termos dos artigos 2.° e 5.° do Decreto-Lei n.° 389/84,
de 11 de Dezembro:
Tenente-coronel de infantaria, no quadro, (51398311) Mário José
Vargas Cardoso, do Quartel-General da Zona Militar dos Açores,
onde continua colocado, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
Tenente-coronel de infantaria, no quadro, (51399811) Joaquim Pires
Antunes Rapoula, do Estado-Maior do Exército, onde continua
colocado, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 6 de Fevereiro de 1986. Não são devidos emolu

mentos.)

Tenente-coronel de infantaria, no quadro, (51399911) José Joaquim
Pontes Fernandes, do Regimento de Infantaria de Faro, onde
continua colocado, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 7 de Novembro de 1985, visada pelo Tribunal dc
Contas em 6 de fevereiro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Tenente-coronel de artilharia, no quadro, (50446711) António Carlos
Alves Pancada da Silveira, do Estado-Maior do Exército, onde
continua colocado, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 28 de Novembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 6 de Fevereiro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Major de artilharia, no quadro, (51145411) Manuel Brito Guerreiro
Júnior, do Campo de Tiro de Aleochete, onde continua colocado,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 18 de Agosto de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 6 de fevereiro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
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Tenente-coronel de cavalaria, no quadro, (51469311) Armando CarlJs
Barbosa da Silva, do Regimento de Cavalaria de Braga, onde
continua colocado, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 15 de Novembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 6 de fevereiro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Nos termos do artigo 4.° do Decreto-Lei n.” 634/74, de
20 de Novembro:
Major de infantaria, adido, (46284454) Manuel Baptista Ramos, por
ter sido exonerado das funções de comandante do Corpo de
Alunos no Instituto Militar dos Pupilos do Exército em 1 de
Outubro dc 1985, desde quando deve ser considerado nesta
situação.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 6 dc Fevereiro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Coronel de artilharia, adido, (51370711) José Fernando Proença de
Almeida que, pot’ ter deixado de exercer o cargo de adido de
defesa em Roma, regressou ao Exército, em 30 de Outubro
de 1985, desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 30 dc Outubro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 6 de Fevereiro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Major de artilharia, adido, (3141025$) José Ernesto Lisboa Cabral
da Silva, por ter deixado de prestar serviço no Colégio Militar
em 16 de Outubro de 1965, desde quando deve ser considerado
nesta situação.
(Por portaria de 16 de Outubro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 6 de Fevereiro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
Passagem

ii

situação de supranumerário:

Tenente-coronel de infantaria, adido, (50994911) Manuel Arnaldo
de Abreu Falcão que, por ter deixado de prestar serviço nas
Forças de Segurança de Macau, regressou ao Exército em 5 de
Novembro de 1985, desde quando deve ser considerado nesta
situação.
(Por portaria de 5 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Fevereiro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
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Capitão do serviço geral do Exército, adido, (50196911) Octávio
Freitas dos Santos que, por ter sido exonerado das funções que
desempenhava no Ministério das finanças e do Plano, na
Guarda fiscal, se apresentou no Exército em 7 de Novembro
de 1985, desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 7 de Novembro de 1985, visada pelo Tribunal dc
Contas em 6 de fevereiro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Passagem à situação de adido:

Nos termos do n.° 6 da alínea b) do artigo
-Lei n.° 176/71, de 30 dc Abril:

44.°

do Decreto-

Major de infantaria, no quadro, (02407064) Hélder Manuel Verís
sirno Neto, 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 2 de Setembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 6 dc fevereiro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Capitão de engenharia, no quadro, (00449374) Carlos Alberto da
Costa Alves Pereira, da Direcção do Serviço de Fortificações
e Obras do Exército da Região Militar de Lisboa, por ter sido
nomeado em comissão normal para as Forças de Segurança de
Macau, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 3 de Agosto de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 6 dc fevereiro de 1986. Não são devidos emolu

mentos.)

Nos termos do n.° 9 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Coronel de cavalaria, no quadro, (50279011) Marcelo Victor Lopes
César Monteiro, da Direcção da Ai-ma de Cavalaria, por ter
sido nomeado para desempenhar urna comissão de serviço
dependente do Ministério da Administração Interna, na Guarda
Nacional Republicana, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
de 30 de Setembro de 1985, anotada pelo Tribunal de
Contas em 31 de Janeiro de 1986.)

(Por portaria

428

ORDEM DO EXÉRCITO N.° 5

2. Série

Nos termos do n.° 10 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.’ 176/71, de 30 de Abril:
Major de infantaria, no quadro, (09623165) Manuel Macedo Mar
ques, do Comando e Companhia de Comando e Serviços do
Quartel-General da 1 •a Brigada Mista Independente (Agrupa
mento Base de Santa Margarida), por ter sido nomeado para
desempenhar as funções de professor da 18. cadeira (Organização
e Serviços de Estado-Maior) do Instituto Superior Militar, deven
do ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 19 de Agosto de 1985, anotada pelo Tribunal dc
Contas em 31 de Janeiro de 1986.)
Tenente de artilharia, no quadro, (00465879) Rui Manuel Freire
Damásio Afonso, da Escola Prática de Artilharia, por ter sido
nomeado para desempenhar as funções de adjunto do coman
dante de companhia de alunos da Academia Militar, devesido
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 2 de Setembro de 1985, anotada pelo Tribunal de
Contas em 31 de Janeiro de 1986.)

Alferes do serviço geral do Exército (01231471) António Pereira dos
Reis, por ter sido nomeado para desempenhar as funções de
adjunto da secção de auxiliares de instrução no Instituto Superior
Militar, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1985, anotada pelo Tribunal de
Contas em 31 de Janeiro de 1986.)

Nos termos do n.° 13 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Tenente-coronel do serviço de material (serviços técnicos de manu
tenção), no quadro, (50343911) João António Caselo Branco
Ribeiro, do Campo de Tiro de Alcochete, onde continua colo
cado, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 4 de Dezembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 6 de Fevereiro de 1986. Niio são devidos emolu

mentos.)
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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:
Desde 16 de Sctembro de 1985, 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
das funções que desempenhava no Instituto Superior Militar,
continuando, porém, desde a mesma data, na mesma situação
de adido, nos termos do n.° 16 da citada alínea, o coronel de
artilharia (51046911) Carlos Manuel de Oliveira e Castro.
(Por portaria de 16 de Setembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 6 de Fevereiro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Capitão de transmissões (serviços técnicos
ramo exploração), supranumerário, (51239711) Armando Gonçalves Fernandes, da Escola
Prática de Transmissões, onde continua colocado, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.

(Por portaria de 22 de Julho de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 6 de fevereiro de 1986. Não são devidos emolu

mentos.)

Capitão do serviço geral do Exército, no quadro, (52260711) Augusto
figueiredo, do Grupo de Artilharia de Guarnição n.° 1, onde
continua colocado, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 26 de Novembro de 1985, visada pelo Tribunal de

Contas em 6 de Fevereiro de 1986. 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 de transmissões, no quadro, (09688364) António João Mou
sinho dos Santos, da Direcção da Arma de Transmissões, onde
continua colocado, por se encontrar a prestar serviço, em dili
gência, no Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 19 de Novembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 6 de Fevereiro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, (03287969) José
Manuel Lopes Soares, da Chefia do Serviço Geral do Exército,
onde continua colocado, por se encontrar a prestar serviço, em
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diligência, nos Serviços Sociais das Forças Armadas, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 6 de Fevereiro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
Nos termos da alínea a) do artigo 3.° do Decreto-Lei
n.° 42 073, de 31 de Dezembro de 195$:

Tenente de infantaria, no
Rodrigues, da Escola
ao Corpo de Tropas
nesta situação desde

quadro, (08941379) José António Marques
Prática de Infantaria, por ter sido cedido
Pára-Quedistas, devendo ser considerado
a data da presente portaria.

Tenente de infantaria, no quadro, (08651780) José Alberto Cordeiro
Simões, do 1.0 Batalhão de Infantaria Motorizado, da l.a Brigada
Mista Independente (Regimento de Infantaria de Tomar), por
ter sido cedido ao Corpo de Tropas Pára-Quedistas.
Tenente de infantaria, no quadro, (09013981) Fernando Manuel Dias
Martins, da Escola Prática de Infantaria, por ter sido cedido ao
Corpo de Tropas Pára-Quedistas, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.

(Por portaria de 22 de Setembro de 1985,
Contas em 31 de Janeiro de 1986.)

anotada

pelo Tribunal de

Nos termos do n.° 1 da Portaria n.° 94/76, de 24 de Fevereiro:
Reintegrado no serviço activo da arma de infantaria, desde 2 de
Julho de 1985, nos termos do n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei
n.° 210/73, de 9 de Maio, o capitão de infantaria, na situação
de reserva, (46271350) Estêvão Diogo Leal, passando, desde a
mesma data, 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 30%.
Ingressa no quadro permanente da arma de artilharia, desde 11 de
Setembro de 1984, com o posto de tenente, nos termos do n.° 2
do artigo 7•0 do Decreto-Lei n.° 2 10/73, de 9 de Maio, pas
sando, desde a mesma data, à situação de adido, nos termos
do n.° 1 da Portaria n.° 94/76, de 24 de Fevereiro, em regime
que dispense plena validez, o tenente miliciano de artilharia
(19623571) João Manuel Dinis Cláudio. Foi-lhe atribuída uma
desvalorização de 60,22%.
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Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 23
de Abril de 1985, registada no Tribunal de Contas sob o
n.° 68 843, em 28 de Junho de 1985, e publicada na Ordem
cio Exército, 2. Série, n.° 15, dc 1 de Agosto de 1985.
Reingressa no servico activo da arma de cavalaria, desde 22 de
Março de 1985, ao abrigo do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 210/73,
dc 9 de Maio, e Decreto-Lei n.° 43/76, de 20 de Janeiro, pas
sando, desde a mesma data, à situação de adido, nos termos
do n.° 1 da Portaria n.° 94/76, de 24 de Fevereiro, em regime
que dispense plena validez, o major de cavalaria, na situação
de reserva, (51414011) Vasco Luís Pereira Esteves Ramires.
Foi-lhe atribuida uma desvalorização de 38,59%.
Reingressa no serviço activo da arma de engenharia, desde 16 de
Abril de 1985, nos termos do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 210/73,
de 9 de Maio, e Decreto-Lei n.° 43/76, de 20 de Janeiro, o
capitão de engenharia, na situação de reserva, (00112775) José
Eduardo fernandes da Silva, passando, desde a mesma data,
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 50%.
(Por portaria de 11 de Novembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 6 de Fevereiro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
Passagem à situação de reserva:
Coronel de infantaria (50636311) Laurénio Filipe de Sousa Alves,
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 1 de Novembro de 1984.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 20
de Novembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 6, de 1 de Abril de 1976.
Fica com a pensão mensal de 76 000$00. Conta 38 anos de
serviço.

Coronel de infantaria (50269011) Fernando Alves Aldeia, nos termos
da condição 1 •a 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 8 de Outubro dc 1981.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 14
de Setembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 21, de 1 de Novembro de 1975.
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Fica com a pensão mensal de 50 280$00. Conta 44 anos dc
serviço.
(Por portaria de 18 de Outubro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Coronel de infantaria (51387411) Viriato Amílcar Pires da Silva,
nos termos da condição 1.a da alínea b) do o.° 1 do artigo 1.0
do Decreto-Lei n.° 5 14/79, de 28 de Dezembro, devendo ser
considerado nesta situação desde 20 de Agosto de 1981.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 16 de
Novembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 19, de 1 de Outubro de 1975.
fica com a pensão mensal de 50 280$00. Conta 43 anos de
serviço.
Coronel de infantaria (51122311) António da Graça Bordadágua, nos
termos da condição 1.a da alínea a) do n.° do artigo 47.° do
Decreto-Lei n.° 176/7 1, de 30 de Abril, devendo ser considerado
nesta situação desde 7 de Outubro de 1978.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 1
de Setembro de 1974, publicada na Ordent do Exército, 2. Série,
n.° 21, de 1 de Novembro de 1975.
Fica com a pensão mensal de 25 850$00. Conta 44 anos de
serviço.
Coronel de infantaria (50171711) César Augusto Teixeira, nos termos
da condição 1.a da alínea a) do n.° 1 do artigo 47.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo ser considerado nesta
situação desde 6 de Julho de 1979.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 10
de Novembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 22, de 15 de Novembro de 1975.
Fica com a pensão mensal de 33 240$00. Conta 48 anos de
serviço.

Coronel de infantaria (50634411) António Jorge Teixeira, 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 considerado nesta
situação desde 5 de Junho de 1981.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 31
de Dezembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2.’ Série,
n.° 19, de 1 de Outubro de 1975.
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Fica com a pensão mensal de 50 280$00. Conta 43 anos de
serviço.
Coronel de infantaria (51103911) Aníbal José Mendes Ginja Brandão
dos Santos Viegas, 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 16 de Agosto
de 1980.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 16
de Novembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2.a Série,
n.° 18, de 15 de Setembro de 1975.
fica com a pensão mensal de 35 200$00. Conta 42 anos de
serviço.
Coronel de infantaria (50591211) Carlos Nunes Mimoso, nos termos
da alínea e) do n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 5 14/79, de
28 de Dezembro, devendo ser considerado nesta situação desde
1 de Novembro de 1984.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 26
de Novembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 4, de 15 de Fevereiro de 1976.
Fica com a pensão mensal de 82 460$00. Conta 42 anos de
serviço.
Coronel de infantaria (50163411) José Augusto Mendes, nos termos
da condição 1.a da alínea a) do n.° 1 do artigo 47.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo ser considerado nesta
situação desde 28 de Maio de 1978.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 16
de Novembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2.a Série,
n.° 18, de 15 de Setembro de 1975.
Fica com a pensão mensal de 28 200$00. Conta 43 anos de
serviço.
Coronel de infantaria (50989511) Herberto Alfredo Amaral 5ampaio, nos termos da condição 1. da alínea b) do n.° 1 do arti
go 1.° do Decreto-Lei n.° 514/79, de 28 de Dezembro, devendo
ser considerado nesta situação desde 6 de Julho de 1982.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 16 de
Setembro de 1984, publicada na Ordem do Exército, 2.a Série,
n.° 19, de 1 de Outubro de 1977.
Fica com a pensão mensal de 64 680$00. Conta 43 anos de
serviço.
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Coronel de infantaria (51055611) Francisco David Preto Rodrigues,
nos termos da condição 1.a da alínea a) do n.° 1 do artigo 47.° do
Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo ser considerado
nesta situação desde 22 de Julho de 1978.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 18 de
Outubro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 4, de 15 de Fevereiro de 1976.
Fica com a pensão mensal de 28 200$00. Conta 41 anos de
serviço.
Coronel de infantaria (50179511) Carlos Alexandre dos Ramos, nos
termos da condição 1.’ da alínea a) do n.° 1 do artigo 47.° do
Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo ser considerado
nesta situação desde 10 de Maio de 1978.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 14 de
Novembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 19, de 1 de Outubro de 1975.
Fica com a pensão mensal de 28 200$00. Conta 43 anos de
serviço.
Coronel de infantaria (51183511) José Jaime Pinto Monroy Garcia,
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 1 de Novembro de 1984.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 20 de
Novembro de 1974, publicada na Ordem cio Exército, 2? Série,
n.° 21, de 1 de Novembro de 1975.
Fica com a pensão mensal de 82 460$00. Conta 42 anos de
serviço.
Coronel de infantaria (51255511) Luís Filipe de Menezes falcão, nos
termos da condição 1 a da alínea a) do n.° 1 do artigo 47.° do
Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo ser considerado
nesta situação desde 19 de Agosto de 1979.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 16 de
Novembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2? Série,
n.° 18, de 15 de Setembro de 1975.
Fica com a pensão mensal de 30 470$00. Conta 41 anos de
serviço.
Coronel de infantaria (50901611) Mário de Aguiar Gonçalves Dente,
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 consi
derado nesta situação desde 8 de Junho de 1981.
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Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 16 de
Setembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 21, de 1 de Novembro de 1975.
Fica com a pensão mensal de 50 280$00. Conta 44 anos de
serviço.
Coronel de infantaria (50471011) Carlos de Figueiredo Delfino, nos
termos da condição 1.a da alínea b) do ri.0 1 do artigo 1.0 do
Decreto-Lei n.° 514/79, de 28 de Dezembro, devendo ser consi
derado nesta situação desde 17 de Maio de 1982.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 16 de
Setembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2? Série,
nY 13, de 15 de Julho de 1976.
fica com a pensão mensal de 64 680$00. Conta 44 anos de
serviço.
Coronel de infantaria (51273911) Egberto das Neves Curado, 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 22 de Fevereiro de 1980.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 16 de
Setembro de 1974, publicada na Ordem cio Exército, 2? Série,
n.° 6, de 1 de Abril de 1976.
Fica com a pensão mensal de 30 470$00. Conta 43 anos de
serviço.
Coronel de infantaria (51396311) Luís Augusto Tavares Soares da
Cunha, 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 1 de Novembro de 1984.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 20 de
Novembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2? Série,
ri.° 21, de 1 de Novembro de 1975.
fica com a pensão mensal de 88 920$00. Conta 37 anos de
serviço.
Coronel de infantaria (50082611) Manuel da Silva São Martinho
Júnior, 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 1 de Novembro de 1984.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 29 de
Janeiro de 1975, publicada na Ordem cio Exército, 2.’ Série,
ri.° 12, de 1 de Julho de 1976.
fica com a pensão mensal de 88 920$00. Conta 40 anos de
serviço.
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Coronel de infantaria (50268411) Emiliano Quinhones de Magalhãcs,
nos termos da condição 1.a da alínea a) do n.° 1 do artigo 47.°
do Decreto-Lei n.° 176/7 1, de 30 de Abril, devendo ser consi
derado nesta situação desde 7 de Agosto de 1978.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 31
de Dezembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 4, de 15 de Fevereiro de 1976.
fica com a pensão mensal de 26 180$00. Conta 45 anos de
serviço.
Coronel de infantaria (50061611) Rogério Castela Jacques, nos termos
da condição 1.a da alínea a) do n.° 1 do artigo 47.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo ser considerado nesta
situação desde 28 de Agosto de 1979.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 26 de
Novembro de 1974, publicada na Ordem cio Exército, 2. Série,
n.° 21, de 1 de Novembro de 1975.
fica com a pensão mensal de 30 470$00. Conta 42 anos de
serviço.
Coronel de infantaria (50480011) José Bonito Perfeito, nos termos
da condição 1 •a da alínea b) do n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei
n.° 5 14/79, de 28 de Dezembro, devendo ser considerado nesta
situação desde 15 de Dezembro de 1980.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 16 de
Novembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 1$, de 15 de Setembro de 1975.
fica com a pensão mensal de 40 700$00. Conta 47 anos de
serviço.
Coronel de infantaria (50082511) António Tomás da Costa, 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 situa
ção desde 1 de Novembro de 1984.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 19 de
Novembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 6, de 1 de Abril de 1976.
fica com a pensão mensal de 88 920$00. Conta 40 anos de
serviço.
Coronel de infantaria (50876711) Luís Carlos de Oliveira Correia,
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 1 de Novembro de 1984.
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Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 18 de
Novembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
4, de 15 de Fevereiro de 1976.
fica com a pensão mensal de 88 920$00. Conta 39 anos de
serviço.
Coronel de infantaria (50091711) Américo Correia, nos termos da
condição 1.0 da alínea a) do n.° 1 do artigo 47.° do Decreto-Lei
n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo ser considerado nesta situa
ção desde 15 de Outubro de 1978.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 16 de
Setembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2.0 Série,
n.° 21, de 1 de Novembro de 1975.
fica com a pensão mensal de 25 850$00. Conta 43 anos de
serviço.
Coronel de infantaria (50681111) João Augusto dos Santos Dias de
Carvalho, nos termos da alínea d) do n.° 1 do artigo 1.0 do
Decreto-Lei a.° 5 14/79, de 28 de Dezembro, devendo ser consi
derado nesta situação desde 1 de Novembro de 1984.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 20 de
Novembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2.0 Série,
a.° 24, de 15 de Dezembro de 1975.
fica com a pensão mensal de 88 920$00. Conta 39 anos de
serviço.
(Por portaria de 25 de Outubro de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Coronel de infantaria com o curso complementar de estado-maior
(50267411) António Gamboa Martins Bragança, nos termos da
condição l. da alínea a) do n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei
n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo ser considerado nesta situa
ção desde 6 de Março de 1979.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 12 de
Outubro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2.a Série,
n.° 6, de 1 de Abril de 1976.
Fica com a pensão mensal de 26 200$00. Conta 39 anos de
serviço.
(Por portaria de 26 de Outubro de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Coronel de infantaria (50082111) António de Almeida Gonçalves
Soares, nos termos da condição 1.0 da alínea a) do a.° 1 do
artigo 47.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo
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ser considerado nesta situação desde 20 de Setembro de 1977.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de
26 de Outubro de 1974, publicada na Ordem do Exército,
2.a Série, n.° 24, de 15 de Dezembro de 1975.
fica com a pensão mensal de 25 200$00. Conta 41 anos de
serviço.

Coronel de infantaria (52154011) Henrique Manuel Ribeiro da
Cruz Antunes, nos termos da condição 1.a da alínea a) do n.° 1
do artigo 47.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo
ser considerado nesta situação desde 1 de Julho de 1975.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 16 de
Setembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 13, de 1 de Julho de 1975.
fica com a pensão mensal de 16 900$00. Conta 45 anos de
serviço.

Coronel de infantaria (51380811) Orlando da Silva Andrade, nos
termos da condição 1.a da alínea a) do n.” 1 do artigo 47.° do
Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo ser considerado
nesta situação desde 14 de Setembro de 1976.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 16 de
Setembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2.a Série,
n.° 7, de 1 de Abril de 1975.
fica com a pensão mensal de 20 790$00. Conta 41 anos de
serviço.
Coronel de infantaria (51224011) Arnílcar José Alves, nos termos
da condição 1.a da alínea a) do n.° 1 do artigo 47.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo ser considerado nesta
situação desde 3 de Dezembro de 1978.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 14 de
Setembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2.a Série,
n» 21, de 1 de Novembro de 1975.
Fica com a pensão mensal de 25 850$00. Conta 45 anos de
serviço.

Coronel de infantaria (51301011) Francisco José Sancho Uva, nos
termos da condição 1:’ da alínea a) do n.° 1 do artigo 47.° do
Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo ser considerado
nesta situação desde 4 de Outubro de 1975.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 11 de
Novembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2.a Série,
n.° 6, de 1 de Abril de 1976,
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Fica com a pensão mensal de 18 900$00. Conta 40 anos de
serviço.
Coronel de infantaria com o curso complementar de estado-maior
(51261211) Amilcar Augusto Pereira Pimentel Baptista Nunes,
nos termos da condição l.a da alínea a) do n.° 1 do artigo 4?.° do
Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo ser considerado
nesta situação desde 29 de Dezembro de 1978.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 17 de
Janeiro de 1975, publicada na Ordem cio Exército, 2. Série,
n.° 14, de 15 de Julho de 1975.
fica com a pensão mensal de 24 300S00. Conta 40 anos de
serviço.
Coronel de infantaria (52154211) João Salavessa Moura, nos termos da
condição 1.a da alínea a) do n.° 1 do artigo 47.° do Decreto-Lei
n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo ser considerado nesta situa
ção desde 29 de Setembro de 1978.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 31 de
Dezembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 21, de 1 de Novembro de 1975.
fica com a pensão mensal de 25 850$00. Conta 43 anos de
serviço.
Coronel de infantaria (50163311) Cesário Santos Miguel, nos termos
da condição l.a da alínea a) do n.° 1 do artigo 47.’ do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo ser considerado nesta
situação desde 26 de Abril de 1977.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 14 de
Novembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 19, de 1 de Outubro de 1975.
fica com a pensão mensal de 23 IOOSOO. Conta 42 anos de
serviço.
Coronel de infantaria (50212411) Rui Alberto Vasques de Mendonça.
nos termos da condição Ja da alínea a) do n.° 1 do artigo 47.°
do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo ser consi
derado nesta situação desde 22 de fevereiro de 197$.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 31 de
Dezembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 18, de 15 de Setembro de 1975.
fica com a pensão mensal de 28 200$00. Conta 43 anos de
serviço.
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Coronel (te infantaria (51379611) Luís do Nascimento Matos, nos
termos da condição ya da alínea a) do n.° 1 do artigo 47.” do
Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo ser considerado
nesta situação desde 1 de Julho de 1975.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 3 de
Outubro de 1974, publicada na Ordem cio Exército, 2,” Série,
n.° 21, de 1 de Novembro de 1975.
Fica com a pensão mensal de 18 590$00. Conta 41 anos de
serviço.
Coronel de infantaria com o curso complementar de estado-maior
(51097411) António Luciano de Matos, nos termos da condição
1.” da alínea b) do n» 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 514/79,
de 2$ de Dezembro, devendo ser considerado nesta situação
desde 1 de Dezembro de 1980.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 16 de
Setembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2.” Série,
n.° 21, de 1 de Novembro de 1975.
Fica com a pensão mensal de 37 800$00. Conta 42 anos de
serviço.
Coronel de infantaria (51381611) José Pedroso Coutinho de Castro
Serrão, nos termos da condição 1.a da alínea a) do n.° 1 do
artigo 470 do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo
ser considerado nesta situação desde 30 de Setembro de 1979.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 30 de
Dezembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2.a Série,
n.° 6, de 1 de Abril de 1976.
Fica com a pensão mensal de 27 700500. Conta 42 anos de
serviço.
Coronel de infantaria com o curso complementar de estado-maior
(51040211) Jorge Rodrigues da Cunha Saco, nos termos da
condição 1.” da alínea b) do n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lci
n.° 5 14/79, de 28 de Dezembro, devendo ser considerado nesta
situação desde 17 de Setembro de 1981.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 31 de
Dezembro de 1974, publicada na Orctenm cio Exército, 2.” Série,
n.° 19, de 1 de Outubro de 1975.
Fica com a pensão mensal de 42 700$00. Conta 36 anos de
serviço.
Coronel de infantaria (50573211) Horácio Loureiro Lopes Rodri
gues, nos termos da condição 1.’ da alínea a) do n.° 1 do
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artigo 47.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo ser
considerado nesta situação desde 11 de Outubro de 1977.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 16 de
Setembro de 1974, publicada na Ordem cio Exército, 2. Série,
n.° 21, de 1 de Novembro de 1975.
Fica com a pensão mensal de 25 200$00. Conta 43 anos de
serviço.

Coronel de infantaria (50187711) Álvaro Jorge Rogado Quintino, nos
termos da condição 1.a da alínea a) do o.° 1 do artigo 47.° do
Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo ser considerado
nesta situação desde 5 de Março de 1976.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 6 de
Março de 1975, publicada na Ordem cio Exército, 2.a Série.
n.° 14, de 15 de Julho de 1975.
fica com a pensão mensal de 20 790$00. Conta 48 anos de
serviço.
Coronel de infantaria (50061311) José António Tavares de Pina,
nos termos da condição 1 a da alínea a) do n.° 1 do artigo 47.°
do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo ser consi
derado nesta situação desde 16 de Outubro de 1978.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 14 de
Novembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 18, de 15 de Setembro de 1975.
Fica com a pensão mensal dc 25 850St)0. Conta 41 anos de
serviço.
Coronel de infantaria (51184711) Luís Gonçalves Carneiro, nos
termos da condição 1.a da alínea a) do n.° 1 do artigo 47.° do
Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo ser considerado
nesta situação desde 6 de Julho de 1976.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 16 de
Setembro de 1974, publicada na Ordem cio Exército, 2.a Série,
n.° 24, de 15 de Dezembro de 1975.
Fica com a pensão mensal de 20 790$00. Conta 43 anós dc
serviço.
Coronel de infantaria (51055411) Carlos Barroso Hipólito, nos termos
da condição 1.a da a]ínea a) do n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo ser considerado nesta
situação desde 1 de Junho de 1976.
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Coronel de infantaria (51382111) António Fernandes da Graça, nos
termos da condição 1.a da alínea a) do o.° 1 do artigo 47.° do
Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo ser considerado
nesta situação desde 13 de Junho de 1978.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 14 de
Setembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 21, de 1 de Novembro de 1975.
fica com a pensão mensal de 25 850$00. Conta 39 anos de
serviço.
Coronel de infantaria (51105311) Hllário Marques da Gama, nos
termos da condição l.’ da alínea a) do n.° 1 do artigo 47.° do
Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo ser considerado
nesta situação desde 12 de fevereiro de 1977.
Esta portaria torna nula de nenhum efeito a portaria de 1 de
Outubro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 24, de 15 de Dezembro de 1975.
Fica com a pensão mensal de 23 100$00. Conta 42 anos de
serviço.
Coronel de infantaria (51383211) Agostinho Dias da Gama, nos
termos da condição 1. da alínea a) do n.° 1 do artigo 47.° do
Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo ser considerado
nesta situação desde 21 de Agosto dc 1979.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 11 de
Novembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2.a Sét-ie,
n.° 21, de 1 de Novembro de 1975.
fica com a pensão mensal de 30 470$00. Conta 42 anos de
serviço.
Coronel de infantaria (50027411) José Alves dc Carvalho fernandes,
nos termos da condição J•a da alínea a) do n.° 1 do artigo 47.° do
Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo ser considerado
nesta situação desde 2 de Setembro de 1978.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 16 de
Setembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 6, de 1 de Abril de 1976.
fica com a pensão mensal de 23 500$00. Conta 40 anos de
serviço.
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Coronel de infantaria (51767811) António Joaquim Fernandes, nos
termos da condição 1? da alínea a) do n.° 1 do artigo 47.° do
Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo ser considerado
nesta situação desde 2 de Janeiro de 1978.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 11 de
Novembro de 1974, publicada na Ordem cio Exército, 2. Série.
21, de 1 de Novembro de 1975.
Fica com a pensão mensal de 25 $50500. Conta 43 anos de
serviço.
Coronel de infantaria (51382211) Francisco Manuel Brandão Loureiro,
nos termos da condição •a da alínea a) do n.° 1 do artigo 47.° do
Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo ser considerado
nesta situação desde 4 de fevereiro de 1978.
Esta porcaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 14 de
Setembro de 1974, publicada na Ordem cio Exército, 2. Série,
n.° 13, de 1 de Julho de 1975.
fica com a pensão mensal de 25 850$00. Conta 41 anos de
serviço.
Coronel de infantaria (51381811) José António Monteiro de Oliveira
Leite, nos termos da condição 1. da alínea a) do n.° 1 do ar
tigo 47.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo ser
considerado nesta situação desde 11 de fevereiro de 1977.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 31 de
Dezembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 4, de 15 de Fevereiro de 1976.
Fica com a pensão mensal de 25 200500. Conta 42 anos de
serviço.
Coronel de infantaria (51232111) Octávio Hugo de Almeida e Vas
concelos Pimentel, nos termos da condição 1 a da alínea a) do
n.° 1 do artigo 47.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril,
devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Agosto de
1977.
Esta portaria torna nula e dc nenhum efeito a portaria de 30 de
Novembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
18, de 15 de Setembro de 1975,
Fica com a pensão mensal de 23 100$00. Conta 43 anos de
serviço.
Coronel de infantaria com o curso complementar de estado-maior
(51260311) Nuno Freire Moniz Pereira, nos termos da condi
ção 1.a da alínea a) do n.° 1 do artigo 47.° do Decreto-Lei
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n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo ser considerado nesta
situação desde 12 de Março de 197$.
Esta portaria torna nula e dc nenhum efeito a portaria dc 16 de
Novembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2.’ Série,
n.° 22, de 15 de Novembro de 1975.
Fica com a pensão mensal de 24 300$00. Conta 41 anos de
serviço.
Coronel de infantaria (50632711) Carlos Fiederico Lopes Roc’a
Peixoto, nos termos da condição 1.a da alínea a) do n.° 1 do
artigo 47.° do Dccreto-Lej n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo
ser considerado nesta situação desde 11 de Março de 1977.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 11 de
Setembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2.2 Série,
n.° 22, de 15 de Novembro de 1975.
fica com a pensão mensal de 25 200$00. Conta 42 anos de
serviço.
(Por portaria de 7 de Novembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Coronel de infantaria (51067211) António Barata Alves, nos termos
da condição l. da alínea b) do n.° 1 do artigo 1.0 do 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 106 680$00. Conta 43 anos dc
serviço.
(Por portaria de 24 de Novembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)

Tenente-coronel de infantaria (51306211) Américo da Costa Varino,
nos termos da condição 1.0 da alínea a) do n° 1 do artigo 47.’
do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo ser consi
derado nesta situação desde 1 de Junho de 1976.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 16 de
Setembro de 1974, publicada na Ordem do Exército. 2.0 Série,
n.° 22, de 15 de Novembro de 1975.
Fica com a pensão mensal de 21 480$00. Conta 39 anos de
serviço.
(Por portaria de 7 de Novembro de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)

Major de infantaria (31282455) Jorge Sampaio Parracho, nos termos
da condição 1 da alínea b) do nY 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei
.
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n.° 514/79, de 2$ de Dezembro, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 92 520$00. Conta 39 anos de
serviço.
(Por portaria de 25 de Novembro de 1985. Não carece de visto do

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

-

Capitão de infantaria (44015152) Anúplio Loysik Cardoso de Sam
‘paiu, nos termos da condição 1.a da alínea a) do n.° 1 do
artigo 47.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo
ser considerado nesta situação desde 7 de Junho de .1978.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 25 de
Outubro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 4, de iS de Fevereiro de 1976.
fica com a pensão mensal de 16 500$00. Conta 27 anos de
serviço.

Capitão de infantaria (40005750) José Pedro de Sucena, nos termos
da condição Ja da alínea a) do n.° 1 do artigo 47.° do Decreto-Lei n.° 176/7 1, de 30 de Abril, devendo ser considerado nesta
situação desde 28 de Agosto de 1977.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 18 de
Novembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2? Série,
n.° 22, de 15 de Novembro de 1975.
fica com a pensão mensal de 11 226$00. Conta 22 anos de
serviço.
Capitão de infantaria (31038248) Alcino Alves da Costa Pina, nos
termos da condição 1? da alínea a) do n.° 1 do artigo 47.° do
Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo ser considerado
nesta situação desde 17 de Setembro de 1975.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 19 de
Novembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 21, de 1 de Novembro de 1975.
Fica com a pensão mensal de 14 117$00. Conta 30 anos de
serviço.
Capitão de infantaria (31015848) Rafael Ângelo Pereira dos Santos
Oliveira, nos termos da condição 1? da alínea a) do n.° 1 do
artigo 47? do Decreto-Lei nY 176/7 1, de 30 de Abril, devendo
ser considerado nesta situação desde 26 de Outubro de 1975.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 19 de
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Novembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2? Série,
n.° 4, de 15 de fevereiro de 1976.

fica com a pensão mensal de 14 117$00. Conta 30 anos de
serviço.
Capitão de infantaria (41161051) Daniel Andrade de Carvalho, nos
termos da condição 1? da alínea a) do n.° 1 do artigo 47.° do
Decreto-Lei a.° 176/71, de 30 de Abril, devendo ser considerado
nesta situação desde 4 de Setembro de 1978.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 19 de
Novembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2.a Série,
n.° 21, de 1 de Novembro de 1975.
Fica com a pensão mensal de 17 222$00. Conta 31 anos de
serviço.
(Por portaria de 10 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Coronel de artilharia (50903011) Domingos de Magalhães Filipe, nos
termos da condição 1.a da alínea a) do nY 1 do artigo 47.° do
Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo ser considerado
nesta situação desde 1 de Julho de 1975.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 13 de
Setembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2.a Série.
n.° 21, de 1 de Novembro de 1975.
Fica com a pensão mensal de 18 920$00. Conta 42 anos de
serviço.
Coronel de artilharia (50338211) Manuel de Carvalho Garcia, nos ter
mos da condição 1? da alínea a) do n» 1 do artigo 47.° do
Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo ser considerado
nesta situação desde 10 de Maio de 1977.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 17 de
Outubro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2? Série,
n.’ 19, de 1 de Outubro de 1977.
Fica com a pensão mensal de 23 430$00. Conta 38 anos de
serviço.
(Por portaria de 23 de Outubro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.’ 276-A/75.)

Coronel de artilharia (50276711) Amândio ferreira de Sousa, 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 1 de Novembro de 1984.
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Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 16 de
Setembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
a.° 6, de 1 de Abril de 1976.
fica com a pensão mensal de 76 000$00. Conta 39 anos de
serviço.
Coronel de artilharia (50290111) Manuel Fernando Ribeiro da Silva,
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 1 de Novembro de 1984.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 15
de Outubro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 22, de 15 de Novembro de 1975.
fica com a pensão mensal de 82 460$00. Conta 37 anos de
serviço.
Coronel de artilharia (51342711) Américo Trindade, nos termos da
condição 1.a da alínea a) do n.° 1 do artigo 47.° do Decreto-Lei
nY 176/71, de 30 de Abril, devendo ser considerado nesta situa
ção desde 10 de Março de 1977.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 16 de
Setembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 6, de 1 de Abril de 1976.
Fica com a pensão mensal de 21 000$00. Conta 39 anos de
serviço.
Coronel de artilharia (50926411) Joaquim José Pontes Valagão, nos
termos da alínea d) do n.° 1 artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 514/79,
de 28 de Dezembro, devendo ser considerado nesta situação
desde 1 de Novembro de 1984.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 16 de
Setembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 6, de 1 de Abril de 1976.
Fica com a pensão mensal de 82 460$00. Conta 36 anos de
serviço.
Coronel de artilharia (50971811) João Luís Almeida Rebelo, nos
termos da condição 1. da alínea a) do n.° 1 do artigo 47.° do
Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo ser considerado
nesta situação desde 17 de Dezembro de 1975.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 16 de
Setembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2.a Série,
n.° 7, de 15 de Abril de 1976.
Fica com a pensão mensal de 16900$00. Conta 37 anos de
serviço.

448

ORDEM DO EXERCITO N. 5

2. Série

Coronel de artilharia (50926511) João Manuel Graça Pereira do Nas
cimento, 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 1 de Novembro de 1984.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 18 de
Setembro de 1974, publicada na Ordens do Exército, 2. Série,
n.° 4, de 15 de Fevereiro de 1976.
Fica com a pensão mensal de 82 460$00. Conta 39 anos de
serviço.
Coronel de artilharia (51252811) Joaquim Humberto da Silva Porto
Oneto, nos termos da condição fa da alínea a) do n.° 1 do
artigo 47.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo
ser considerado nesta situação desde 25 de Outubro de 1979.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 16 de
Setembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 21, de 1 de Novembro de 1975.
Fica com a pensão mensal de 30 800$00. Conta 39 anos dc
serviço.
Coronel de artilharia (51368411) Matias Fiuza Álvares da Costa,
nos termos da condição l. da alínea a) do n.° 1 do artigo 1.0 do
Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo ser consi
derado nesta situação desde 2 de Dezembro de 1977.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de lb de
Setembro de 1974, publicada na Ordem cio Exército, 2.a Série,
n.° 6, de 1 de Abril de 1976.
fica com a pensão mensal de 23 430$00. Conta 45 anos de
serviço.
(Por portaria de 25 de Outubro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Coronel de artilharia (51460411) Altinino fernandes Gonçalves, nos
termos da condição 1.a da alínea b) do n.° 1 do artigo 1.’’ 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 98 940$00. Conta 43 anos de
serviço.
(Por portaria de 4 de Novembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Coronel dc artilharia com o curso complementar de estado-maior
(50264511) Carlos da Costa Gomes Bessa, nos termos da con
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dição l. da alínea a) do nY 1 do artigo 47.° do Decreto-Lei
176/71, de 30 de Abril, devendo ser considerado nesta situa
ção desde 11 de Agosto de 1978.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 25 de
Setembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 21, de 1 de Novembro de 1975.
Fica com a pensão mensal de 24 300$00. Conta 39 anos de
serviço.
n.°

Coronel de artilharia (51459511) Aristídes Américo Araújo Pinheiro,
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 con
siderado nesta situação desde 25 de Maio de 1980.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 16 de
Novembro de 1974, publicada na Ordem cio Exército, 2. Série,
a.° 18, de 15 de Setembro de 1975.
Fica com a pensão mensal de 30 300$00. Conta 42 anos de
serviço.
Coronel de artilharia (50270311) Manuel Lourenço Pires, nos termos
da condição 1 a 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 25 de Dezembro de 1980.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 16 de
Setembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2? Série,
n.° 22, de 15 de Novembro de 1975.
Fica com a pensão mensal de 41 030$00. Conta 43 anos de
serviço.
Coronel de artilharia (50926111) Celestino da Cunha Rodrigues, nos
termos do Decreto-Lei n.° 622/74, de 16 de Novembro, devendo
ser considerado nesta situação desde 21 de Novembro de 1974.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 16 de
Setembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2? Série,
n.° 7, de 1 de Abril de 1975.
fica com a pensão mensal de 17 820$00. Conta 40 anos de
serviço.
Coronel de arLilharia (51206211) Ernesto Carrilho do Rosário, nos
termos da condição 1? da alínea a) do n.° 1 do artigo 47.° do
L)ecreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo ser considerado
nesta situação desde 1 de Outubro de 1975.
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Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 16 de
Setembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2.a Série,
n.° 7, de 1 de Abril de 1975.
fica com a pensão mensal de 19 200$00. Conta 37 anos de
serviço.
Coronel de artilharia com o curso complementar de estado-maior
(50269411) Gastão Maria de Lemos Lobato de faria, nos termos
da condição 1.a da alínea a) do n.° 1 do artigo 47.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo ser considerado nesta
situação desde 1 de Abril de 1978.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 16 de
Setembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2.’ Série,
n.° 21, de 1 de Novembro de 1975.
Fica com a pensão mensal de 24 300$00. Conta 37 anos de
serviço.
Coronel de artilharia (50702511) Sílvio Aires Martinho de Figueiredo,
nos termos da condição ya da alínea a) do n.° 1 do artigo 47.°
do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo ser consi
derado nesta situação desde 22 de Dezembro de 1975.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 16 de
Novembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2.’ Série,
n.° 18, de 15 de Setembro de 1975.
Fica com a pensão mensal de 19 200$00. Conta 37 anos de
serviço.
Coronel de artilharia (50270211) Mário Belo de Carvalho, nos ter
mos da condição 1 a da alínea a) do n.° 1 do artigo 47.° do Decreto-Lei n.° 176/7 1, de 30 de Abril, devendo ser considerado nesta
situação desde 16 de Julho de 1978.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 16 de
Novembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2.a Série,
n.° 18, de 15 de Setembro de 1975.
Fica com a pensão mensal de 23 800$00. Conta 38 anos de
serviço.
Coronel de artilharia (50696511) Fernando de Melo Vieira Ponces de
Carvalho, nos termos do Decreto-Lei n.° 622/74, de 16 de Novem
bro, devendo ser considerado nesta situação desde 21 de Novem
bro de 1974.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 16 de
Setembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2.a Série,
n.° 21, de 1 de Novembro de 1975.
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fica com a pensão mensal de 16 200$00. Conta 36 anos de
serviço.
Coronel de artilharia (50269911) Fernando de Melo Macedo Cabral,
nos termos da condição 1.a da alínea a) do n.° 1 do artigo 47.°
do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo ser consi
derado nesta situação desde 15 de Agosto de 1978.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 14 de
Novembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2? Série,
n.° 19, de 1 de Outubro de 1975.
Fica com a pensão mensal de 23 800$00. Conta 39 anos de
serviço.
(Por portaria de 7 de Novembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto ri.0 276-A/75.)
Tenente-coronel de artilharia (51463411) Carlos Alexandre de La
cerda Marques da Silva, 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 1 de Novembro de 1984.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 17 de
Setembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2? Série,
nY 6, de 1 de Abril de 1976.
Fica com a pensão mensal de 75 110$00. Conta 38 anos de
serviço.
(Por portaria de 23 de Setembro de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Tenente-coronel de artilharia (51237711) António Manuel Fevereiro
Chambel, nos termos da condição 4? da alínea c) do n.° 1 do
artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 5 14/79, de 28 de Dezembro, devendo
ser considerado nesta situação desde 1 dc Novembro de 1984.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 30 de
Outubro de 1974, publicada na Ordem cio Exército, 2? Série,
n.° 21, de 1 de Novembro de 1975.
fica com a pensão mensal de 60535$00. Conta 31 anos e 7
meses de serviço.
Tenente-coronel de artilharia (51371411) Rui Dias de Jesus, nos ter
mos da alínea c) do n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei ri.° 514/79,
de 28 de Dezembro, devendo sei- considerado nesta situação
desde 1 de Novembro de 1984.
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torna nula e de nenhum efeito a poitaria de 16 de
1974, publicada na Ordem do Exército, 2.a Série,
de fevereiro de 1976.
pensão mensal de 69 000$00. Conta 36 anos de

Tenente-coronel de artilharia (50032311) Júlio Alfredo Campos Nunes
de Sousa, nos termos da condição 4.’ da alínea c) do n.° 1 do
artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 514/79, de 28 de Dezembro, devendo
ser considerado nesta situação desde 1 de Novembro dc 1934.

Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 16 de
Setembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2.’ Série,
n.° 22, de 15 de Novembro de 1975.
Fica com a pensão mensal de 64 330$00. Conta 30 anos e 10
meses de serviço.
(Por portaria de 25 de Outubro de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Tenente-coronel de artilharia (51461711) Francisco Manuel Mateus
Leal de Almeida, 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 86 687$00. Conta 49 anos de
serviço.
(Por portaria de 29 de Outubro de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/is.)
Coronel de cavalaria (50210811) António Carlos Dias Antunes, nos
termos da condição l. da alínea a) do n.° 1 do artigo 47.° do
Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo ser considerado
nesta situação desde 12 de Setembro de 197$.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 22 de
Outubro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 6, de 1 de Abril de 1976.
Fica com a pensão mensal de 28 200$00. Conta 43 anos de
serviço.
(Por portaria de 18 de Outubro de 1985. Não carece de

Visto do

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

Coronel de cavalaria (50278911) João Isidro Pinto Clara, 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
1 de Novembro de 1984.
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torna nula e de nenhum efeito a portaria de 16 de
1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
de Julho de 1975.
pensão mensal de 76 800$00. Conta 36 anos de

Coronel de cavalaria (52155411) António Manuel Guerreiro Chaves
Guimarães, nos termos da condição 1.a da alínea ci) do n.° 1 do
artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo
ser considerado nesta situação desde 26 de Março de 1978.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 16 de
Setembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 21, de 1 de Novembro de 1975.
fica com a pensão mensal dc 23 500$00. Conta 39 anos de
serviço.
Coronel de cavalaria (51047811) Manuel José Magalhães da Cruz
Azevedo, 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 1 de Novembro de 1984.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 1 de
Outubro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2.a Série,
n.° 21, de 1 de Novembro de 1975.
fica com a pensão mensal de 82 460$00. Conta 38 anos de
serviço.
(Por portaria de 25 de Outubro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)

Coronel de cavalaria (51468011) Francisco Manuel Martins dos
Santos, 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 Deembro, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 106 680$00. Conta 47 anos de
serviço.
(Por portaria de 6 de Novembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Coronel de cavalaria (50050011) José Carlos Sirgado Maia, nos termos
do Decreto-Lei n.° 622/74, de 16 dc Novembro, devendo ser
considerado nesta situação desde 1$ de Abril dc 1975.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 16 de
Novembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 18, de 15 de Setembro de 1975.
Fica com a pensão mensal dc 20 280$00. Conta 43 anos de
serviço.
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Coronel de cavalaria (50703011) Augusto da fonseca Lage, nos termos
da condição 1.a da alínea a) do n.° 1 do artigo 47.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo ser considerado nesta
situação desde 23 de Setembro de 1978.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 16 de
Setembro de 1974, publicada na Ordem cio Exército, 2. Série,
n.° 21, de 1 de Novembro de 1975.
fica com a pensão mensal de 23 500800. Conta 43 anos dc
serviço.
Coronel de cavalaria (51145211) António Varela Romeiras Júnior,
nos termos da condição 1.’ da alínea a) do n.° 1 do artigo 47.° do
Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo ser considerado
nesta situação desde 15 de Janeiro de 1978.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portatia de 16 de
Setembro de 1974, publicada na Ordem cio Exército, 2. Série,
n.° 22, de 15 de Novembro de 1975.
fica com a pensão mensal de 25 850$00. Conta 41 anos de
serviço.
Coronel de cavalaria (50598111) Manuel da fonseca Pinto Bessa,
nos termos da condição 1.a da alínea a) do n.° 1 do artigo 47.
do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo ser consi
derado nesta situação desde 29 de Setembro de 1976.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 16 de
Setembro de 1974, publicada na Ordem cio Exército, 2. Série,
n.° 21, de 1 de Novembro de 1975.
fica com a pensão mensal de 20 790$00. Conta 42 anos de
serviço.
Coronel de cavalaria (50702914) Joaquim Maria facco Viana Barreto,
nos termos da condição 1.a da alínea a) do n.° 1 do artigo 47.°
do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo ser consi
derado nesta situação desde 11 de Junho de 1976.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 16 de
Setembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 21, de 1 de Novembro de 1975.
fica com a pensão mensal de 18 900$00. Conta 41 anos de
serviço.
(Por portaria de 7 de Novembro de 1985. No carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276.A/75.)
Tenente-coronel de cavalaria (51412711) Lino Augusto Carneiro
Júdice da Costa, nos termos da condição 4. da alínea c) do
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n.’ 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 514/79, de 28 de Dezembro,
devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Novembro de
1984.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 4 de
Dezembro de 1975, publicada na Ordem do Exército, 2. Série.
n.° 6, de 1 de Abril de 1976.
fica com a pensão mensal de 69 153$00. Conta 33 anos de
serviço.
Coronel de engenharia (51285811) Luís de Matos Marcelino, nos
termos da alínea d) do n.° 1 do artigo l.° do Decreto-Lei n.° 514/
/79, de 28 de Dezembro, devendo ser considerado nesta situação
desde 1 de Novembro de 1984.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 18 de
Novembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 18, de 15 de Setembro de 1975.
Fica com a pensão mensal de 76 300$00. Conta 37 anos de
serviço.
Coronel de engenharia (51321111) Manuel Francisco Rodrigues Fan
gueiro, nos termos da condição 1.a da alíena 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 14 de Fevereiro
de 1985.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 14 de
Setembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
o.” 13, de 1 de Julho de 1975.
Fica com a pensão mensal de 99 270$00. Conta 40 anos de
serviço.
Coronel de engenharia (51201111) José Eduardo Dartout Saies 1-lenriques, 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, de
vendo ser considerado nesta situação desde 16 de Julho de 1984.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 16 de
Setembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 6, de 1 de Abril de 1976.
Fica com a pensão mensal de 76 300$00. Conta 39 anos de
serviço.
Coronel de engenharia (50971911) Fernando de Jesus Lima Correia,
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 11 de Agosto de 1981.
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Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 16 de
Setembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 21, de 1 de Novembro de 1975.
fica com a pensão mensal de 42 200$00. Conta 39 anos de
serviço.
Coronel de engenharia (50419811) José Pereira de Medeiros Barbosa,
nos termos da condição
da alínea b) do n.° 1 do artigo 1.0 do
Decreto-Lei n.° 514/79, de 28 de Dezembro, devendo sei’ consi
derado nesta situação desde 5 de Setembro de 1984.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de $ de
Setembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 21, de 1 de Novembro de 1975.
Fica com a pensão mensal de 82 790$00. Conta 43 anos de
serviço.
(Por portaria de 25 de Outubro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Coronel de engenharia (50419611) Manuel Lourenço Trindade Sobi’aI,
nos termos da condição 1.a da alínea a) do n.° 1 do artigo 47.° do
Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo ser considerado
nesta situação desde 4 de Março de 1976.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 14 de
Setembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 18 de 15 de Setembro de 1975.
fica com a pensão mensal de 19200$00. Conta 39 anos dc
serviço.
(Por portaria de 7 de Novembro de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Tenente-coronel de engenharia (50771311) Mário ]asé Rosas Leilão,
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 consi
derado nesta situação desde 1 de Novembro de 1984.
Esta portaria torna nula e nenhum efeito a portaria de 16 de
Agosto de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2.’ Série,
n.° 4, de 15 de fevereiro de 1976.
fica com a pensão mensal de 52 456$00. Conta 27 anos e 3
meses de serviço.
Tenente-coronel de transmissões (serviços técnicos de manutenção)
(51191911) Joaquim Arlindo Ferreira frança, nos termos da
condição 1.a da alínea b) do n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei
n.° 5 14/79, de 28 de Dezembro, devendo set’ considerado nesta
situação desde 19 de Março de 1982.
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torna nula e de nenhum efeito a portaria de 16 dc
1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
de Novembro de 1975.
pensão mensal de 50 100$00. Conta 47 anos de

(Por portaria de 25 de Outubro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal dc Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Major engenheiro de transmissões (1007956$) José Paulo de Meio e
Azevedo, nos termos da condição 4. da alínea e) do n.° 1 do
artigo 1.0 do Decreto-Lei nY 514/79, de 2$ dc Dezembro, de
vendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
fica com a pensão mensal de 38093$00. Conta 16 anos e 10
meses de serviço.
(Por portaria de 26 de Agosto de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Major de transmissões (ramo exploração) (50250911) Domingos Ca
brita Martins Pontes, nos termos da alínea d) 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 85 610$00. Conta 38 anos dc
serviço.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1985. Não carece de visto do

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

ramo exploração)
Major de transmissões (serviços técnicos
(51335811) ]acob da fonseca ‘faveira, nos termos da alínea cl)
do n.° 1 do artigo 1.” 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 85 610$00. Conta 36 anos dc
serviço.
—

(Por portaria de 10 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Coronel médico (50935$11) José Henriques Marques, 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 1 de Novembro de 1984.
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Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 12 de
Novembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 22, de 15 de Novembro de 1975.
Fica com a pensão mensal dc 76 000$00. Conta 37 anos de
serviço.
Coronel médico (50746711) Rafael António de Sousa Caixeiro, nos
termos da condição 1.a da alínea a) do n.° 1 do artigo 47.° do
Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo ser conside
rado nesta situação desde 24 de Outubro de 1979.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 16 de
Novembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 19, de 1 de Outubro de 1975.
fica com a pensão mensal de 30 470$00. Conta 40 anos de
serviço.
Coronel médico (50934411) Aníbal José da Silva e Costa, 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 considerado
nesta situação desde 13 de Dezembro de 1963.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 16 dc
Setembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2? Série,
11.0 21, de 1 de Novembro
de 1975.
fica com a pensão mensal de 65 200$00. Conta 39 anos de
serviço.
(Por portaria de 25 de Outubro de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/is.)

Tenente-coronel farmacêutico (42201454) Rodolfo Mascarenhas Pais
Cabral, nos termos da condição 2.u da alínea b) do n.° 1 do arti
go 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 56 665$00. Conta 24 anos e 8 meses
de serviço.
(Por portaria de 23 de Outubro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 276-A/75.)

Coronel do serviço de administração militar (51473411) Américo
José Correia dos Santos Barata, nos termos da condição 1? 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 98 940$00. Conta 41 anos de
serviço.
(Por portaria de 16 de Agosto de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

2. Série

ORDEM DO EXÉRCiTO N.° 5

459

Coronel do serviço de administração militar (51474611) Fernando
Luís Albino, 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
derado nesta situação desde 1 de Novembro de 1984.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 17 de
Setembro dc 1974, publicada na Ordem cio Exéreito, 2.0 Série,
n.° 21, de 1 de Novembro de 1975.
fica com a pensão mensal de 82 460S00. Conta 36 anos de
serviço.
(Por portaria de 1$ de Outubro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Coronel do serviço de administração militar (50078611) Arnaldo
Afonso de Almeida Antunes, nos termos da condição 1.0 da
alínea b) do n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 176/71, de
30 de Abril, devendo ser considerado nesta situação desde 31
de Maio de 1983.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 24 de
Outubro de 1974, publicada na Ordens cio Exército, 2.0 Série,
n.° 22, de 15 de Novembro de 1975.
Fica com a pensão mensal de 70 740500. Conta 37 anos de
serviço.
(Por portaria de 21 de Outubro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Coronel do serviço de administração militar (50050211) António
José Bari-adas Barroso, nos termos da alínea ci) do n.° 1 do
artigo 1.0 do Decreto-Lei a.° 514/79, de 28 de Dezembro, de
vendo ser considerado nesta situação desde 1 de Novembro
de 1984.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 19 de
Novembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 4, de 15 de Fevereiro de 1974.
Fica com a pensão mensal de 88 920$00. Conta 36 anos de
serviço.
Coronel do serviço de administração militar (51212711) Américo
Serôdio Inverno, nos termos do Decreto-Lei n.° 29-A/75, de 30
de Junho, devendo ser considerado nesta situação desde 24 de
Outubro de 1976.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 16 de
Setembro de 1974, publicada na Ordens cio Exército, 2.0 Série,
n.° 4, de 15 de Fevereiro de 1976.
Fica com a pensão mensal de 18 900500. Conta 38 anos de
serviço.
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Coronel do serviço de administração militar (52157111) António
César Limão Gata, nos termos do Decreto-Lei n.° 329-A/75,
de 30 de Junho, devendo ser considerado nesta situação desde
1 de Julho de 1975.
Esta portaria torna nula e dc nenhum efeito a portaria de 16 de
Setembro de 1974, publicada na Ordem cio Exército, 2. Série,
n.° 13, de 15 de Julho de 1976.
Fica com a pensão mensal de 16 900S00. Conta 36 anos de
serviço.
Coronel do serviço de administração militar (51420411) José Augusto
de Matos figueiredo, nos termos da condição 1.a da alínea a)
do n.° 1 do artigo 47.-’ do Decreto-Lei nY 176/71, de 30 dc
Abril, devendo ser considerado nesta situação desde 30 de
Abril de 1977.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 16 dc
Setembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 4, de 15 de fevereiro de 1976.
fica com a pensão menscal de 23 100$00. Conta 36 anos de
serviço.
Coronel do serviço de administração militar (50898111) Joaquim
Vaz Ferreira, nos termos do Decreto-Lei n.° 329-A/75, de 30 de
Junho, devendo ser considerado nesta situação desde 1 dc
Julho de 1975.
Esta portaria torna nula e dc nenhum efeito a portaria de 20 dc
Setembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 21, de 1 dc Novembro de 1973.
Fica com a pensão mensal de 16 900$00. Conta 38 anos de
serviço.
Coronel do serviço de administração militar (51137511) Carlos Gon
çalves Ferreira, nos termos do Decreto-Lei n.° 329-A/75, de 30
de Junho, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de
Julho de 1975.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 16 de
Setembro de 1974, publicada na Ordem do Exércitc’, 2. Série,
n.° 4, de 15 de Fevereiro de 1976.
fica com a pensão mensal de 16 900$00. Conta 38 anos de
serviço.
Coronel do serviço de administração militar (51422611) João de
Campos Sardinha, nos termos da condição 1? da alínea b) do
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n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 514/79, de 28 de Dezem
bio, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Novem
bro de 1984.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 16 de
Setembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 4, de 15 de fevereiro de 1976.
fica com a pensão mensal de 82 460$00. Conta 40 anos de
serviço.

Coronel do serviço de administração militar (51421711) Jaime Hél
der Duarte Barros, 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 3 de Outubro de 1985.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 17 de
Setembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 21, de 1 de Novembro de 1975.
fica com a pensão mensal de 91 200$00. Conta 40 anos de
serviço.
(Por portada de 25 de Outubro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)

Coronel do serviço de administração militar (50633511) José Malafaia felício, nos termos da condição 1.a da alínea a) do n.° 1 do
artigo 47.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo
ser considerado nesta situação desde 20 de Agosto de 1979.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 18 de
Novembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 21, de 1 de Novembro de 1975.
fica com a pensão mensal de 27 700$00. Conta 39 anos de
serviço.
Coronel do serviço de administração militar (51472611) Alexandrino
José Marques Pinheiro, nos termos da condição 1.a da alínea a)
do n.° 1 do artigo 47.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de
Abril, devendo ser considerado nesta situação desde 16 de
Abril de 1976.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 19 de
Novembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 21, de 1 de Novembro de 1975.

fica com a pensão mensal de 18 900$00. Conta 38 anos de
serviço.
(Por portada de 7 de Novembro de 1985. 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 (51094311) Manuel
Maria de Sousa TanUndo, nos termos da condição 4,a da alí
nea c) do n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 514/79, de 26
de Dezembro, devendo ser considerado nesta situação desde 1
de Novembro de 1984.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 16 de
Agosto de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 23, de 1 de Dezembro de 1975.
Fica com a pensão mensal de 73 009$00. Conta 34 anos e 7
meses de serviço.
(Por portaria de 13 de Novembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, aos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Coronel do serviço de administração militar (51261911) João António
Barros da Silva Carvalho, nos termos da condição 1? da alínea a)
do n.° 1 do artigo 47.° do Decreto-Lei n.0 176/71, de 30 dc
Abril, devendo sei- considerado nesta situação desde 9 de Feve
reiro de 1979.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 14 de
Setembro de ]974, publicada na Ordem do Exército, 2.a Série.
ny 20, de 15 de Outubro de 1976.
Fica com a pensão mensal de 25 400$00. Conta 38 anos de
serviço.
(Por portaria de 10 de Dezembro de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.1

Tenente-coronel do serviço de administração militar (51253311) Mário
Leopoldo Monteiro de Almeida Russo, 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
3 de Janeiro de 1983.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 13 de
Dezembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 4, de 15 de fevereiro de 1976.
fica com a pensão mensal de 64 440$00. Conta 43 anos dc
serviço.
Tenente-coronel do serviço de administração militar (51424011) Jorge
da Ressurreição Vieira, nos termos da alínea d) do n.° 4 do
artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 514/79, de 28 de Dezembro, de
vendo ser considerado nesta situação desde 1 de Novembro de
1984.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 10 dc
Novembro de 1975, publicada na Ordem do Lxérito, 2.” Src,
n.° 4, de 15 de fevereiro de 1976.
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Fica com a pensão mensal de 69 572500. Conta 33 anos e 3
meses de serviço.
(Por portaria de 25 de Outubro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Coronel engenheiro do serviço dc material (51287611) Manuel José
Teles de Abrou, nos termos do Decreto-Lei n.° 320-A/75, de 30
de Junho, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de
Julho de 1975.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 16 de
Setembro de 1974. publicada na Ordens do Exército. 2.’ S.íriç,
n.’ 18, de 15 de Setembro de 1975.
fica com a pensão mensal de 17 200$00. Conta 55 anos e 10
meses de serviço.
(Por portaria de 18 de Outubro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Coronel engenheiro do serviço de material (51426511) José Hélder
Ribeiro de Morais, nos termos da condieão 1.0 da alínea b) do
n.’ 1 do artigo 1.0 do I)ecreto-Lei n.° 514/79, de 28 de Dezem
bro, devendo ser considerado nesta situação desde 6 de Maio
de 1983.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 22 de
Outubro dc 1974, publicada na Ordem do Exército, 2.0 Série,
n.° 18 de 15 de Setembro de 1975.
Fica com a pensão mensal dc 65 500500. Conta 42 anos de
serviço.
(Por portaria de 26 de Novembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)
Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção)
(51329111) Leliano Borges da Silva, nos termos da condição 1.0
da alínea 6) do n.° 1 do artigo 1.° do Decreto-Lei n.° 514/79,
de
28 de Dezcmbro, devendo ser considerado nesta situação desde
a
data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 78 790$00. Conta 42 anos de
se1viço.
(Por portaria de 14 de Novembro de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)

Tenente-coronel do serviço geral do Exército (50927211) Alexandre
Afonso Marques Garrana de Castro, nos termos da condição 1?
da alínea 6) do n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 514/79,
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de 28 de Dezembro, devendo ser considerado nesta situaçio
desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal dc 82 700$00. Conta 45 anos dc
serviço.
(Por

portaria de 9 de Maio de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Tenente-coronel do serviço geral do Exército (50207211) Amadeu
Ferreira Mendes, 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 82 700$00. Conta 42 anos de
serviço.
(Por portaria de
Tribunal de

1 de Dezembro de 1985.
Contas, nos termos do

Não carece de visto do
Decreto n. 276-A/75.)

Major do serviço geral do Exército (50049011) Amílcar Rodrigues
dos Anjos, nos termos da condição 1.a da alínea a) do n.° 1
do artigo 47.° do Decreto-Lei n. 176/71, de 30 de Abril, deven
do ser considerado nesta situação desde 10 de Maio de 1976.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 14 de
Setembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 21, de 1 de Novembro de 1975.
fica com a pensão mensal de 18 700$00. Conta 4$ anos de serviço.
(Por portaria de
‘Tribunal de

18 de Outubro de 1985.
Contas, nos termos do

Não carece de Visto do
Decreto n.° 276-A/75.)

Major do serviço geral do Exército (51298811) João António Pires
Ferreira, 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
derado nesta situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 85 610$00. Conta 38 anos de
serviço.
(Por portaria de 20 de Outubro de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Major do serviço geral do Exército (50815311) Abílio do Nasci
mento Castro, nos termos da condição 1.a da alínea ci) do
si.° 1 do artigo 47.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril,
devendo ser considerado nesta situação desde 27 de Agosto
de 1977.
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Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 8
de Novembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2.a Série,
n.° 21, de 1 de Novembro de 1975.
Fica com a pensão mensal de 22 560$00. Conta 50 anos de
serviço.
Major do serviço geral do Exército (51487311) Caetano José Soares,
nos termos da condição
da alínea a) do n.° 1 do artigo 47.°
do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo ser consi
derado nesta situação desde 23 de Maio de 1977.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 16 de
Setembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2.a Série,
n.° 22, de 15 de Novembro de 1975.
fica com a pensão mensal de 18 800$00. Conta 40 anos de
serviço.
(Por portaria de 25 de Outubro de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Major do serviço geral do Exército (51345611) Arlindo Alberto Tran
coso Poças Falcão, nos termos da condição 1? da alínea a)
do n.° 1 do artigo 47.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de
Abril, devendo ser considerado nesta situação desde 13 de
Abril de 1976.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 25
de Setembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2.a Série,
n.° 24, de 15 de Dezembro de 1975.
fica com a pensão mensal de 20 400$00. Conta 45 anos de
serviço.
(Por portaria de 7 de Novembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/is.)

Capitão do serviço geral do Exército (50691911) Jeremias Fernandes
de Almeida, nos termos da condição 1.a da alínea b) do ti.0 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 72 500$00. Conta 41 anos de
serviço.
(Por portaria de 31 de Agosto de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 276.A/75.)

Capitão do serviço geral do Exército (50569911) Eugénio Boal
Vieira Leote, nos termos da alínea d) do n.° 1 do artigo 1.0 do
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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 95 580$00. Conta 39 anos de
serviço.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Capitão do serviço geral do Exército (51205211) frederico Marques
Lopes, 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 considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 78 790$00. Conta 44 anos de
serviço.
(Por portaria de 3 de Novembro de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)

Capitão do serviço geral do Exército (50358611) Jacinto Alves de
Matos, nos termos da condição 1.” da alínea a) do n.° 1 do
artigo 47.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo
ser considerado nesta situação desde 29 de Outubro de 1975.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 17
de Outubro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 22, de 15 de Novembro de 1975.
Fica com a pensão mensal de 16 940$00. Conta 43 anos de
serviço.
(Por portaria de 7 de Novembro de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/is.)

Capitão do serviço geral do Exército (52257611) Fernando ferraz
Redondo, nos termos da condição 1.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 78 790$00. Conta 3$ anos de
serviço.
(Por portaria de 26 de Novembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decrete n.° 276-A/75.)

Capitão do serviço geral do Exército (50570511) Daniel Limpo Mar
tins, nos termos da condição fa 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 72 500$00. Conta 43 anos de

serviço.
(Por portaria de 5 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n,° 276-A/75.)
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Capitão do serviço geral do Exército (52108711) ilídio Gomes, 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 con
siderado nesta situação desde a data da presente portaria.
fica com a pensão mensal de 78 790$00. Conta 44 anos de
sct.viço.
(Por portaria de 6 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Capitão do serviço geral do Exército (50747611) José Simões dos
Santos, 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 considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
fica com a pensão mensal de 72 500$00. Conta 42 anos de
serviço.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1985. Não carece Oe visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 276-A/75.)
‘Á H

Capitão do serviço geral do Exército (52085311) Francisco Ramos
Bocas, nos termos da condição f•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 72 500$00. Conta 43 anos de ser
viço.
de 19 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

(Por portaria

Capitão do quadro especial dc oficiais (45084156) Agostinho Duarte
Belo, nos termos da condição 1.a da alínea b) do n.° 1 do

artigo l.° do Decreto-Lei ii.° 514/79, de 28 de Dezembro, devendo
ser considerado nesta situação desde 22 de Agosto de 1982.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 18 de
Outubro de 1974, publicada na Orclern do Exército, 2.a Série,
11.0 13, de 15 de Julho de 1976.
fica com a pensão mensal de 37 514$00. Conta 30 anos e 10
meses de serviço.
(Por portaria de 10 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 276-A/75.)
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IV

—
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PROMOÇÕES

Oficiais do quadro de complemento
Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução
e unidades:
Comandos:
Regimento de Comandos
Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de infantaria
(03657580) Luís Abílio Maia Figueirinhas, contando a anti
guidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Julho de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)

V

—

COLOCAÇÕES, EXONERAÇÕES E TRÁNSFERÊNCIAS
Oficiais do quadro permanente
Corpo de oficiais generais:
Estado-Maior do Exército

Brigadeiro, supranumerário, (5027351 1) Amilcar Fernandes Morgado.
(Por portaria de 2$ de Outubro de 1985,)

Direcção do Serviço de Administração Militar
Director, o brigadeiro, supranumerário, (51474111) António Adolfo
Rodrigues Leite Assunção.
(Por portaria de 19 de Novembro de 1985.)
Armas e serviços:

Estado-Maior do Exército
Tenente-coronel de infantaria, supranumerário, (50994911) Manuel
Arnaldo de Abreu falcão.
(Por portaria de 5 de Novembro de 1985.)
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Coronel de artilharia, da Direcção da Arma de Artilharia, (51496111)
Horácio Cerveira Alves de Oliveira.
de

(Por portaria de 7

Janeiro de 1986.)

Major de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de Santa Margarida,
(4638106t) José António Candeias Valente.
(Por portaria

de

15 de Dezembro de 1985.)

Direcção da Arma de Infantaria
Tenente-coronel de infantaria, do Regimento de Infantaria de faro
(Destacamento de Tavira), (50181111) Luís Fernando da Fon
seca.
(Por portaria de 19 de Dezembro de 1985.)

Direcção da Arma de Artilharia
Major de artilharia, do Grupo de Artilharia de Campanha da l.a Bri
gada Mista Independente (Regimento de Artilharia de Leiria),
(04302463) Luís Manuel Curto.
(Por portaria de 16

de

Dezembro

de

1985.)

Direcção da Arma de Transmissões
Major de transmissões, do Regimento de Transmisões, (09688364)
António João Mousinho dos Santos.
(Por

portaria

de

19

de Novembro de

1985.)

Capitão de transmissões (serviços técnicos
ramo manutenção), do
Depósito Geral de Material de Tiansrnssões (50350311) Ben
jamim Corte Real.
—

(Por portaria

de

19

de

Dezembro

de

1985.)

Capitão de transmissões (serviços técnicos
ramo manutenção).
da Escola Militar de Electromecânica, (51256611) Carlos Barri
gas Morais Mendonça.
—

(Por portaria de 6 de Janeiro

Tenente de transmissões, da Escola Prática
(04046273) João Maria Fazenda da Silva.

de

de

1986.)

Transmissões,
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(08751380) Fernando Cunha dos Santos Pinto.
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Transmissões,

Tenente de transmissões, da Escola Prática de Transmissões,
(17073280) José Filipe da Silva Arnaut Moreira.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1985.)
Tenente de transmissões, do Regimento de Transmissões, (06013881)
António Manuel Rosa Salvado.
(Por portaria de 11 de Novembro de 1985.)
Tenente do serviço de administração militar, da Escola Prática de
Administração Militar, (02404379) José Manuel Pronto do
Rosário Santos.
(Por portaria de 16 de Dezembro dc 1985.)

Direcção do Serviço de Material
Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
da Escola Prática do Serviço de Material, (50477211) Manuel
Domingos ínês Gonçalves.
(Por portaria de 6 de Janeiro de 1986.)

Direcção do Serviço de Finanças
Tenente-coronel do serviço de administração militar, do Estado-Maior
do Exército, (51204311) António Moniz Arduíno dos Santos.
(Por portaria

de

3 de Janeiro de 1986.)

Ouartéis.generais:
Região Militar do Centro
Major de infantaria, do Regimento de Infantaria de Angra do Heroís
mo, (42119460) Túlio António da Costa Cordeiro.
(Por portaria de 14 de Dezembro dc 1985.)
Capitão do serviço geral do Exército, da Escola Prática do Serviço
dc Transportes, (50093711) José Alexandre Polido.
(Por portaria de 6 de Janeiro de 1986.)
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Região Militar do Sul
Major de infantaria, do Regimento de Infantaria de Queluz
, (06919164)
António Manuel Cachado Pessanha de Oliveira.
(Por portaria de 30 de Dezembro de 1085.)

Zona Militar dos Açores
Major do quadro especial de oficiais, do Batalhão do
Serviço de
Transportes. (31272561) José António Caimoto Duarte
.
(Por portaria de 13 de Dezembro de 1985.)

Zona Militar da Madeira
Tenente-coronel de infantaria, supranumerário,
Maria Teixeira de Gouveia.
(Por portaria de 14

(51406911)

José

de Dezembro de 1985.)

Escolas práticas das armas e serviços, centros de instruç
ão
e unidades:
Infantaria:
Regimento de Infantaria de Beja
Alferes de infantaria, da Escola Prática de Infantaria,
(00032149)
Francisco José Costilhas Branco Duarte.
(Por portaria de 2 dc Janeiro de 1986.)

Regimento de Infantaria de Chaves
Alferes de infantaria, da Escola Prática de Infanta
ria, (13242781)
Jorge Alexandre Rodrigues Pnto de Almeida.
(Por portaria de 2

de

Janeiro de

1986.)

Regimento de Infantaria de Faro
Major de infantaria, do Quartel-General da Região
Militar do Sul,
(04908665) Alberto Palma Xavier Cavaco.
(Por portaria de 15

de

Dezembro de 1985.)
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Regimento de Infantaria de Faro
(Destacamento de Tavira)
Comandante, o tenente-coronel de infantaria, do Quartel-General da
Região Militar do Sul, (50181911) José Lopes Vicente Beato.
(Por portaria de 15 de Dezembro de 1985.)

Regimento de Infantaria do Porto
Capitão de infantaria, do Regimento de Infantaria de Angra do
Heroísmo, (01113175) Jorge Filipe Moutinho Barreira.
(Por portaria de 16 de Dezembro de 1985.)
Regimento de Infantaria de Queluz
Capitão do quadro especial de oficiais, do Batalhão de Caçadores
n.° 5, (00453458) António Augusto da Costa Campinas.
(Por portaria de 23 de Dezembro de 1985.)
Regimento de Infantaria de Vila Real
Alfercs de infantaria, da Escola Prática de Infantaria, (19110783)
Luís Paulo Correia Sodi-é Albuquerque.
(Por portaria de 2 de Janeiro de 1986.)
Batalhão de Caçadores n.° 5
Capitão de infantaria, do 2.° Batalhão de Infantaria Motorizado da
1. Brigada Mista Independente (Regimento de Infantaria de
Abrantes), (07174563) José Vieira Pedro.
(Por portaria de 16 de Dezembro de 1985.)

Capitão do quadro especial dc oficiais, do Regimento de Infantaria de
Tomai’, (00453458) António Augusto da Costa Campinas.
(Por portaria de 29 de Novembro de 1985.)

Artilharia:
Regimento de Artilharia de Leiria
Major de artilharia, supranumerário permanente, (31410258) José
Ernesto Lisboa Cabral da Silva.
(Por portaria de 16 de Outubro de 1985.)
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Regimento de Artilharia de Lisboa
Comandante, o coronel de artilharia, supranumerário permanente,
(51370711) José Fernando Proença de Almeida.
(Por portaria de 30 de Outubro de 1985.)
Regimento de Artilharia da Serra do Pilar
Capitão de artilharia, do Grupo de Artilharia de Campanha da
1.a Brigada Mista Independente (Regimento de Artilharia de
Leiria), (17613073) Luís Pinto dos Santos.
(Por portaria de 13 de Dezembro de 1985.)
Grupo de Artilharia de Guarnição n.° 2
Capitão de artilharia, do Centro de Instrução de Artilharia Anti
aérea de Cascais, (16289580) João Manuel Trindade Coelho de
Sousa Teles.
(Por portaria de 4 de Janeiro de 1986.)

Cavalaria:
Regimento do Cavalaria de Braga
Tenente de cavalaria, do Regimento de Lanceiros de Lisboa, (13076781)
Ricardo Bettencourt Sardinha Portela Ribeiro.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985.)

Regimento de Lanceiros de Lisboa
Tenente de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de Braga, (05353480)
José Augusto de Salies Pimentel Furtado.
(Por portaria de 24 de Dezembro de 1985.)

Capitão do quadro especial de oficiais, do Regimento de Cavalaria de
Estrernoz, (05897666) Manuel Francisco Alves Miguéns.
(Por portaria de 23 de Dezembro de 1985.)
Regimento de Cavalaria de Santa Margarida
Major de cavalaria, do Quartel-General da Região Militar do Norte,
(07036963) Henrique José de Gouveia Soares.
(Por portaria de 13 de Dezembro de 1985.)
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Engenharia:
Regimento de Engenharïa n.” 1
Capitão de engenharia, da Escola Prática de Engenharia, (17036676)
António José dos Santos Matias.
Capitão de engenharia, da Escola Prática de Engenharia, (02420177)
José Manuel Silva da Graça Monteiro.
(Por portaria de 8 de Janeiro de 1986.)

Serviço de administração militar:
Escola Prática de Administração Militar
Tenente do serviço de administração militar, da Escola Militar de
Electromecânica, (02372981) Jorge Manuel Lopes Nunes dos Reis.
(Por portaria de 21 de Dezembro de 1985.)

Serviço de transportes:
Batalhão do Serviço de Transportes
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (50196911)
Octávio Freitas dos Santos.
(Por portaria de 7 de Novembro de 1985.)

Comandos:
Regimento de Comandos
Alferes de infantaria, da Escola Prática de Infantaria, (08413282)
Carlos José Soares de figueiredo Pereira.
Alferes de infantaria, da Escola Prática de Infantaria, (12284883)
César Nunes da Fonseca.
(Por portaria de 2 de Janeiro de 1986.)

Distritos de recrutamento e mobilização:
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Lamego
Coronel de artilharia, do 2.° Tribunal Militar Territorial do Porto,
(50169011) Rolando de Carvalho Tomás ferreira.
(Por portaria de 6 de Dezembro de 1985.)
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Õrgãos de execução dos serviços e outros elementos:
Estabelecimentos militares
Estabelecimentos de instrução
Academia Militar
Major de infantaria, do Centro Militar de Educação Física, Equitação
e Desportos, (07856266) Manuel José Carvalho.
(Por portaria de 13 dc Dezembro de 1985.)

Centro Militar de Educação física, Equitação e Desportos
Major de infantaria, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa,
(45509962) António Ribeiro Laia.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1985.)

Major de cavalaria, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa,
(51414011) Vasco Luís Per&ra Esteves Ramires.
(Por portaria de 22 de Março de 1985.)

Tribunais militares
Tribunal Militar Territorial de Coimbra
Nomeado defensor oficioso do Tribunal Militar Territorial de Coim
bra, nos termos do n.° 2 do artigo 258.° do C&tigo de Justiça
Militar, o coronel de artilharia, adido, (51049611) Carlos Manuel
de Oliveira e Castro.
(Por portaria de 16 de Setembro de 1985.)

Diversos:
1 a Brigada Mista Independente
2.° Batalhão de Infantaria Motorizado
(Regimento de Infantaria de Abrantes)
Alferes de infantaria, da Escola Prática de Infantaria, (11124182)
João Manuel de Carvalho Oliveira da Cunha Porto.
(Por portaria de 2 de Janeiro de 1986.)
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1 •a Brigada Mista Independente
Grupo de Artilharia de Campanha
(Regimento de Artilharia de Leiria)
Major de artilharia, do Quartel-General da Região Mltar do Centro,
(01640462) Vítor Matiuel Amaro dos Santos.
(Por portaria de 13 de Dezembro de 1985.)

Major de artilharia, do Regimento de Artilharia de Lisboa, (20399061)
Moisés Carlos Correia Pedrosa Afonso.
(Por portaria de 31 de Dezembro de 1985.)

Capitão de artilharia, do Regimento de Artilharia da Serra do Pilar,
(62376374) António Manuel Borges Teixeira dos Santos.
(Por portaria de 11 de Dezembro de 1985.)

1 a Brigada Mista Independente
Compatlhia de Transmissões
(Agrupamento Base de Santa Margarida)
Alferes de transmissões, da Escola Prática de Transmissões, (13296183)
Carlos Manuel Dias Chambel.
(Por portaria de 8 de Janeiro de 1986.)

Delegação do Serviço de fortificações e Obras do Exército
da Região Militar do Norte
Capitão de engenharia, do Quartel-General da Região Militar do
Norte, (00112775) José Eduardo Fernandes da Silva.
(Por portaria de 16 de Abril de 1985.)
Oficiais do quadro de complemento
Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução
e unidades:
Infantaria:
Regimento de Infantaria de Tomar
Capitão miliciano de infantaria, do Batalhão de Caçadores n.° 5,
(12455068) Carlos Manuel Silva Tavares Correia.
(Por portaria de 2 de Dezembro de 1965.)
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Distritos de recrutamento e mobilização:
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Braga
Capitão miliciano do serviço de pessoal, do Regimento de Cavalaria
de Braga, (05784463) Antáno Rios Martins.
(Por

portaria de

30

de Dezembro de

1955.)

Órgãos de execução dos serviços e outros elementos:
Estabelecimentos penais
Casa de Reclusão da Região Militar do Norte
Capitão miliciano de infantaria, do 1.0 Batalhão de Infantaria Moto
rizado da 1 •a Brigada Mista Independente (Regimento de In
fantaria de Tomar), (05767066) Emídio Ferreira Aguiar.
(Por portaria de

13

de Dezembro de

1985.)

Diversos:
Serviço Cartográfico do Exército
Capitão miliciano de infantaria, do Regimento
(11224274) Luís Manuel Penedo dos Santos.
(Por portaria de

16

de

Comandos,

de Dezembro

de 1985.)

Adidos:
Academia Militar
Nomeado adjunto do comandante de companhia do Corpo de Alunos
da Academia Militar, nos termos da Portaria n.° 722-A/78, de
15 de Dezembro, o tenente de artilharia (00465879) Rui Manuel
freire Damásio Afonso, para preenchimento de vaga do ante
cedente não provida.
(Por portaria de 2 de Setembro de
Contas em 6 de Fevereiro de
mentos.)

1985,
1986.

visada pelo Tribunal de
Não são devidos emolu
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Instituto Superior Militar
Nomeado professor da 1$.a cadeira (Organização e Serviços de Estadoa
-Maior) do Instituto Superior Militar, nos termos da Portari
n.° 265/79, de 6 de Junho, o major de infantaria, do Comando e
Companhia de Comando e Serviços da 1? Brigada Mista Inde
pendente (Agrupamento Base de Santa Margarida), (09623165)
Manuel Macedo Marques, para lugar do antecedente não provido.
de 19 de Agosto de
Contas em 6 de Fevereiro de
mentos.)

(Por portaria

1985, visada pelo Tribunal de
1986. Niío silo devidos emolu

to
Nomeado adjunto da secção de auxiliares de instrução do Institu
23
,
de
347/77
n.°
Decreto-Lei
do
termos
,
nos
Militar
or
Superi
de Agosto, o alferes do serviço geral do Exército (01231471)
António Pereira dos Reis, para preenchimento de vaga do
antecedente não provida.
de
(Por portaria de 10 de Agosto de 1985, visada pelo Tribunal
Contas em 6 de Fevereiro de 1986. Nio so devidos emolu.
mentos.)

VI— PENSÕES DE RESERVA
Coronel de infantaria (51273911) Egberto das Neves Curado, a pensão
mensal de 82 460$00, desde 1 de Novembro de 1984. Conta
36 anos de serviço.
Coronel de infantaria (50471011) Carlos de Figueiredo Delfino, a
pensão mensal de $8 920$00, desde 1 de Novembro de 1984.
Conta 36 anos de serviço.
Coronel de infantaria (50901611) Mário de Aguiar Gonçalves Dente,
a pensão mensal de $8 920$00, desde 1 de Novembro de 1984.
Conta 36 anos de serviço.
,
Coronel de infantaria (50266511) José Gonçalves de Matos Duque a
1984.
de
bro
de
Novem
1
desde
800$00,
pensão mensal de 76
Conta 36 anos de serviço.
Coronel de infantaria (51255511) Luís Filipe de Menezes Falcão, a
pensão mensal de 82 460$00, desde 1 de Novembro dc 1984.
Conta 36 anos de serviço.
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Coronel de infantaria (50061611) Rogério Castela Jacque
s, a pensão
mensal de 82 460$00, desde 1 de Novembro de 1984. Conta
36 anos de serviço.
Coronel de infantaria com o curso complementar de
estado-maior
(50268411) Erniliano Quinhones de Magalhães, a pensão
mensal
dc 82 790$00, desde 1 de Novembro de 1984. Conta 36 anos
de serviço.
Coronel de infantaria (50163411) José Augusto Mende
s, a pensão
mensal de $8 920$00, desde 1 de Novembro de 1984.
Conta
36 anos de serviço.
Coronel de infantaria (50480011) José Bonito Perfeito,
a pensão
mensal de 82 460$00, desde 1 de Novembro de 1984.
Conta
36 anos de serviço.
Coronel de infantaria (50179511) Carlos Alexandre dos
Ramos, a
pensão mensal de $8 920$00, desde 1 de Novembro
de 1984.
Conta 36 anos de serviço.
Coronel de infantaria (51055611) Francisco David Preto
Rodrigues,
a pensão mensal de 88 920$00, desde 1 de Novembro
de 1984.
Conta 36 anos de serviço.
Coronel de infantaria (50989511) Herberto Alfredo Amara
l Sampaio,
a pensão mensal de 88 920$00, desde 1 de Novembro
de 1984.
Conta 36 anos de serviço.
Coronel de infantaria (50634411) António Jorge Teixei
ra, a pensão
mensal de 88 920$00, desde 1 de Novembro de 1984.
Conta 36
anos de serviço.
Coronel de infantaria (50171711) César Augusto
Teixeira, a pensão
mensal de 88 920$00, desde 1 de Novembro de 1984.
Conta
36 anos de serviço.
Coronel de infantaria (51103911) Aníbal José Mende
s Ginja Brandão
dos Santos Viegas, a pensão mensal de 82 460$00
, desde 1 de
Novembro de 1984. Conta 36 anos de serviço.
Coronel de infantaria (50091711) Américo Correi
a, a pensão mensal
de 82 460$00, desde 1 de Novembro de
1984. Conta 36 anos
de serviço.
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água, a
Coronel de infantaria (51122311) António da Graça Bordad
1984.
de
bro
Novem
de
1
pensão mensal de 82 460$00, desde
.
serviço
Conta 36 anos de
da Silva,
Coronel de infantaria (51387411) Viriato Amílcar Pires
de 1984.
bro
Novem
de
1
desde
0,
920$0
88
l
de
mensa
a pensão
Conta 36 anos de serviço.
visto do
(Por portaria de 21 de Novembro de 1985. No carece de276.A/
75.)
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.°
n Mourão da
Coronel de infantaria (50139911) Carlos Alberto Wahno
desde 4 de
0,
Costa Campos, a pensão mensal de 111 757$0
.
serviço
de
Outubro de 1985. Conta 36 anos
de visto do
(Por portaria de 26 de Novembro de 1985. No carece
276-A/75.)
n.°
o
Decret
do
termos
,
nos
Contas
de
Tribunal
de estado-maior
Coronel de infantaria com o curso complementar
pensão mensal
a
Saco,
Cunha
da
ues
Rodrig
(51040211) Jorge
36 anos
Conta
de 76 800$00, desde 1 de Novembro de 1984.
anos de serviço.
, a pensão
Coronel de infantaria (50269011) Fernando Alves Aldeia
Conta 36
1984.
de
bro
Novem
de
1
desde
,
mensal de 88 920$00
.
serviço
de
anos
estado-maior
Coronel de infantaria com o curso complementar de
men
pensão
a
ça,
Bragan
s
Martin
a
o
Gambo
(50267411) Antóni
36 anos
Conta
1984.
de
bro
Novem
de
1
desde
,
800$00
76
de
sal
de serviço.
de Carvalho, a
Capitão de infantaria (41161051) Daniel Andrade
bro de 1984.
Novem
pensão mensal de 60 400$00, desde 1 de
Conta 36 anos de serviço.
Pina, a
Capitão de infantaria (31038248) Alcino Alves da Costa
1984.
pensão mensal de 65 650$00, desde 1 de Novembro de
Conta 36 anos de serviço.
o de Sam
Capitão de infantaria (44015152) Anúplio Loysik Cardos
bro de
Novem
de
1
desde
,
003$00
62
l
de
mensa
paio, a pensão
1984. Conta 34 anos de serviço.
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Capitão de infantaria (40005750) José Pedro Sucena
, a pensão men
sal de 54 708$00, desde 1 de Novembro de 1984. Conta
30
anos de serviço.
(Por portaria de 5 de Dezembro de 1985. Não carece de
visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A
/75.)

Capitão de infantaria (31015848) Rafael Ângelo Pereira dos
Santos
Oliveira, a pensão mensal de 65 650$00, desde 26 de Abril
de
1984. Conta 36 anos de serviço.
(Por portaria de 16 de Dezembro de 1985. Não carece
de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/iS.)

Coronel de artilharia com o curso complementar
de estado-maior
(51376011) Carlos Henrique Pereira Viana Dias de
Lemos, a
pensão mensal de 76 800$00, desde 1 de
Novembro de 1984.
Conta 36 anos de serviço.
Coronel de artilharia (51252811) Joaquim Humberto
da Silva Porto
Oneto, a pensão mensal de 82 790$00, desde 1 de
Novembro
de 1984. Conta 36 anos de serviço.
Coronel de artilharia (50971811) João Luís de Almei
da Rebelo, a
pensão mensal de 76 000$00, desde 1 de Novem
bro de 1984.
Conta 36 anos de serviço.
Coronel de artilharia (51342711) Américo Trinda
de, a pensão mensal
de 76 000$00, desde 1 de Novembro de 1984. Conta
36 anos
de serviço.
(Por portaria de 21 de Novembro de 1985. Não carece
visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° de276-A
/75.)

Coronel de artilharia (51368411) Matias fiuza
Álvares da Costa,
a pensão mensal de 82 790$00, desde 1 de Novem
bro de 1984.
Conta 36 anos de serviço.
(Por portaria de 5 de Dezembro de 1985. Não carece
visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° de276-A
/is.)
Coronel de artilharia com o curso complementar
de estado-maior
(502696 ll)Francisco Silvério Pereira Bacelar ferreira,
a pensão
mensal de 76 800$00, desde 1 de Novembro de 1984.
Conta 36
anos de serviço.

482

2. Sérí

ORDEM DO EXERCITO N.° 5

Coronel de artilharia (50903011) Domingos de Magalhães Filipe, a
pensão mensal de 82 790$00, desde 1 de Novembro de 1984.
Conta 36 anos de serviço.
Coronel de artilharia (50338211) Manuel de
pensão mensal de 82 790$00, desde 1 de
Conta 36 anos de serviço.
(Por portaria de 5 de Dezembro de 1985.
Tribunal de Contas, nos termos do

Carvalho Garcia, a
Novembro de 1984.
Não carece de visto do
Decreto n.° 276-A/75.)

Tenente-coronel de artilharia (51275811) João José de Sousa Cruz,
a pensão mensal de 93 543$00, desde 21 de Agosto de 1985.
Conta 36 anos de serviço.
(Por portaria de 6 de Dezembro de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Coronel de cavalaria (50210811) António Carlos Dias Antunes, a
pensão mensal de 88 920$00, desde 1 de Novembro de 1984.
Conta 36 anos de serviço.
Coronel de cavalaria (52155411) António Manuel Guerreiro Chaves
Guimarães, a pensão mensal de 76 000$00, desde 1 de Novem
bro de 1984. Conta 36 anos de serviço.
Coronel de engenharia (50971911) Fernando de Jesus Lima Correia,
a pensão mensal de 76 300$00, desde 1 de Novembro de 1984.
Conta 36 anos de serviço.
Coronel de engenharia (51470111) Amílcar Lopes Martins, a pensão
mensal de 62 790$00, desde 1 de Novembro de 1984. Conta
36 anos de serviço.
(Por portaria de 21 de Novembro de 1985. Não carece de visto do

Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-AJ75.)

ramo explora
Tenente-coronel de transmissões (serviços técnicos
a pensão
Sousa,
e
Almeida
de
ção) (50978411) Francisco Ribeiro
36
Conta
1985.
de
Outubro
de
20
desde
627$00,
86
mensal de
anos de serviço.
—

(Por portaria de 18 de Novembro de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Tenente-coronel de transmissões (serviços técnicos de manutenção)
(51191911) Joaquim Arlindo ferreira França, a pensão mensal
de 69 000$00, desde 1 de Novembro de 1984. Conta 36 anos
de serviço.
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Coronel médico (50746711) Rafael António de Sousa Caixei
ro, a
pensão mensal de 82 460$00, desde 1 de Novembro de
1984.
Conta 36 anos de serviço.
Coronel médico (50934411) Aníbal José da Silva e Costa,
a pensão
mensal de 76 000$00, desde 1 de Novembro de 1984.
Conta 36
anos de serviço.
(Por portaria de 21 de Novembro de 1985. Não carece de visto
do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 276-A/75.)
Capitão médico (50935211) Alberto Antunes, a pensão
mensal de
66 458$00, desde 7 de Novembro de 1985. Conta 33
anos de
serviço.
(Por portaria d 16 de Dezembro de 1985. Não
carece
Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° de276-A
/75.)

Coronel do serviço de administração militar (51261911)
João António
Barros da Silva Carvalho, a pensão mensal de 76 000$0
0, desde
1 de Novembro de 1984. Conta 36 anos de serviço.
(Por portaria de 3 de Novembro de 1985. Não carece
de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto
n.° 276-A/75.)

Coronel do serviço de administração militar (50703
711) Bernardino
Margalho Soares, a pensão mensal de 76 000$00
, desde 1 de
Novembro de 1984. Conta 36 anos de serviço.
Coronel do serviço de administração militar (51137
511) Carlos Gon
çalves Ferreira, a pensão mensal de 76 000$00,
desde 1 de
Novembro de 1984. Conta 36 anos de serviço.
Coronel do serviço de administração militar
(5089$ 111) Joaquim
Vaz ferreira, a pensão mensal de 76 000$00, desde
1 de Novembro
de 1984. Conta 36 anos de serviço.
Coronel do serviço de administração militar
(51177511) Francisco
Aníbal Caldas Fidalgo, a pensão mensal de 76
000$00, desde 1
de Novembro de 1984. Conta 36 anos de serviço
.
Coronel do serviço de administração militar (51420
411) José Augusto
de Matos figueiredo, a pensão mensal de 82
460$00, desde 1
de Novembro de 1984. Conta 36 anos de serviço
.
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Coronel do serviço de administração militar (52157111) António
César Limão Gata, a pensão mensal de 76 000$00, desde 1 de
Novembro de 1984. Conta 36 anos de serviço.
Coronel do serviço de administração militar (51212711) Américo
Serôdio Inverno, a pensão mensal de 76 000$00, desde 1 de
Novembro de 1984. Conta 36 anos de serviço.
(Por portaria de 21 de Novembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Coronel do serviço de administração militar (50078611) Arnaldo
Afonso de Almeida Antunes, a pensão mensal de 82 460$00,
desde 1 de Novembro de 1984. Conta 36 anos de serviço.
(Por portaria de 5 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)

Coronel do serviço de administração militar (50633511) José Malafaia
Felício, a pensão mensal de 76 000$00, desde 1 de Novembro
de 1984. Conta 36 anos de serviço.
(Por portaria de 16 de Dezembro de 1935. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Tenente-coronel do serviço de administração militar (51424011) Jorge
da Ressurreição Vieira, a pensão mensal de 85 635$00, desde 24
de Outubro de 1985. Conta 34 anos e 3 meses de serviço.
(Por portaria de 3 de Novembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276.A/75.)

Tenente-coronel do serviço de administração militar (51253311) Mário
Leopoldo Monteiro de Almeida Russo, a pensão mensal de
75 110$00, desde 1 de Novembro de 1984. Conta 36 anos de
serviço.
(Por portaria de 21 de Novembro de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/is.)

Major do serviço de administração militar (51474011) Alexandre
José Carvalho Pereira, a pensão mensal de 74 328$00, desde
5 de Setembro de 1985. Conta 34 anos de serviço.
(Por portaria de 6 de Novembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)

Coronel engenheiro do serviço de material (51287611) Manuel José
Teles de Abreu, a pensão mensal de 75 947$00, desde 1 de
Novembro de 1984. Conta 35 anos de serviço.
(Por portaria de 21 de Novembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)
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Coronel engenheiro do serviço de material (51426511) José Hélder
Ribeiro de Morais, a pensão mensal de 76 300$00, desde 1 de
Novembro de 1984. Conta 36 anos de serviço.
(Por portaria de 16 de Dezembro de 1985. N9o carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Tenente-coronel engenheiro do serviço de material (50353911) António
Frias Santos Costa, a pensão mensal de 58 326$00, desde 1 de
Novembro de 1984. Conta 28 anos e 7 meses de serviço.
de 21 de Novembro de 1985. No carece
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.

(Por portaria

de visto do
276.A/75.)

O valor da rectificação da pensão de reserva do major engenheiro
do serviço de material (01828964) Humberto Flávio Alves
Pereira, fixado na portaria publicada na Ordem cio Exército,
2. Série, n.° 4, de 15 de Fevereiro de 1984, página 385, é
alterado para 30 806$00, desde 1 de Outubro de 1983.
(Por portaria de 18 de Novembro dc 1985. Nílo carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/is.)

Major do serviço geral do Exército (50049011) Amílcar Rodrigues
dos Anjos, a pensão mensal de 71 260$00, desde 1 de Novembro
de 1984. Conta 36 anos de serviço.
Major do serviço geral do Exército (51487311) Caetano José
Soares, a pensão mensal de 65 500500, desde 1 de Novembro de
1984. Conta 36 anos de serviço.
Major do serviço geral do Exército (50815311) Abílio do Nasci
mento Castro, a pensão mensal de 77 020$00, desde 1 de Novem
bro de 1984. Conta 36 anos de serviço.
(Por portaria de 21 dc Novembro de 1985. N8o carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Capitão do quadro especial de oficiais (45064156) Agostinho Duarte
Belo, a pensão mensal de 55 506$00, desde 1 de Novembro de
1984. Conta 33 anos e 1 mês de serviço.
(Por portaria de 5 de Dezembro de 1985. Niio carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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VII— ACTUALIZAÇÃO DE PENSÕES
Actualização das pensões de reserva dos oficiais em seguida mcii
cionados, desde a data que se lhes indica:
Com 36 anos de serviço:
Desde 1 de Janeiro de 1985:
General de 4 estrelas:
(50265111) Altino Amadeu Pinto Magalhães, 110 000$00;
(50479911) Henrique de Oliveira Rodrigues, 119 620$00;
(50597811) Pedro Alexandre Comes Cardoso, 112 593500.
Generais:
(51374811) António Adriano Faria Lopes dos Santos, 110 160$00;
(31097211) Fernando Maria de fontes Pereira de Meio, 110 160$00;
(51066211) Manuel Carlos Pereira Alves Passos de Esmeriz,
114 160$00;
(51050211) Joaquim Lopes Cavalheiro, 101 401$00;
(51419411) Mário Jorge Ribeiro de Almeida Vergas Rocha,
101 400$00;
(51030311) Arménio Nuno Ramires de Oliveira, 101 400$00;
(50259411) Abel Barroso Hipólito, 101 400$00;
(50267311) José Lopes Alves, 101 400$00.
Brigadeiros:
(50353111)
(50271111)
(50271011)
(50699511)
(51470911)
(51410811)

Joaquim do Lago Arrais Torres de Magalhães, 95600$00;
João dos Santos Correia, 95600$00;
Eurico ferreira Gonçalves, 95 600$00;
José João Henriques de Avelar, 95 600$00;
Fernando Lourenço de Sousa Pereira, 95 600S00;
Ricardo Ivens ferraz Galiano Tavares, 111 960500.

Coronéis:
(50266611)
(50267011)
(50267111)
(50279111)
(50265411)
(50163911)

João Paulo Robin de Andrade, 92600$00;
Fernando Jorge Bentes de Jesus, 92 000$00;
Henrique Adriano Mire Dores, 92000$00;
Alberto da Maia Ferreira e Costa, 99 270$00;
José de Oliveira Vieira da Rocha, 92 236$00;
Abel Celestino Vaz, 101 340$00;
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(50353811)
(5 1467511)
(51392511)
(50061911)
(50546711)
(51386311)
(50270511)
(50153411)
(50276411)
(50032011)
(50284311)
(50163511)
(51386011)
(52154511)
(51472711)
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José Luís Mingot de Almeida, 91 787$00;
Henrique Augusto Teixeira de Sousa Sanches, 98 940$00;
Alcino Fernando Veiga dos Santos, 106 680$00;
Paulo Eurico de Lacerda Oliveira Martins, 106 680$00;
Joaquim Moreira Rebelo, 92 000$00;
José Bernardo Cruz de Aragão Teixeira, 106 680$00;
Dionísio de Almeida Santos, 114420$00;
Casimiro Dias Morgado, 106 680$00;
Mário Martins Pinto de Almeida, 99820$00;
José Francisco Sandio Relvas, 106 680$00;
José dos Santos Oliveira, 106 660$00;
Manuel José Morgado, 98940$00;
José Augusto Esteves Felgas, 106 680$00;
António Rodrigues Rebelo de Carvalho, 91 200$00;
Acácio Dias da Silva Alves Tavares, 91 200$00;
(50703011) Augusto da Fonseca Lage, 91 558$00.
Tenentes-coronéis
(50275411)
(50268311)
(50268711)
(50281911)
(50370611)
(50224911)
(50082011)
(50025711)
(50278211)
(50326611)
(51226311)
(51428911)
(51352511)

Pedro Henriques, 100320$00;
António Alberto Marques Moquenco, 82 700$00;
António Manuel Paranhos Teixeira, 83 500$00;
José do Espírito Santo Azevedo, 82 700$00;
Raul Garcia Martins, 83 500$00;
Carlos Alberto Simões Ramalheira, 97 320$00;
Alfredo Henrique Baeta, 82 700$00;
Fernando António da Silva, 83 476$00;
António Manuel de Palma Baracho, 99520$00;
José dos Santos Almeida, 82 700$00;
Manuel José Martins Rodrigues, 97 320$00;
Rui Otelo Garção de Magalhães, 82 700$00;
Aníbal Ortiz Martins, 97320$00.

Majores:
(50129211)
(50295011)
(50354411)
(50339611)
(50328111)
(50271711)
(50282511)
(50368611)

José Maria Diniz, 86 110$00;
José de Assunção Oliveira Rodrigues, 78700$00;
José Silveira Soares, 78700$00;
Orlando Martins Grave, 85610$00;
António Martins de Oliveira, 92 520$00;
João Soeiro da Costa, 79400$00;
António de Deus Gonçalves, 78 700$00;
António de Brito Figueiredo, 78 700$00;
(50005011) José Dias Jorge, 85 693$00;
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(50475011)
(50034511)
(39262552)
(51441211)
(51146111)
(51479211)

2.’

Sric

José Contreiras Vasques, 78700$00;
António Norberto Gonçalves Pestana, 78700$00;
Adérito Aníbal Barreira, 92 520$00;
José dos Santos, 78700$00;
Ernesto fraga, 78700$00;
António Cândido de Faro Gamboa Alves, 78700$00.

Capitães:
(52090511)
(52272511)
(51762911)
(50251711)
(51166411)
(51197511)
(51427511)
(52333811)
(50094111)
(50092711)
(51352211)
(51323011)
(50655411)
(51191611)

Manuel Marques Bica, 72500$00;
José Augusto Rodrigues, 76392$00;
Virgílio Eduardo ferreira, 80036$00;
Francisco Vida, 72500$00;
João dos Santos Coelho, 72500$00;
Joaquim Augusto Teixeira, 72500$00;
Pedro da Conceição Vieira, 72500$00;
José Moreira Borges, 78790$00;
Joaquim António Baixa Trindade, 72500$00;
Amílcar Sérgio Teixeira, 72 500$00;
José ferreira Miguel Martins, 72500$00;
Mário Trindade dos Santos, 72 500S00:
Manuel Gomes Correia, 7$ 790$00:
Jerónimo André Arranhado, 72500$00.

Com menos de 36 anos de serviço:
1)esde 1 de Janeiro de 1985:

Coronéis:
(51264311) Fernando Soares Pinto Simões, 96421S00. Conta 35 anos
e 1 mês dc serviço;
(30244111) Fernando Eduardo Tinoco Barradas, 69049$00. Conta 27
anos e 2 meses de serviço;
(50243711) Mário David dos Santos, 73 708$00. Conta 29 anos de
serviço;
(50243511) Vasco Guilherme Castro Neves, 78798$00. Conta 31
anos de serviço;
(50272311) Manuel João Borges de Madureira Pires, 85 824$00. Conta
33 anos e 6 meses de serviço;
(50266411) João Manuel Gonçalves de Oliveira, 83 269$00. Conta
32 anos e 7 meses de serviço;
(50267911) Domingos José Cravo, 87954$00. Conta 34 anos e 5
meses de serviço.
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Tenenfes-coronéis:
(50277411) Leonel Fialho Raposo, 85841$00. Conta 34 anos de
serviço;
(50272211) José Luís ferreira da Cunha, 78281$00. Conta 33 anos
e 9 meses de serviço;
(5027201 1) Alfredo João de Carvalho Carneiro, 79 054$00. Conta
34 anos e 1 mês de serviço;
(50172411) António de Morais Mendonça, 80 626$00. Conta 31 anos
e 9 meses de serviço;
(50140211) António José Guerra Gaspar Borges, 82790$00. Conta
30 anos e 5 meses de serviço;
(50180211) Artur Pita Alves, 71 258$00. Conta 28 anos e 6 meses
de serviço;
(50062911) José Luís de Sousa Jorge, 80 984$00. Conta 32 anos de
serviço;
(52952011) Carlos Alberto Carvalho Fe]gueiras e Sousa, 68917$00.
Conta 30 anos de serviço;
(40008462) António Carlos Pinho de Almeida, 46 277$00. Conta 20
anos e 6 meses de serviço;
(51397911) Manuel Víctor Morgado Carmona Ferro, 89 210$00. Con
ta 33 anos de serviço.
Majores:
(50343611) Vinício Alves da Costa e Sousa, 68567$00. Conta 28
anos e 10 meses de serviço;
(50173011) Carlos Alberto Cardoso, 50623S00. Conta 23 anos e
1 mês de serviço;
(45229557) Duarte Salvado da Costa Raimundo, 72 900$00, Conta
29 anos e 4 meses de serviço;
(50134911) António Casaca Pulguinhas, 83570$00. Conta 34 anos
e 7 meses de serviço;
(38292761) Fernando Artur freitas do Amaral Chambre, 46 343$00.
Conta 20 anos e 6 meses de serviço;
(50270811) Fernando António José Torres Brandiío de Brito,
69 389$00. Conta 31 anos e 5 meses de serviço;
(45521161) Sebastiao Afonso Ribeiro Goulo, 55 972$00. Conta 25
anos e 4 meses de serviço;
(50205511) Fernando Renato Pires de figueiredo, 54857$00. Conta
23 anos e 7 meses de serviço;
(51322811) Victor Manuel Ponte da Silva Marques, 74874$00. Conta
34 anos e 3 meses de serviço;
(51159211) Carlos Alberto Pereira Gomes da Silva, 86345$00. Conta
33 anos e 5 meses de serviço;
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(41476962) António Mário Leitão Pinheiro de Gusmão Nogueira,
57 690$00. Conta 26 anos e 4 meses de serviço;
(50992411) Agenor Ranhada Rolo, 69227$00. Conta 31 anos de
serviço.

VIII— DECLARAÇÕES

Colocações e desempenho de funções:
1) O general (51056811) Carlos Elmano Rocha, na situação de
reserva desde 30 de Julho de 1985, continuou a prestar serviço desde
esta data e até 13 de Outubro de 1985, no Gabinete do Chefe do
Estado-Maior do Exército, e a partir de 14 de Outubro de 1985 no Jor
nal do Exército, corno director, colocado no Estado-Maior do
Exército.
2) O brigadeiro, na situação de reserva, (51238611) Domingos
Vilas Boas de Sousa Magalhães deixou de prestar serviço na Direcção
do Serviço de Justiça e Disciplina, desde 1 de Janeiro de 1986.
3) O coronel dc infantaria, na situação de reserva, (51067211)
António Barata Alves continuou a prestar serviço, após a sua
passagem à situação de reserva, em 24 de Novembro de 1985, no
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Coimbra.
4) O coronel de infantaria, na situação de reserva, (50901611)
Mário de Aguiar Gonçalves Dente presta serviço no Gabinete do
Chefe do Estado-Maior do Exército desde 31 de Dezembro de 1985.
5) O coronel de infantaria, na situação de reserva, (50267411)
António Gamboa Martins Bragança presta serviço na Direcção do
Serviço Histórico Militar desde 1 de Janeiro de 1986.

6) O coronel de infantaria, na situação de reserva, (50876711)
Luís Carlos de Oliveira Correia deixou de prestar serviço no Hos
pital Militar Regional n.° 3, desde 6 de Janeiro de 1986, passando
a prestá-lo na Direcção de Transportes desde a mesma data.
7) O coronel de infantaria, na situação de reserva, (50814111)
Carlos Caetano Guerreiro Alves Viana deixou de prestar serviço
no

Quartel-General

reiro de

1986.

da

Região

Militar

do

Centro

desde

1

de

Feve
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8) O coronel de infantaria, na situação de reserva, (51067211)
António Barata Alves prestou serviço no Quartel-General da Região
Militar do Centro, de 24 de Novembro de 1985 até 31 de Janeiro
de 1986.
9) O major de infantaria, na situação de reserva, (51662011)
Albino Simões Teixeira Lino deixou de prestar serviço na sub-Agência
da Liga dos Combatentes da Covilhã desde 1 de Janeiro de 1986.
10) O major de infantaria, na situação de reserva, (31282455)
Jorge Saraiva Parracho continuou a prestar serviço após a sua
passagem à situação de reserva, em 21 de Novembro de 1985, no
Estado-Maior do Exército.
11) O major de infantaria, na situação de reserva, (31282455)
Jorge Saraiva Parracho deixou de prestar serviço no Estado-Maior
do Exército em 1 de Janeiro de 1986.
12) O major de infantaria, na situação de reserva, (46284454)
Manuel Baptista Ramos continuou a prestar serviço após a sua
passagem à reserva, em 10 de Dezembro dc 1985, no Instituto
Militar dos Pupilos do Exército.
13) O coronel de artilharia, na situação de reserva, (51460411)
Altinino fernandes Gonçalves presta serviço, como director, no Centro
de Estudos Psicotécnicos do Exército, desde 4 de Novembro de 1985.
14) O coronel de cavalaria, na situação de reserva, (51145211)
António Varela Romeiras Júnior presta serviço no Quartel-General
da Região Militar de Lisboa desde 28 de Janeiro de 1986.
15) O coronel de engenharia, na situação de reserva, (51321111)
Manuel Francisco Rodrigues Fangueiro presta serviço na Guarda
Nacional Republicana desde 28 de Janeiro de 1986.
16) O major de transmissões, na situação de reserva, (51335811)
Jacob da Fonseca Taveira continuou a prestar serviço após a sua
passagem à reserva, em 10 de Dezembro de 1985, no Regimento de
Transmissões.
17) O major de transmissões (serviços técnicos
ramo expio
ração), na situação de reserva, (50250911) Domingos CabriLa Mai
tins Pontes continuou a prestar serviço, após a sua passagem à
reserva, em 1 de Novembro de 1985, na Direcção da Arma de Trans
—
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18) O tenente coronel do serviço de saúde (farmácia), na situação
de reserva, (42201452) Rodolfo Mascarenhas Pais Cabral continuou
a prestar serviço após ter passado à situação de reserva, em 23 de
Outubro dc 1985, no Hospital Militar Regional n.° 1.
19) O tenente-coronel do serviço de saúde (farmácia), na situa
ção de reserva, (42201454) Rodolfo Mascarenhas Pais Cabral deixou
de prestar serviço no Hospital Militar Regional n.° 1 em 1 de Janeiro
de 1986.
20) O coronel do serviço de administração militar, na situação
de reserva, (50472511) Rogério Andrade Cherrnont Bandeira deixou
de prestar serviço no Estado-Maior-General das Forças Armadas
desde 19 de Fevereiro de 1986.
21) O coronel do serviço de administração militar, na situação
de reserva, (51473411) Américo José Correia dos Santos Barata
continuou a prestar serviço na Direcção do Serviço de Administração
Militar, após a sua passagem à situação de reserva (16 de Agosto de
1985).
22) O tenente-coronel do serviço de material, na situação de
reserva, (51477811) António Pereira dos Santos Canastro presta ser
viço no Museu Militar de Coimbra desde 5 de Fevereiro de 1986.
23) O major do serviço de material, na situação de reserva,
(50250911) Domingos Cabrita Martins Pontes deixou de prestar serviço
na Direcção da Arma de Transmissões desde 1 de Janeiro de 1986.
24) O major do serviço de material, na situação de reserva,
(51054211) Joaquim da Ascenção Barata presta serviço no Batalhão
dc Serviço de Material desde 13 de Janeiro de 1986.
25) O capitão do serviço de material, na situação de reserva,
(51329111) Leliano Borges da Silva continuou a prestar serviço, após
a sua passagem à reserva, em 14 de Novembro de 1985, na Escola
Prática de Cavalaria.
26) O tenente-coronel do serviço geral do Exército, na situação
de reserva, (50207211) Amadeu Ferreira Mendes continuou a prestar
serviço, após a sua passagem à situação de reserva, em 1 de Dezembro
de 1985, no Quartel-General da Zona Militar dos Açores.
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27) O tenente-coronel do serviço geral do Exército, na situação
de reserva, (50207211) Amadeu Ferreira Mendes presta serviço na
Direcção do Serviço de fortificações e Obras do Exército desde
1 de Janeiro de 1986.
2$) O tenente-coronel do serviço geral do Exército, na situação
de reserva, (50611911) Edgard Octávio Morato de Campos e Sousa
deixou de prestar serviço na Delegação de Ëvora dos Serviços Sociais
das Forças Armadas desde 8 de Janeiro de 1986.
29) O tenente-coronel do serviço geral do Exército (50927211)
Alexandre Afonso Marques Garrana de Castro continuou a prestar
serviço na Repartição de Pessoal Civil da Direcção do Serviço de
Pessoal, após a sua passagem à situação de reserva (9 de Maio de
1985).
30) O major do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (51298$11) João António Pires Ferreira continuou a prestar
serviço, após a sua passagem à reserva em 20 de Outubro de 1985,
no Serviço de Coordenação e Extinção da PIDE/DGS e LP.
31) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (51205211) Frederico Marques Lopes continuou a prestar
serviço, após a sua passagem à situação de reserva, em 3 de Novembro
de 1985, no Regimento de Infantaria de Viseu.
32) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (52257611) Fernando Ferraz Redondo continuou a prestar
serviço, após a sua passagem à situação de reserva, em 26 de Novem
bro de 1985, no Distrito de Recrutamento e Mobilização de Coimbra.
33) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (52257611) Fernando Ferraz Redondo deixou de prestar
serviço no Distrito de Recrutamento e Mobilização de Coimbra desde
1 de Janeiro de 1986.
34) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (50747611) José Simões dos Santos continuou a prestar serviço,
após a sua passagem à reserva, em 17 de Dezembro de 1985, na
Escola do Serviço de Saúde Militar.
35) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (52085311) Francisco Ramos Bocas continuou a prestar
serviço, após a sua passagem à situação de reserva, em 19 de Dezembro
de 1985, no Hospital Militar Principal.
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36) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (52108711) Ilídio Gomes continuou a prestar serviço, após
a sua passagem à reserva, em 6 de Dezembro de 1985, no Quartel
-General da Região Militar de Lisboa.
37) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (50570511) Daniel Limpo Martins continuou a prestar ser
viço, após a sua passagem à reserva, em 5 de Dezembro de 1985,
no Regimento de Artilharia de Costa.
38) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (50691911) Jeremias fernandes de Almeida continuou a
prestar serviço, após a sua passagem à reserva (31 de Agosto de
1985), no Regimento de Engenharia de Espinho.
39) O capitão miliciano do serviço de pessoal (Decreto-Lei
n.° 90/78), na situação de reserva, (31471060) Fernando Maria Ri
beiro presta serviço na Repartição de Recrutamento da Direcção do
Serviço de Pessoal do Estado-Maior do Exército desde 22 de Fevereiro
de 1986.
Colocação na escala de antiguidades:
40) O capitão de infantaria (46271350) Estêvão Diogo Leal, que
reingressou no serviço activo desde 2 de Julho de 1985, por portaria
de 11 de Novembro de 1985, vai ocupar a sua anterior posição na
escala de antiguidades da sua arma, ficando imediatamente à esquerda
do então capitão Frederico José Begonha da Silva.
41) O tenente de artilharia (19623571) João Manuel Dinis Cláu
dio, que ingressou no quadro permanente, desde 11 de Setembro
de 1984, por portaria de 11 de Novembro de 1985, fica colocado
na escala de antiguidades da sua arma imediatamente à esquerda
do então tenente José Hermínio Estêvão Alves.
42) O major de cavalaria (51414011) Vasco Luís Pereira Esteves
Ramires, que reingressou no serviço activo, em regime que dispense
plena validez, por portaria de 11 de Novembro de 1985, vai ocupar
a sua antiga posição, na escala de antiguidades da sua arma, à
esquerda do então major Armando Carlos Barbosa da Silva.
43) O capitão de engenharia (00112775) José Eduardo Fernandes
da Silva, que reingressou no serviço activo, em regime que dispense
plena validez, por portaria de li de Novembro de 1985, vai ocupar
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a sua anterior posição na escala de antiguidades da sua arma, à
esquerda do capitão de engenharia José Manuel fernandes da Silva
Santos.

Pensão de aposentação:

44) Por despacho da Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Pre
vidência, de 12 de Dezembro de 1985, publicado no Diário da Repú
blica, 2. Série, n.° 296, de 24 de Dezembro de 1985, foi atribuída
a pensão de aposentação aos seguintes capelães titulares:
Major graduado, capelão titular, (00293553) Aníbal de Almeida
Nunes, desde 15 de Março de 1983, na importância de 62 846$00;
Major graduado, capelão titular, (52112811) José da Costa Saraiva,
desde 3 de Maio de 1984, na importância de 79 444$00.

IX

—

OBITUÁRIO

1956:

Setembro, 20
Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade,
Raul Fernandes, do Batalhão de Caçadores n.° 4.
—

1979:
Dezembro, 6
Alferes miliciano de cavalaria, em disponibilidade,
(04639769) Amilcar Dias Neves, do Batalhão de Infantaria de
Aveiro.
—

1984:

Abril, 6
Alferes miliciano do serviço de administração militar,
licenciado, (03572569) Fernando Valter Vinhas Figueiredo, do
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Faro.
Agosto, 25
Capitão miliciano do serviço de administração militar,
na situação de reserva, (36217054) Carlos Augusto Leão Lopes
Cardoso, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
—

—
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1985:
Maio, 24
Tenente-coronel do serviço geral do Exército, na situação
de reserva, (50927211) Alexandre Afonso Marques Garrana de
Castro, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Novembro, 17
Coronel de cavalaria, na situação de eserva,
(50210$11) António Carlos Dias Antunes, do Quartel-General
da Região Militar de Lisboa;
Novembro, 24— Tenente-coronel de cavalaria (51469311) Armando
Carlos Barbosa da Silva, do Regimento de Cavalaria de Braga.
—

—

1986:
Janeiro, 7—Tenente, reformado, (50154211) Albino da Assunção
Baltazar, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa;
Janeiro, 23—Tenente do serviço geral do Exército (5014$6l1)
Armando de Sousa Gonçalves, do Regimento de Comandos.
fevereiro, 12
Coronel de artilharia, na situação de reserva,
(50276711) Amândio Ferreira de Sousa, do Quartel-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 Gomes Marques, general.
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N.’ 6/15 DE MARÇO DE 1986

Publica-se ao Exército o seguinte;

1— MUDANÇAS DE SITUAÇÃO
Oficiais do quadro permanente
Corpo de oficiais generais:
Passagem à situação de reserva:
General (50258711) José Nogueira Valente Pires, nos termos do
do Decreto-Lei n.° 329-A/75, de 30 de Junho, devendo ser con
siderado nesta situação desde 30 de Junho de 1975.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 12
de Julho de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 6, de 15 de Março de 1975.
General (51124111) José Sacadura Moreira da Câmara, nos termos
do Decreto-Lei n.° 329-A/75, de 30 de Junho, devendo ser con
siderado nesta situação desde 30 de Junho de 1975.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 12
de Julho de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 5, de 1 de Março de 1975.
Brigadeiro (50259711) Manuel Francisco Stadlin Baptista, nos termos
do Decreto-Lei n.° 622/74, de 16 de Novembro, devendo ser
considerado nesta situação desde 28 dc Junho de 1975.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 12 de
Julho de 1974, publicada na Ordem cio Exército, 2. Série, n 5,
de 1 de Março de 1975.
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Brigadeiro (50558011) Evangelista de Oliveira Barreto, nos termos
do Decreto-Lei n.° 622/74, de 16 de Novembro, devendo ser
considerado nesta situação desde 21 de Novembro de 1974.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 12
de Julho de 1974, publicada na Ordem cio Exército, 2. Série,
n.° 21, de 1 de Novembro de 1975.
Brigadeiro (50106111) António Augusto Carrinho, nos termos do
Decreto-Lei n.° 622/74, de 16 de Novembro, devendo ser con
siderado nesta situação desde 3 de Janeiro de 1975.
Esta portaria torna nula e e nenhum efeito a portaria de 12 de
Julho de 1974, publicada na Ordem cio Exército, 2. Série,
n.” 5, de 1 de Março de 1975.
Brigadeiro (50081$11) Júlio Augusto Ramalho Correia, nos termos
do Decreto-Lei n.° 329-A/75, dc 30 de Junho, devendo ser con
siderado nesta situação desde 30 de Junho de 1975.
Esta portaria torna nula e dc nenhum efeito a portaria de 12 de
Julho de 1974, publicada na Ordem cio Exército, 2. Série,
n.° 5, de 1 de Março de 1975.
Brigadeiro (50155511) José Junqueira dos Reis, nos termos do
Decreto-Lei nY 329-A/75, de 30 de Junho. devendo ser con
siderado nesta situação desde 30 de Junho de 1975.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 12
de Julho de 1974, publicada na Ordem cio Exército, 2. Série,
a.° 6, de 15 de Março de 1975.
(Por portaria de 7 de Novembro de 1985. Nuío carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n,° 276-A/75.)

Armas e serviços:
Passagem à situação de adido;
Nos termos do n. 12 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Coronel de infantaria (50508711) flávio Martins Videira, do Quartel-General da Região Militar do Norte, por aguardar a publicação
legal de passagem à situação de reforma extraordinária, nos
termos da alínea b) do n.° 9 da Portaria n.° 162/76, de 24 dc
Março, com vista ao Decreto-Lei n.° 43/76, devendo ser con
siderado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Pot portaria de 17 de Agosto de 1985, anotada pelo Tribunal ck’
Contas em 27 de fevereiro

de

1986.)
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Passagem à situação de reserva:
Coronel de infantaria (50027611) Epifânio João António Pereira Mar
tins Patrício, nos termos da condição 1 da alínea b) do .o 1
do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 514/79, de 2$ de Dezembro,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da pre
sente portaria.
Fica com a pensão mensal de 106 680$00. Conta 46 anos de
serviço.
.

(Por portaria de 2 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Coronel de infantaria (50091611) Alfredo Maria Lopes Mesquita
Guimarães, nos termos da condição 1. da alínea b) do n.° 1
do artigo l.° do Decreto-Lei ii.° 514/79, de 2$ de Dezembro,
devendo ser considerado nesta situação desde 10 de Fevereiro
de 1980.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 14 de
Setembro de 1974, publicada na Ordem cio Exército, 2. Série,
n.° 4, de 15 de Fevereiro de 1976.
Fica com a pensão mensal de 30 470$00. Conta 41 anos de
set.viço.
Nula e de nenhum efeito a portaria de 16 de Novembro dc 1974, que
passa à situação de reserva o coronel de infantaria (51394$11)
Francisco Dias de Oliveira Pardal Morcela, publicada na Ordem
cio Exército, 2? Série, n.° 18, de 15 de Setembro de 1975.
(Por portaria de 51 de Dezembro de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Coronel de infantaria (51112611) José dos Santos Preto, nos termos da
alínea d) do a.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 514/79, de
2$ de Dezembro, devendo ser considerado nesta situação desde
1 de Novembro de 1984.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 20
de Novembro de 1974, publicada na Orcteni cio Exército, 2. Série,
n.° 4, de 15 de Fevereiro de 1976.
Fica com a pensão mensal de 82 460$00. Conta 42 anos de
serviço.

Coronel de infantaria (51392511) Alcino Fernando Veiga dos Santos,
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 1 de Novembro de 1984.
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Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 19 de
Novembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 6, de 1 de Abril de 1976.
fica com a pensão mensal de 88 920$00. Conta 39 anos de
serviço.
Coronel de infantaria (50284111) Fernando de Sousa, nos termos da
condição 1.a da alínea b) do n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei
n.° 5 14/79, de 2$ de Dezembro, devendo ser considerado nesta
situação desde 19 de Fevereiro de 1981.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 19 de
Novembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2.° Série,
n.° 4, de 15 de Fevereiro de 1976.
Fica com a pensão mensal de 44 400$00. Conta 44 anos de
serviço.
(Por portaria de 20 de Janeiro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 276.A/75.)

Tenente-coronel de infantaria (51224411) António Afonso fernandes
Barata, nos termos da condição 1.a da alínea a) do n.° 1 do
artigo 47.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo
ser considerado nesta situação desde 4 de Novembro de 1978.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 1$
de fevereiro de 1975, publicada na Ordem do Exército, 2.a Série,
n.° 1, de 1 de Janeiro de 1976.
Fica com a pensão mensal de 24 750$00. Conta 36 anos dc
serviço.
Nula e de nenhum efeito a portaria de 16 de Setembro de 1974, que
passa à situação de reserva o ex-tenente-coronel de infantaria
(51303711) Guilhermno Nogueira Rocha, publicada na Ordem
do Exército, 2. Série, n.° 18, de 15 de Setembro de 1975.
(Por portaria de 31 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)

Major de infantaria (46284454) Manuel Baptista Ramos, nos termos
da condição 1? 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 84 421$00. Conta 35 anos e 6
meses de serviço.
(Por portaria de 10 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Major de infantaria (51394311) Nuno Gonçalves dos Santos Basto
Machado, nos termos da condição 1.” da alínea t,), do n.° 1
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do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 514/79, de 28 de Dezembro,
devendo ser considerado nesta situação desde 5 de Julho de 1983.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 12 de
Dezembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 13, de 15 de Julho de 1976,
fica com a pensão mensal de 61 140$00. Conta 36 anos de
serviço.
Nula e de nenhum efeito a portaria de 19 de Novembro de 1974,
que passa à situação de reserva o ex-major de infantaria
(51234411) Rodrigo Peres Pinto Soares, publicada na Ordem do
Exército, 2. Série, n.° 22, de 15 de Novembro de 1975.
Nula e de nenhum efeito a portaria de 20 de Novembro de 1974,
que passa à situação de reserva o ex-major de infantaria
(51388511) António Rosado Serrano, publicada na Ordem do
Exército, 2. Série, n.° 6, de 1 de Abril de 1976.

Nula e de nenhum efeito a portaria de 14 de Setembro de 1974, que
passa à situação de reserva o coronel de artilharia (51048611)
Joaquim José Esteves Virtuoso, publicada na Ordem cio Exército,
2. Série, n.° 4, de 15 de Fevereiro de 1976.
(Por portaria de 31 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Tenente-coronel de artilharia (50927011) Manuel Luís Nunes fer
leira, nos termos da condição 4. da alínea c) 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 1 de Novembro de 1984.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 19 de
Setembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 21, de 1 de Novembro de 1975.
(Por portaria de 25 de Outubro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.’ 276-A/75.)
Capitão de artilharia (41388051) Artur Olímpio de Sá Nunes, 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 con
siderado nesta situação desde 24 de Janeiro de 1981.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 19 de
Novembro de 1974, publicada na Ordem cio Exército, 2? Série,
n.° 21, de 1 de Novembro de 1975.
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fica com a pensão mensal de 31 248$00. Conta 30 anos e 2
meses de serviço.
Nula e de nenhum efeito a portaria de 6 de Agosto de 1974, que passa
à situação de reserva o coronel de cavalaria (51468411) Antó
nio Torres de Andrade e Silva, publicada na Ordem cio Exército,
2. Série, n.° 19, de 1 de Outubro de 1975.

Major de cavalaria (51412211) João do Nascimento de Jesus Pato
Anselmo, nos termos da alínea cl) do a.° 1 do artigo 1.0 do
Decreto-Lei n.° 5 14/79, de 28 de Dezembro, devendo ser consi
derado nesta situação desde 1 de Novembro de 1984.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 16
de Novembro de 1974, publicada na Ordem cio Exército, 2.0 Série,
n.° 19, de 1 de Outubro de 1975.
fica com a pensão mensal de 71 260$00. Conta 3$ anos de
serviço.
(Por portaria de 31 de Dezembro de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

ramo exploração)
Capitão de transmissões (serviços técnicos
(51718111) Manuel Breia de Matos, nos termos da condição 1.’
da alínea b) 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 $3 $63S00. Conta 40 anos de
serviço.
(Por portaria de 27 de Novembro de 1985, Não carece de Visto do
—

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

Coronel do serviço de administração militai’ (50636711) Orlando Fran
cisco da Costa Capela, nos termos da condição 1.0 da alínea a)
do n.° 1 do artigo 47.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril,
devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Julho de 1975.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 16 de
Setembro de 1974, publicada na Oiclem do Exército. 2.0 Série,
n.° 9, de 1 de Maio de 1977.
Nula e de nenhum efeito a portaria de 16 de Setembro de 1974, que
passa à situação de reserva a major do serviço de administração
militar (51422111) Manuel Marques Barreto, publicada na Ordem
cio Exército, 2. Série, n.° 24, de 15 de Dezembro de 1975.
Nula e de nenhum efeito a portaria de 16 de Setembro de 1974,
que passa à situação de reserva o major do serviço de material
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(51109311) Almério Manuel do Nascimento Cardoso, publicada
na Ordem cio Exército, 2.a Série, n.° 21, de 1 de Novembro
de 1975.
(Por portaria de 31 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal dc Contas, nos termos do Decreto n,° 276-A/75.)
Major do serviço de material (serviços técnicos de manutenção)

(50531211) João Francisco Sargento Lopes, nos termos da con
dição 1.a da alínea 6) do n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei
n.° 514/79, de 28 de Dezembro, devendo ser considerado nesta
situação desde 31 de Outubro de 1985.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 23
de Dezembro de 1974, publicada na Ordem cio Exército, 2? Série,
n.° 13, de 15 de Julho de 1976.
Fica com a pensão mensal dc 78 700$00. Conta 43 anos de
se1.viço.

(Por portaria de 17 de Janeiro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Capitão do serviço dc material (serviços técnicos de manutenção)
(50340411) Manuel Jorge Lopes, 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 31 de Dezembro
de 1985.
fica com a pensão mensal de $3 190$00. Conta 36 anos de
serviço.
(Por portaria de 31 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Major do serviço geral do Exército (51165711) Viriato dos Santos,
nos termos da condição 1.a da alínea 6) do n.° 1 do artigo 1.0
do Decreto-Lei a.° 5 14/79, de 2$ de Dezembro, devendo ser con
siderado nesta situação desde 6 de Setembro de 1980.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 5 de
Outubro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
11.0 23, de 1 dc Dezembro de 1975.
(Por portaria de 25 de Outubro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)

Capitão do serviço geral do Exército (50041911) Américo Tavares
Geada, nos termos da condição 1? 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 19 de Julho de
1983.
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Fica com a pensão mensal de
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51 800$00. Conta 39 anos de

serviço.
(Por portaria de 7 de Fevereiro de 1986. 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 12 de Dezembro de 1985, publicado no Suplemento ao Diário
da República, 2.a Série, n.° 296, de 24 de Dezembro de 1985:
Coronel de artilharia (50886211) António Francisco Neto Parra,
desde 2 de Janeiro de 1985, com a pensão de 93 600$00.
Oficiais do quadro de complemento
Oficiais milicianos 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:
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Santarém
Capitão miliciano de artilharia (35062258) João Fernando Rosa Cae
tano, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 13 de fevereiro de 1986.)
Baixas de serviço:
Os oficiais do quadro dc complemento em seguida mencionados
têm a situação que lhes vai indicada, em título, por terem
atingido o 1imte de idade, nos termos do § 5.° do artigo 61.°
do Decreto n.° 12 017 de 2 de Agosto de 1926:
Capitães milicianos de infantaria, na situação de reserva, Joaquim
Correia de Carvalho, Fernando José Gonçalves e Domingos
Xavier Leonardo, todos da Região Militar de Lisboa, devendo
ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 27 de
Outubro, 8 de Novembro e 3 de Dezembro de 1985.
Tenentes milicianos de infantaria, na situação de reserva, José Luciano
de Mendonça Camões S. Alegro, Rogério MeIo Heitor, Francisco
da Costa Gaspar, Américo António dos Santos Lima, João
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Pereira da Silva Pardal, José Joaquim Sousa de Oliveira e
Manuel Joaquim Nunes Batalha, todos da Região Militar de
Lisboa, devendo ser considerados nesta situação desde, respecti
vamente, 14, 19 e 23 de Outubro, 1, 2, 10 e 15 de Novembro
de 1985.
Alferes miliciano do serviço de saúde, na situação de reserva, David
Resende dos Santos, da Repartição de Oficiais (Direcção do Ser
viço de Pessoal, devendo ser considerado nesta situação desde
15 de Fevereiro de 1986.
Capitão miliciano, capelão eventual, na situação de reserva, Lino
Vieira Fagundes, da Zona Militar dos Açores, devendo ser con
siderado nesta situação desde 23 de Setembro de 1974.
Tenente miliciano, capelão eventual, na situação de reserva, Júlio
Pereira Martins, da Zona Militar dos Açores, devendo ser con
siderado nesta situação desde 8 de Novembro de 1978.
Aspirante miliciano de aeronáutica, na situação de reserva, António
do Carmo Duarte Castelo, da Região Militar do Sul, devendo ser
consderado nesta situação desde 3 de Janeiro de 1986.
(Por portaria de 25 de fevereiro de 1986.)

O oficial do quadro de complemento em seguida mencionado
tem baixa de serviço 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 parcialmente para o trabalho e para angariar
meios de subsistência, com desvalorização de dezanove virgula
três por cento».

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Lisboa
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (07048169) Carlos Augusto
Fernandes Rabaçal, devendo ser considerado nesta situação
desde 6 de Setembro de 1974.
(Por portaria de 21 de Janeiro de 1986.)

Os oficiais do quadro de complemento em seguida mencionados têm
baixa de serviço nos termos do artigo 3.° do Decreto-Lei
n.° 28 404, de 31 de Dezembro de 1937, por terem sido julgados
incapazes para todo o serviço militar, pela Junta Hospitalar
de Inspecção, «aptos para o trabalho e para angariar meios de
subsistência»:

506

ORDEM 1)0 EX[RCITO N.° 6

2.” Série

listado-Maior do Exército
Aspirante a oticial miliciano do serviço de pessoal (05656382)
Carlos Miguel de Só da Bandeira Salazar de Sousa, devendo set
considerado nesta situação desde 6 de Janeiro de 1986.
(Por portnria de 29 de Janeiro de 1986.)

Regimento de Infantaria do Funchal
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (02216785) Carlos Alberto
Martins Costa, devendo ser considerado nesta situação desde
2$ de Janeiro de 1986.
(Por portaria de 29 de Janeiro de 1986.)

Regimento de Infantaria de Queluz
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (01339671) António de
Pinho Leite Martins, devendo ser considerado nesta situação
desde 29 de Abril de 1975.
(Por

portaria

de 29 de Janeiro de 1986.)

Regimento de Cavalaria de Estremoz
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (01723666) António Hen
riques Oliveira Mencles, devendo ser considerado nesta situação
desde 23 de Agosto de 1974.
(Por

portaria

de 29 de Janeiro de 1986.)

Batalhão do Serviço de Saúde
Aspirante a ofi&al miliciano do serviço de saúde (4135794$) Rogério

David C Silva, devendo ser considerado nesta situação desde
12 de Outubro de 1975.
(Por portaria de 29 dc Janeiro dc 1986.)

Distrito dc Recrutamento e Mobilização de Castelo Branco
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (00160545) José Baleiras
Henriques Proença, devendo ser considerado nesta situação desde
19 de Julho de 1953.
(Por portaria de 29 de Janeiro de 1986.)
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Distrito de Reertitamento e Mobilização de Lisboa
Aspirante a oficíal miliciano de infantaria Augusto da Silveira Vasco
Costa, devendo ser considerado nesta situação desde 12 de
Outubro de 1975.
(Por portaria dc 29 de Janeiro de 1986.)

Centro de Gestão Financeira da Região Militar do Centro
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar
(05639082) Fernando josé de Araújo dos Santos Almeida, de
vendo ser considerado nesta situação desde 2$ de Janeito de 1986.
(Por portaria de 29 de Janeiro de 1986.)

II

—

PROMOÇÕES

Oficiais do qttadro permanente
Corpo de oficiais generais:
Nos termos da alínea c) do artigo 117.° do Estatuto do Oficial do
Exército, é promovido ao posto de brigadeiro o coronel de
infantaria José dos Santos Carreto Curto, conforme deliberação
do Conselho de Chefes do Estado-Maior, em 15 de Janeiro de
1986, confirmada pelo Conselho Superior de Defesa Nacional,
em 22 de Janeiro de 1986, ao abrigo do disposto no n.° 2 do
artigo 28. da Lei dc Defesa Nacional e das Forças Armadas,
aprovada pela Lei n.’ 29/82, de 11 de Dezembro.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 15 de
Janeiro de 1986. data a partir da qual lhe são devidos os
respectivos vencimentos.
Nos termos a alínea e) do artigo 117.° do Estatuto do Oficial do
Exército, é promovido ao posto de brigadeiro o coronel de
dc infantaria Fernando dos Santos Ribeiro da Cunha, conforme
delibet’ação do Conselho de Chefes cio Estado-Maior, cm 15
de Janeiro dc 1986, confirmada pelo Conselho Superior de
Defesa Nacional, em 22 de Janeiro de 1986, 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, dc 11 de Dezembro.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 15 de
Janeiro de 1986, data a partir da qual lhe são devidos os
respectivos vencimentos.
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Nos termos da alínea c) do artigo 1 17.° do Estatuto do Oficial do
Exército, é promovido ao posto de brigadeiro o coronel de
infantaria António Marques Alexandre, conforme deliberação
do Conselho de Chefes do Estado-Ivlaior, em 15 de Janeiro de
1986, confirmada pelo Conselho Superior de Defesa Nacional,
em 22 de Janeiro de 1986, ao abrigo do disposto no n.° 2
do artigo 28.° da Lei de Defesa Nacional e das Forças Armadas,
aprovada pela Lei ,o 29/82, de 11 de Dezembro.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 15 de
Janeiro de 1986, 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
artilharia Júlio faria Ribeiro de Oliveira, conforme deliberação
do Conselho de Chefes do Estado-Maior, em 15 de Janeiro de
1986, confirmada pelo Conselho Superior de Defesa Nacional,
em 22 de Janeiro de 1986, 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.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 15 de
Janeiro de 1966, 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
artilharia Adriano de Albuqueique Nogueira, conforme delibe
ração do Conselho de Chefes do Estado-Maior, em 15 de Janeiro de
1986, confirmada pelo Conselho Superior de Defesa Nacional,
em 22 de Janeiro de 1986, 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.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 15 de
Janeiro de 1986, 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
cavalaria Rui Mamede Monteiro Pereira, conforme deliberação
do Conselho de Chefes do Estado-Maior, em 15 de Janeiro de
1986, confirmada pelo Conselho Superior de Defesa Nacional,
em 22 de Janeiro de 1986, 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.
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Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 15 de
Janeiro de 1986, data a partir da qual lhe são devidos os
respectivos vencimentos.
(Por portaria de 15 de Janeiro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal dc Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Armas e serviços:
Direcção da Arma de Cavalaria
Coronel de cavalaria, supranumerárÍo permanente, o tenente-coronel
de cavalaria, do Quartel-General da Região Militar do Sul,
(51468411) António Torres de Andrade e Silva, contando a
antguidade desde 1 de Setembro de 1976 e com direito a
vencimentos desde 1 de Novembro de 1984.
(Por portaria de 6 de Novembro de 1985. Não carece de visto do
THbunal de Contas, nos termos do Decreto

o

276-A/75.)

Direcção do Serviço de Administração Militar

Tenente-coronel do serviço de administração militar, supranumerário
permanente, o major do serviço de administração militar
(51422111) Manuel Marques Barreto, contando a antiguidade
desde 25 de Fevereiro de 1976 e com dir&to a vencimentos
desde 1 de Novembro de 1984.
(Por portaria de 4 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.” 276-A/75.)

Quartéis-generais:
Região Militar do Centro
Major do serviço geral do Exército, o capitão do serviço geral do
Exército (51165711) Viriato dos Santos, contando a antiguidade
desde 30 de Junho de 1975 e com direito a vencimentos desde
1 de Novembro de 1984.
(Por portaria de 23 de Setembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Região Militar de Lisboa
Tenente-coronel de artilharia, o major de artilharia (50927011) Ma
nuel Luís Nunes ferreiro, contando a antiguidade desde 20 dc
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Setembro de 1982 e com direito a vencimentos desde 1 de
Novembro dc 1984.
(Por portaria dc 25 de Setembro dc 1985, Não carece de visto do
Tribunal dc Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução
e unidades:
Cavalaria:
Regimento de Cavalaria de Santa Margarida
cio serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
supranurnerário permanente, o capitão do serviço de material
(serviços técnicos de matiutenção) (51109311) Almério Manuel
do Nascimento Cardoso, contando a antiguidade desde 25 de
Juiho de 1977 e com direito a vencimentos desde 1 de Novembro
de 1984.

Major

(Por portaria de 10 de Dezembro dc 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, aos termos do Decreto n. 276-A/75.

Distritos de recrutamento e mobilização:
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Ëvora
Coronel de infantaria. supranumerário permanente, o tenente-coronel
dc infantaria (51594811) Francisco Dias Oliveira Pardal Morcela.
do Quartel-General da Região Militar de Lisboa, contando a anti
guidade desde 1 de Junho de 1976 e com direito a vencimentos
desde 1 de Novembro de 1984.
(Por portaria dc 10 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)

Õrgãos de execução dos serviços e outros elementos:
Estabelecimentos de instrução
Instituto Militar dos Pupilos do Exército
Coronel de artilharia, supranumetário permanente, o tenente-coronel
de artilharia (51048611) Joaquim José Esteves Virtuoso, con
tando a antiguidade desde 31 de Dezembro de 1976 e com direito
a vencimentos desde 1 de Novembro de 1984.
(Por portaria de 6 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
l’ribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 276-A/75.)
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Adidos:
Na Academia Militar
Major veterinário, adido, na Academia Militar, o capitão veterinário,
adido, na referida Academia, (16224772) Francisco d’Assis da
Encarnação Costa, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria dc 1 dc Dezembro de 1985. Néo carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)

Oficiais do quadro de complemento
Armas e serviços:
EstadoMaior do Excrcito
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de pessoal, os soldados
cadetes (05656382) Carlos Miguel dc Sá da Bandeira Salazar de
de Sousa, (15235179) Eurico Emanuel Dauphinct de Barros e
(15867483) José Manuel Fiúza Pires Guerreiro, contando todos
a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Novembro de 19$5.)

Direcção cio Serviço de Pessoal
Repartição de Oficiais
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, o soldado cadete
(05322679) Fernando José Formiga de Gouveia, contando a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1985.)

Direcção do Serviço de Pessoal
Repartição dc Sargentos
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, o soldado cadete
(03884581) António Luís de Almeida Rainha Paes de Faria,
contando a antig&dade desde a data da presente portaria.
(Por portaria dc 1 de Novembro de 1985.)

Direcção do Serviço de Justiça e Disciplina
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de pessoal, os soldados
cadetes (05769881) António Alexandre de Almeida e Noronha
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da Cunha Reis e (05740881) David Manuel de Resend Mendos
Pinto, contando ambos a antiguidade desde a data a presente
portaria.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1985.)

Direcção da Arma de Engenharia
Aspirantes a oficial
(08641881) Rui
(03008682) José
contando ambos

milicianos de engenharia, os soldados cadetes
António Magalhães Loureiro de Oliveira e
Nuno Bebiane Mesquita de Azevedo Perdigão,
a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria dc 1 de Novembro de 1985.)

Direcção do Serviço de Material
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de materia], os soldados
cadetes (01960882) Luís António Ribeiro Catarro, (14859583)
João Manuel Murta Mendes Alçada, (10580380) José Santos
Figueiredo, (13718081) João Manuel Perninha Pereira, (03017079)
António José Miranda Mamede, (04040081) João Filipe Pres
Cardoso de Seabra, (10082982) Carlos António Alves Duarte,
(14481181) José Francisco Pires Grosso Cardoso Leitão,
(00857182) Carlos Jorge Teles de Sousa Basto, (13881581)
Eduardo Jorge Rodrigues Baptista, (01338082) Paulo Iosé e
Louro de Paula Carvalho e (05437680) António Augusto An
drade Correia, contando todos a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria dc 1 de Novembro dc 1985.)

Direcção do Serviço de Finanças
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de pessoal (13630482) José
Eduardo Leite Sampaio de Almeida Santos e (05913781) Joaquim
Manuel Caldas de Arnorim da Assunção Vieira, contando ambos
a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria

de 1 de Novembro de 1985.)

Direcção do Serviço de Informática

Aspirantes a oficial milicianos do serviço de informática, os sol
dados cadetes, graduados em aspirantes a oficial, (05698983)
César Nunes Navarro, (00246883) João Pedro Calixto
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Machado de Sousa, (06610485) José Manuel Andrade Rodrigues,
(12109383) João Miguel Alves Pimenta de Bastos Monteiro,
(10243180) Eurico Clemente Velez Mateus, (03856$84) João
Paulo Lino Pereira Gaio, (06343485) João Ribeiro Vicente,
(08256485) José Carlos dos Reis Cabral Henriques, (01597385)
Carlos Manuel Rua dos Santos Almeida, (04267184) Rui Manuel
Tavares Rebelo e (13940625) Mário Manuel Tavares Cardoso,
contando todos a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 24 de Agosto de 1985.)

Chefia do Serviço de Reconhecimento das Transmissões
Aspirantes a oficial milicianos de transmissões, os soldados cadetes
(04696282) Pedro João Rodrigues da Rocha Coutinho, (03261482)
Pedro Manuel Baptista e Silva Finisterra e (04599281) Pedro
Moreira Coelho Marçal de Almeida, contando todos a antigui
dade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1985.)
Chefia do Serviço Cartográfico do Exercito
Aspirantes a oficial milicianos do serviço cartográfico, os soldados
cadetes (12463182) Rogério Paulo Pais da Costa, (08465382)
Fernando Alfeu Moreira Murça, (00618382) Manuel Alfredo dos
Santos Mendes, (00852983) Victor Manuel Rodrigues Pires,
(06582881) Fernando de Lima Antunes e (15406080) José Antó
nio da Silva, contando todos a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1985.)

Quartéis.generais:
Região Militar do Centro
Aspirante a oficial miliciano de engenharia, o soldado cadete
(02003680) José Maria Villa Freitas Dias Coelho, contando a
antiguidade desde a data da presente portaria.
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de saúde, os soldados
cadetes (16985079) João José Carreiro Páscoa Pinheiro, (15374076)
Ernesto Fernandes Rocha, (05982778) José Jorge Rodrigues
Brás e (09643278) Hélder Gonçalves Martinho, contando todos
a antiguidade desde a data da presente portaria.
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Aspirantes a oficial milicianos do serviço de pessoal, os soldados
cadetes (03685981) António José Afonso Marques, (18234680)
António Gonçalves Loureiro, (05926281) José Manuel Nabais
Andrade e (03707282) António Domingos da Silva Pereira,
contando todos a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Novembro de

1985.)

Região Militar do Norte
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de saúde, os soldados
cadetes (15996678) João Vaz de Oliveira da Costa Milheiro,
(15946877) Agostinho Manuel Correia Nunes Santos, (18548179)
Carlos Vítor da Cruz frazão Figueiredo, (13296378) José Carlos
Vieira Amaral, (15397278) José Manuel Maia da Costa,
(10214178) Asdrúbal Manuel Gonçalves Pinto, (17647878) Sera
fim Armindo Dias de Carvalho, (17576979) Fernando José Lopes
e (15569279) José Manuel de Carvalho Correia, contando todos
a antiguidade desde a data da presente portaria.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, o soldado cadete
(18633183) Sérgio António de Saraiva Tavares, contando a anti
guidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria

de 1 de

Novembro

de 1985.)

Região Militar do Stil
Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, o soldado cadete, gra
duado em aspirante a oficial, (05312985) José Fernando Rodri
gues Silvestre Correia, contando a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 24 de Agosto de 1985.)

Aspirantes a oficial milicianos
(03592981) Rui Manuel
(12006981) Joaquim Camilo
a antiguidade desde a data

de engenharia, os soldados cadetes
Pacheco Ferreira de Carvalho e
Cardoso Gonçalves, contando ambos
da presente portaria.

Aspirante a oficial millciano do serviço de saúde, o soldado cadete
(14833079) Manuel José França Andrade Gomes, contando a
antiguidade desde a data da presente portaria.
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Escolas práticas das armas e
serviços, centros de instrução
e unidades:
Infantaria:
Escola Prática de Infantaria
Aspirantes a oficíal milicia
nos do serviço de saúde, os
soldados
cadetes (17510479) José Augusto
Rodrigues Simões e (06044479)
António José Primor da Silva
, contando ambos a antiguidad
e
desde a data da presente por
taria.
(Por portaria de 1 de Novembro dc
1985.)

Regimento de Infantaria de Abr
antes
Aspirante a oficial miliciano
do serviço de saúde, o sold
ado cadete
(13781979) António Manuel de
Sousa ferreira, contando a anti
guidade desde a data da presen
te portaria.
(Por portaria de

de Novembro de 1985.)

1

Regimento de Infantaria de Beja
Aspirante a oficial miliciano
do serviço de saúde, o soldado
cadete
(17045077) Armando Augusto
Rodrigues Correia, contando
a
antiguidade desde a data da pre
sente portaria.
(Por portaria de

1

de Novembro de

1985.)

Regimento de Infantaria de Castelo
Branco
Aspirante a oficial miliciano do
serviço de saúde, o soldado cade
te
(14914479) Luís José Gil Pin
heiro da Costa, contando a anti
guidade desde a data da pre
sente portaria.
(Por portaria de

1

de Novembro

de 1985.)

Regimento de Infantaria de Chav
es
Aspirante a oficial miliciano
do serviço de saúde, o soldado
cadete
(17805976) Simõo Pedro dos
Santos Pacheco, contando a anti
guidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de

1 de

Novembro de 1985.)
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ges ferreira, (12650081)
Rui Pedro dos Santos Luc
as, todos em
disponibilidade, contando
a antiguidade desde a data
da presente
portaria.
(Por portaria de

de Junho de

30

1985.)

Aspirante a oficial milicia
no do serviço de saúde,
o soldado cadete
(11005377) Augusto José
Pepe Cardoso, contando
a antiguidade
desde a data da presente
portaria.
(Por

portaria de

de Novembro de 1985.)

1

Regimento de Infantaria
de Tomar
Aspirantes a oficial milicia
nos do serviço de saúde,
os soldados
cadetes (15249479) Luís Dom
ingos Varandas Elvas e (07
Fernando Jorge Rodrigues
884278)
da Cruz, contando ambos
a antiguidade
desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de

1

de Novembro de 1985.)

Regimento de Infantaria
de Vila Real
Aspirante a oficial miliciano
do serviço de saúde, o sold
ado cadete
(13353279) José Maria Cra
vo Cascais, contando a
antiguidade
desde a data da presente por
taria.
(Por portaria

de

1

de Novembro

de 1985.)

Regimento de Infantaria
de Viseu
Alferes miliciano de infant
aria, o aspirante a oficial
miliciano de
infantaria (02299080) Ant
ónio Manuel Monteiro
Mendes, em
disponibilidade, contando a
antiguidade desde a data
da presente
portalia.
(Por portaria de 30 de
Junho de 1985.)

Aspirante a oficial miliciano de
infantaria, o soldado cadete,
graduado
em aspirante a oficial, (13179
184) Jorge Manuel da Con
ceição
Lopes, contando a antiguidade
desde a data da presente por
taria.
(Por portaria de 24

de

Agosto

de

1985.)
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Artilharia
Escola Prática de Artilharia
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete
(19018378) Jorge Luís Miranda Arez da Silva, contando a anti
guidade desde a data da presente portaria.
(Por

portaria de 1

de Novembro de 1985.)

Regimento de Artilharia de Costa
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete
(11154979) Alexandre Luís Vieira Rocha Carrilho, contando a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria

de 1 de Novembro de 1985.)

Regimento de Artilharia de Leiria
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete
(13568078) Avelíno de Jesus Silva Pedroso, contando a antigui
dade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1985.)

Regimento de Artilharia de Lisboa
Desgraduado do posto dc aspirante a oficial miliciano de artilharia,
desde 22 de Janeiro de 1982, o soldado cadete (12013378) Fer
nando Jorge de Carvalho fernandes de Almeida, com baixa de
serviço desde a mesma data.
(Por portaria de 14 de Fevereiro

de 1986.)

Centro de Instrução de Artilharia Antiaérea de Cascais
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete
(06081779) Rui Carlos Tavares Belo, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de

Novembro

de 1985.)

Aspirante a oficial miliciano de educação física, o soldado cadete,
graduado em aspirante a oficial, (02664185) António Manuel
Castanheira ferreira, contando a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 24

cje Agosto de 1985.)
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Cavalaria:
Escola Prática de Cavalaria
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de saúde, os soldados
cadetes (10075079) António Augi,isto Lourenço Confraria Jorge
e Silva e (09386879) José Paulo Xavier Diogo, contando ambos
a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1985.)
Regimento de Cavalaria de Estremoz
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete
(19873078) João Fernando Ferreira Ramos, contando a antigui
dade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1985.)
Regimento de Cavalaria de Santa Margarida
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete
(10330577) Fernando Teixeira Fraga, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1985.)
Engenharia:
Escola Prática de Engenharia
Aspirantes a oficial milicianos de engenharia, os soldados cadetes,
graduados em aspirantes a oficial, (05221181) Filipe de Jesus
Jorge, (15493380) Miguel Ângelo Morais de Castro Meireles
Pinelas, (00543282) Paulo Ioão Coutinho Garrido Anastácio,
(00812782) Luís Filipe de Bianchi Pinto Eliseu, (01230782) llí
dio Pagaimo de Matos, (02388482) Jorge Manuel Ferreira Mar
ques, (03339182) José Carlos Constantino Fernandes, (04283582)
Miguel Nuno Sócrates da Costa Mota Martins, (06435682)
António José da Costa Monteiro, (07702282) Manuel Luís
Moreira Leal, (08867382) Vítor Fernando Vieira Brandão e
(00388083) Amadeu João Magalhães Couto, contando todos a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 24 de Agosto de 1985.)

Aspirante a oficial miliciano de engenharia, o soldado cadete
(08477782) Jorge Lage Tavares Quintanilha de Menezes, con
tando a antiguidade desde a data da presente portaria.
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Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete
(15964778) António José de Jesus Silva, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1985.)
Aspirante a oficial miliciano de educação física o soldado cadete,
graduado em aspirante a oficial, (02539983) Carlos Manuel
Videira Correia Góis, contando a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 24 de Agosto de 1985.)
Regimento de Engenharia de Espinho
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete
(17363879) Fernando Manuel Mesquita de Oliveira, contando
a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1985.)

Regimento de Engenharia

n.°

1

Aspirante a oficial miliciano de engenharia, o soldado cadete
(05095982) João Carlos da Costa Vieira de Matos, contando a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1985.)
Transmissões
Escola Prática de Transmissões
Aspirantes a oficial milicianos de transmissões, os soldados cadetes
(19392881) António Jorge ferreira de Sousa Gomes e (02652881)
Emanuel da Mota Loureiro, contando ambos a antiguidade desde
a data da presente portaria.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete
(19460279) João António Martin da Silva Rego, contando a anti
guidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria dc 1 de Novembro de 1985.)

Regimento de Transmissões
Aspirantes a oficial milicianos de transmissões, os soldados cadetes
(02700082) José Caetano Gomes da Silva e (12701081) José Fran
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cisco Loureiro São Brás, contando ambos a antiguidade desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1985.)
Serviço de saúde:
Batalhão do Serviço de Saúde
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano,
graduado em alferes, do serviço de saúde (01728467) Rosalvo
Manuel Martins de Almeida, em disponibilidade, contando a
antiguidade desde 1 de Novembro de 1973, devendo ser consi
derado nesta situação desde 17 de Janeiro de 1974.
(Por portaria de 18 de fevereiro de 1986.)

Aspirantes a oficial milicianos do serviço de saúde, os soldados
cadetes (18201176) João Manuel Ferreira Gaspar, (14763377)
António Manuel Morgado Bento, (19223377) Rúben César dos
Santos Garcia, (18899479) David Eugénio Sequeira de Jesus
Aires e (13222678) António Manuel ferreira Amaral Barros
Canelas, contando todos a antiguidade desde a data da presente
portaria.
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de pessoal, os soldados
cadetes (13701881) Manuel Alves Ribeiro de Magalhães e
(05143383) José Carlos de Oliveiar Lemos, contando ambos a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1985.)

Serviço de reconhecimento das transmissões:

Batalhão de Informação e Reconhecimento das Transmissões
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, o soldado cadete
(17678481) Jaime Manuel Gonçalves de Freitas, contando a anti
guidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1985.)
Serviço de material:
Escola Prática do Serviço de Material
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete
(19740279) Joaquim Araújo Correia da Ponte Sequeira, contando
a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1985.)
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Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar,
o soldado cadete, graduado em aspirante a oficial, (00815785)
Djori Jorge Tavares Miranda. contando a antiguidade desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 24 de Agosto de 1985.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, o soldado cadete
(10882681) Hélder Lopo Guerreiro, contando a antiguidade desde
a data da presente portaria.
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de material, os soldados
cadetes (12558473) Eduardo José Castanheira Beira, (13253882)
Paulo António Firme Martins, (10563973) José Leandro Simões
de Andrade Campos, (05506681) João António Corr&a Lopes
e (15178882) Custódio João Pais Dias, contando todos a anti
guidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1985.)

Aspirantes a oficial milicianos do serviço de material, os soldados
cadetes, graduados em aspirantes a oficial, (07495084) José
Carlos Armando Torres Noronha, (03996080) Fernando Jorge
Freire Horta, (08693785) Paulo Jorge Casimiro dc Albuquerque,
(09486082) Jorge Humberto Mendes Coelho, (13734685) Paulo
José Feiteira Caramba, (03700882) José Pedro da Silva Caçorino
e (01969685) Arménio Gaspar Vitorino Fraga Pinto, contando
todos a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 24 de Agosto de 1985.)

Batalhão do Serviço de Material
Aspirante a ofcia1 miliciano do serviço de material, o soldado cadete
(14849982) Leonardo José da Silva Ribeiro, contando a antigui
dade desde a data da presente portaria..
(Por portaria de 1 de Novembro de 1985.)

Serviço geral do Exército:
Batalhão do Serviço Geral do Exército
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete
(01463375) João Manuel Costa Correia de Magalhães, contando a
antiguidade desde a data da presente portatia.
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Aspirantes a oficial milicianos do serviço de pessoal, os soldados
cadetes (06254682) Pattlo Miguel Carvão Guimarães Cavazzini,
(08268081) José Soalheiro Régio, (05432179) Paulo Augusto
Guarda de Oliveira Ferreira, (16978482) João Gonçalo Morais
Tristão e (15425283) José Pedro Dorningues Oliveira da Rosa,
contando todos a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1985.)

Comandos:
Regimento de Comandos
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos de
infantaria (13823881) Vasco Manuel Correia Carvalho, (15868981)
Paulo Jorge da Costa Almeida Toste, (18006681) Jorge Alexandre
Bandeira Guerreiro, (05609783) José Albano Monteiro Miraiida,
(17085883) Luís Filipe Matos Cardoso Pereira, (17396583) Abel
Avelino de Paiva e Silva, (07231385) José Pedro Batista da
Glória Ilelchior, todos em disponibilidade, contando a anti
guidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria

de 30

de Junho de 1985.)

Aspirantes a oficial milicianos do serviço de saúde, os soldados
cadetes (01422077) António Domingos Cerdeira Leitão Pires,
(03064679) Maurício José Amado de Almeida e Silva e (09101279)
Alfredo Linhares Tavares, contando todos a antiguidade desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1

de Novembro de

1985.)

Õrgãos de execução dos serviços e outros elementos:
Estabelecímentos militares
Estabelecimentos de instrução
Instituto de Altos Estudos Militares

Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, o soldado cadete
(11547581) Pedro Nuno Gomes Coelho Soares, contando a anti
guidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1985.)

•
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Escola de Sargentos do Exército
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, o soldado cadete
(01045281) João Manuel Banha Correia, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1985,)
Centro de Instrução de Operações Especiais
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, o soldado cadete, gra
duado em asprante a oficial, (00452485) Francisco Rui Lima
Miguel Bombarda, contando a antiguidade desde 24 de Agosto
de 1985.
(Por portaria de 16 de Outubro de 1985.)
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete
(15292379) José Fernando Tavares de Carvalho, contando a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria

de

1

de Novembro de

1985.)

Escota Militar de Electromecânica
Aspirante a oficial rnliciano de transmissões, o soldado cadete
(14452181) José Afonso Dom Ferreira de Sousa, contando a
antiguidade desde a data da presente portaria.
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de material os soldados
cadetes (04520281) Carlos José da Conceição Antunes, (09638082)
Luís Miguel Korrodi Leitão Ritto, (05431882) Fernando Manuel
Prata Leal, (17726082) Fernando José Rodrigues Henriques
Simões Bastos, (01019782) Luís Filipe da Cruz do Nascimento,
(06858182) Paulo Jorge Cândido Fernandes e (14304681) Luís
Filipe Pinto futre, contando todos a antiguidade desde a data
da presente portaria.
(Por portaria

de 1 de

Novembro de

1985.)

Centro Militar de Educação física, Equitação e Desportos
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete
(02960976) José António do Nascimento Alves, contando a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1985.)
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Estabelecimentos hospïtalares
Hospital Militar Principal
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de saúde, os soldados
cadetes (13310380) Jorge Manuel Carrilho Ribeiro São Martinho,
(07014277) Octávio Mendes Reis e (18709079) Vítor Manuel
Rosa dos Santos, contando todos a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Pot portaria de 1 de Novembro de 1985.)
Hospital Militar Regional n.° 1
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de saúde, os soldados
cadetes (19416277) João Luís Amorim de Castro Rosas, (15455478)
Jorge Eduardo de Freitas Spratley e (17912879) João Gabriel
Neiva Marques, contando todos a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1985.)

Hospital Militar Regional n.° 3
Aspirantes a oficial milicianos do
cadetes (13611877) José Carlos
José Brites Marques Inácio e
SHva Marques, contando todos
presente portaria.

serviço de saúde, os soldados
Simões de Carvalho, (19166377)
(10006579) António Manuel da
a antiguidade desde a data da

(Por portaria de 1 de Novembro de 1985.)

Hospital Militar Regional n.° 4
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de saúde, os soldados
cadetes (08854378) António Manuel Bailão Pinto de Sousa,
(06296776) Fernando Manuel Lopes Zenha, (08797079) José
Alberto Veloso Poças Martins e (00512079) João José Nabeiro
de Matos, contando todos a antiguidade desde a data da pre
sente portaria.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1985.)

Tribunais militares
Tribunal Militar Territorial de Tomar
Aspiante a oficial miliciano do serviço de pessoal, o soldado cadete
(01651181) Paulo Manuel Gomes de Maia Mendes, contando a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1985.)
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Estabelecimentos penais
Presídio Militar
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirantes a oficial, (01250485) Paulo António
Roldão Batista e (01680986) Mário Fernando Ferreira da Cruz,
contando ambos a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria

de

24 de Agosto de 1985.)

Casa de Reclusão da Região Militar do Sul
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, o soldado cadete, gra
duado em aspirante a oficial, (07715485) Nuno Manuel Alexandre
de Campos, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 24 de Agosto de 1985.)

Diversos:
Agrupamento Base de Santa Margarida
Aspirantes a oficial milicianos de engenharia, os soldados cadetes
(03136080) Vítor António de Matos Alves e (04670182) Pedro
João Braz da Costa Álvares, contando ambos a antiguidade
desde a data da presente portaria.
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de saúde, os soldados
cadetes (19712476) Francisco Manuel Lucas, (17027978) Vítor
Manuel Assis Cardoso e (19062177) António Albino Pereira
Coelho, contando todos a antiguidade desde a data da presente
portaria.
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de pessoal, os soldados
cadetes (02740880) Humberto Marinho Sampaio Gomes e
(14395881) José Carlos Monteiro Braz da Cunha, contando todos
a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1985.)
Aspirante a oficial miliciano de educação física, o soldado cadete,
graduado em aspirante a oficial, (01881385) Licínio José da
Silva da Guarda, contando a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria dc 24 de Agosto de 1985.)
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Brigada Mista Independente
Companhia de Engenharia

(Escola Prática de Engenharia)
Aspirante a oficial miliciano de engenharia, o soldado cadete,
graduado em aspirante a oficial, (10967181) António Manuel
Pereira de Sousa Leite, contando a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por

portaria

de

24

de Agosto

de 1985.)

Campo de Tiro de Alcochete
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, o soldado cadete, graduado
em aspirante a oficial, (11746885) Fernando Carlos das Chagas
Duarte, contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
Aspirante a oficial miliciano de artilharia, o soldado cadete, gra
duado em aspirante a oficial, (03512984) Luís Manuel Rodrigues
Paquete Carvalho, contando a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 24 de Agosto de 1985.)

Centro de Estudos Psicotécnicos do Exército
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de pessoal, os soldados
cadetes (07886282) Jorge Alberto dos Santos Monteiro, (12141180)
António José Machado de Carvalho, (10967881) António Sanches
fernandes, (03962281) António Fernando Baía da Costa,
(13085682) João Carlos Vieira Sequeira Silvestre, (16202381)
Vítor Manuel Bispo Folgado e (17683279) José Pereirinha Ra
malho, contando todos a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de

Novembro de

1985.)

Depósito Geral de Material de Transmissões
Aspirante a oficial miliciano do serviço de material, o soldado cadete
(03466982) Pedro Manuel Amorim dos Santos Viana, contando
a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de

1

de Novembro

de 1985.)
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III— COLOCAÇÕES, EXONERAÇÕES E TRANSFERËNCIAS
Oficiais do quadro permanente
Armas e serviços;
Estado-Maior do Exército
Capitão dc transmissões (serviços técnicos
ramo manutenção),
do Batalhão de Apoio e Serviços da l. Brigada Mista Inde
pendente (Agrupamento Base de Santa Margarida), (51065911)
Francisco José Gil.
—

(Por portaria de 15 de Dezembro de 1985.)

Direcção da Arma de Cavalaria
Inspector, o coronel de cavalaria, supranumerário, (504.32411) Rui
Mamcdc Monteiro Pereira.
(Por portaria de 9 dc Agosto de 1985.)

Coronel dc cavalaria, do Centro Militar de Educação física, Equi
tação e Desportos, (51211985) José Taveira de Oliveira Martins.
(Por portaria dc 18 de Setembro de 1985.)

Coronel de cavalaria, do Quartel-General da Região Militar do Sul,
(51468411) António Torres de Andrade e Silva.
(Por portaria de 21 de Outubro de 1985.)
Direcção da Arma de Transmissões
Major de transmissões (serviços técnicos
ramo manutenção), do
Estado-Maior do Exército, (50246111)) Domingos António Simões
Vaz.
—

(Por portaria de 8 de Janeiro de 1986.)

Direcção do Serviço de Administração Militar
Tenente-coronel do sei-viço de administração militar, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa, supranumei-ário perma
nente, (51422111) Manuel Marques Barreto.
(Por

portaria de 14 de Novembro de 1985.)
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Direcção do Serviço de Material
Major do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), do
Batalhão de Apoio e Serviços da 1.a Brigada Mista Independente
(Agrupamento Base de Santa Margarida), (50858511) Alfredo
Maria Pedrosa Ferreira de Barros.
(Por portaria de 15 de Dezembro de 1985.)
Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), do
Depósito Geral dc Material de Guerra, (51088911) Carlos José
de Brito.
(Por portaria dc 17 de Janeiro de 1986.)
Chefia do Serviço Geral do Exército
Major do serviço geral do Exército, do Distrito de Recrutamento e
Mobilização do Porto, (52572111) Manuel Pinheiro Martins
Coelho.
(Por portaria de 16 de Janeiro de 1986.)
Major do serviço geral do Exército, do Distrito de Recrutamento e
Mobilização de Vila Real, (50469611) José Manuel ferreira
Gaspar.
(Por portaria de 21 de Janeiro de 1986.)
Chefia do Serviço de Assistência Religiosa do Exército
Tenente-coronel, capelão titular, do Estado-Maior do Exército,
(51538811) António Esteves, devendo ser considerado nesta
situação desde 8 de Agosto de 1981.
(Por portaria de 27 de Dezembro de 1985.)

Quartéis-generais:
Região Militar do Centro
Capitão de transmissões, da Escola Prática de Transmissões, (14023675)
Rui Manuel Xavier fernandes Matias.
(Por portaria de 30 de Novembro de 1985.)
ramo exploração), da
Tenente de transmissões (serviços técnicos
Escola Prática de Transmissões, (39111562) José Correia.
(Por portaria de 12 de Dezembro de 1985.)
—
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Major do serviço geral do Exército, do Hospital Militar Regional n.° 2,
(52418311) Luís Nuno dos Santos Vila Albino.
(Por portaria de 1 de fevereiro de 1986.)

Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução
e unidades:
Infantaria:
Regimento de Infantaria de Castelo Branco
Capitão do serviço geral do Exército, da Repartição de Sargentos
(Direcção do Serviço de Pessoal), (50291911 José Luís de Jesus
Varanda.
(Por portaria de 14 de Dezembro de 1985.)

Regimento de Infantaria do Funchal
Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
da Escola Prática do Serviço de Material, (50534311) Walter
Faustino Rodrigues Lola.
(Por portaria de 12 de Dezembro

de

1985,)

Regimento de Infantaria do Porto
Major chefe de banda de música, do Regimento de Infantaria de
Queluz, (50483511) José Joaquim de Oliveira Santos.
(Por portaria de 12

dc

Dezembro

de

1985.)

Regimento de Infantaria de Queluz
Alferes de infantaria, da Escola Prática de Infantaria, (01462684)
José Eduardo de Sousa ferradeira Abraços.
(Por

portaria de 2

de Janeiro de

1986.)

Batalhão de Infantaria de Aveiro
Capitão do serviço geral do Exército, do Presídio Militar, (51361011)
Gabriel de Jesus Magalhães Pascoal.
(Por portaria

de

9 de Dezembro de 1985.)
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Artilharia:
Regimento de Artilharia de Lisboa
Major de artilharia, do Grupo de Artilharia de Campanha da
1 .a Brigada Mista Independente (Regimento de Artilharia dc
Leiria), (39260962) António Jólio Monteiro Lopes.
(Por portaria de 15 de Dezembro dc 19$5.)

Centro dc Instrução de Artilharia Antiaérea de Cascais
Capitão do serviço geral do Exército, da Escola Prática de Artilharia,
(51516311) Francisco da Silva Mateus.
(Por portaria de 12 dc Dezembro de 1985.)

Cavalaria:
Regimento de Cavalaria de Braga
Capitão do serviço geral do Exército, do Distrito de Recrutamento
e Mobilização de Braga, (38458055) Mário Barbosa Pereira.
(Por portaria de 30 de Dezembro dc 1985.)
Regimento de Cavalaria de Estremoz
Capitão do serviço geral do Exército, da Escola Prática de Artilharia,
(50455911) José Olímpio Carriço.
(Por portaria de 12 de Dezembro de 1985.)

Regimento de Cavalaria de Santa Margarida
Capitão do serviço geral do Exército, do Batalhão do Serviço de
Material, (50979911) José Dias da Conceição Marques.
(Por portaria de 13 de Dezembro de 1985.)

Engenharia:

Escola Prática de Engenharia
Capitão do serviço de administração mílitar, do Centro Financeiro
do Exército, (02603273) Luís Filipe Duarte Faria de Sousa.
(Por portaria dc 12 dc Dezembro de 1985.)
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Regimento de Engenharia de Espinho
de engenharia, no quadro, (04636063) Armando António
Azenha Cação.

Major

(Por portaria de 17 de Outubro de 1985.)

Transmissões:
Reghnento de Transmissões
Capitão de transmissões (serviços técnicos
ramo manutenção), do
Batalhão de Apoio e Serviços da 1 .‘ Brigada Mista Indepen
dente (Agrupamento Base de Santa Margarida), (51335211)
Manuel João dos Santos Lopes.
—

(I’or portaria de 13 de Dezembro de 1985,)

Serviço dc administração militar:
Batalhão de Administração Militar
Capitão do serviço geral do Exército, do Distrito de Recrutamento e
Mobilização de Ponta Delgada, (52857611) António dos Santos
Pereira.
(Por portaria de 13 de Dezembro de 1985.)

Serviço de material:
Escola Prática do Serviço de Material
Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
do Batalhão de Infantaria Mecanizada da 1.a Brigada Mista Inde
pendente (Agrupamento Base de Santa Margarida), (31086562)
Jorge António de Matos Rabiça.
(Por portaria de 16 de Dezembro de 1985.)

Batalhão do Serviço de Material
Major do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), do
Regimento de Cavalaria de Santa Margarida, (51109311) Ai
mério Manuel do Nascimento Cardoso.
(Por portaria de 3 de Janeiro de 1986.)
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Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), do
Regimento de Infantaria do Funchal, (51995411) José Fernandes
Segura.
(Por portaria de 15 de Dezembro de 1985.)

Tenente do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
do Batalhão de Apoio e Serviços da 1.’ Brigada Mista Inde
pendente (Agrupamento Base de Santa Margarida, (50456511)
Rui Quintino Guerreiro Daniel.
(Por portaria de 3 de Janeiro de 1986.)

Comandos:
Regimento de Comandos
Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
do Batalhão de Apoio e Serviços da 1.a Brigada Mista mdc
pendente (Agrupamento Base de Santa Margarida), (50682711)
Mário Fernando Tomaz.
(Por portaria de 15 de Dezembro de 1985.)

Distritos de recrutamento e mobilização:
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Braga
Capitão do serviço geral do Exército, da Escola Prática de Engenharia,
(38458055) Mário Barbosa Pereira.
(Por portaria de 23 de Dezembro de 1985.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Castelo Branco
Capitão do serviço geral do Exército, do Regimento de Cavalaria de
Santa Margarida, (50288511) João de Jesus Moreira Gonçalves.
(Por portaria de 15 de Dezembro de 1985.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de £vora
Chefe, o coronel de infantaria, do Quartel-General da Região Militai
de Lisboa, (51394811) Francisco Dias de Oliveira Pardal Morcela.
(Por portaria de 7 de Janeiro de 1986.)
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Distrito de Recrutamento e Mobilização de Faro
Capitão do serviço geral do Exército, do lYstrito de Recrutamento
e Mobilização de Lisboa, (50900311) Francisco dos Reis Patada.
(Por portaria de

de Dezembro de

14

1985.)

Capitão do serviço geral do Exército, do Regimento de Infantaria de
faro, (51305211) Eugénio da Conceição forja.
(Por portaria de

de Dezembro de

17

1985.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Ponta Delgada
Capitão do serviço geral do Exército, do Regimento de Infantaria de
Ponta Delgada, (51696311) João Morgado.
(Por portaria de 13 de Dezembro de 1985.)

Capitão do serviço geral do Exército, do Distrito de Recrutamento
e Mobilização de Faro, (50158911) Luís Rodrigues Severino.
(Por portaria de

de Dezembro de

15

1985.)

Órgãos de execução dos serviços e outros elementos:
Estabelecimentos militares
Estabelecimentos de instrução
Academia Militar
Major de artilharia, da Escola Prática de Artilharia, (03860266) José
Martins Cabaça Ruaz.
(Por portaria de 30 de Setembro

de

1985.)

Centro de Instrução de Operações Especiais
Alferes de infantaria, da Escola Prática de Infantaria, (12282483)
José Antánio Coelho Rebelo.
Alferes de infantaria, da Escola Prática de Infantaria, (10541582)
João Alexandre Gomes Teixeira.
Alferes de infantaria, da Escola Prática de Infantaria, (19801582)
Diogo Maria da Silva Pinto de Sepúlveda Veloso.
(Por portaria

de

2

de

Janeiro de 1986.)
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Estabelecimentos penais
Presídio Militar
Tenente do serv!ço geral do Exército, do Batalhão de Apoio e Serviços

da 1? Brigada Mista Independente (Agrupamento Base de Santa
Margarida), (51315611) António Barata Santana.
(Por portaria de 13

de Dezembro de

1985.)

Diversos:

Agrupamento Base de Santa Margarida
Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
do Quartel-General da Região Militar do Centro, (50299011)
José Pereira Geraldes Rosa.
(Por portaria de 13 de Janeiro de 1986.)

1 •a Brigada Mista Independente
Batalhão de Infantaria Mecanizado
(Agrupamento Base de Santa Margarida)
Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
da Direcção do Serviço de Material, (50535211) Manuel José
Pessoa Dias.
(Por portaria de 10 de Dezembro dc 1985.)

1 •a Brigada Mista Independente
1.0

Batalhão de Infantaria Motorizado

(Regimento de Infantaria de Tomar)
Major de infantaria, do Estado-Maior do Exército, (31685062) Hen
rique José Pinto Correia Azevedo.
(Por portaria de 12 de Dezembro de 1985.)
Major de infantaria, da Escola Prática de Infantaria, (08312064)
Victor Manuel Vicente fernandes.
(Por portaria de 8 de Janeiro de 1986.)
Alferes de infantaria, da Escola Prática de Infantaria, (06979783)
Carlos Manuel Alves Batalha da Silva.
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Alferes de infantaria, da Escola Prática de Infantaria, (147764$1)
António Manuel Amaro Ventura.
(Por

portaria

de

2 de

Janeiro

de 1986.)

•a Brigada Mista Independente
2.° Batalhão de Infantaria Motorizado
(Regimento de Infantaria de Abrantes)
Major de infantaria, da Direcção da Arma de Infantaria, (03309362)
José Luís Machado Oliveira.
(Por portaria dc 12 de Dezembro dc 1985.)
1 •a Brigada Mista Independente
Batalhão de Apoio e Serviços
(Agrupamento Base de Santa Margarida)
ramo manutenção), do
Capitão de transmissões (serviços técnicos
Quartel-General da Zona Militar dos Açores, (52137911) Manuel
Maria Calretas.
—

(Por portaria de 6 dc Dezembro de 1985.)

ramo manutenção), cio
Capitão de transmissões (serviços técnicos
Regimento de Transmissões, (51310211) Alcides Arsénio ferreira.
—

(Por portaria de 13 de Dezembro de 1985.)

Major do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), do
1.° Batalhão de Infantaria Motorizado da 1.a Brigada Mista
independente (Regimento de Infantaria de Tomar), (50977211)
José Lindo Homem.
(Por portaria de 11 de Dezembro de 1985.)
Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
do Regimento de Comandos, (4507195$) José Beato Caroça.
(Por portaria de 17 de Dezeiubro de 1985.)

Depósito de Reabastecimento e Manutenção de Material
de Transmissões da Zona Militar dos Açores
Capitão de transmissões (serviços técnicos
(50443411) António Lopes Aleixo.

—

(Por portaria de 12

ramo manutenção),
de

Dezembro de 1985.)
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Oficiais do quadro de complemento
Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução
e unidades:
Batalhão de Administração Militar
Nula e de nenhum efeito a colocação no Batalhão de Administração
Militar, respeitante ao aspirante a oficial miliciano do serviço de
pessoal (04101377) Domingos Manuel Rodrigues Pires, em dis
ponibilidade, publicada pela portaria de 13 de Agosto de 1983
e inserta na Ordem cio Exército, 2.’ Série, n.° 19, de 1 de
Outubro dc 1983.
(Por portaria de 27 de Fevereiro de 1986.)
Diversos:
Agrupamento Base de Santa Margarida
Capitão miliciano do serviço de pessoal, do Batalhão de Adminis
tração Militar, (36898362) José Domingos Neves dos Santos.
(Por portaria de 11 de Dezembro de 1985.)
1? Brigada Mista Independente
Batalhão de Apoio de Serviços
(Agrupamento Base de Santa Margarida)
Capitão miliciano do serviço de pessoal, do Distrito de Recrutamento
e Mobilização d Castelo Branco, (16275268) Eduardo Madalena
Fernandes.
(Por portaria

IV

—

de

12 de Dezembro

de

1985.)

RECTIFICAÇÃO DE PENSÕES

General (50700911) José Maria Soares da Costa Álvares, pensão
mensal de 107 575$00, desde 1 de Novembro de 1985. Conta
36 anos de serviço.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1985.
Tribunal de Contas, nos termos do

Não carece de visto do
Decreto n.° 276-A/75.)
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Coronel de infantaria (51026011) Fernando de Sousa, pensão mensal
anos
de 88 920$00, desde 1 de Novembro dc 1984. Ceuta
de serviço.
(Por portaria de 4 de Fevereiro de 1986. Não carece de visto do
36

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

Major de infantaria (51394311) Nuno Gonçalves dos Santos Basto
Machado, pensão mensal de 71 260$00, desde 1 de Novembro
de 1984. Conta 36 anos de serviço.
(Por portaria de 3 de fevereiro de 1986. Não carece dc visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Major do serviço geral do Exército (51165711) Viriato dos Santos,
pensão mensal de 65 500$00, desde 1 de Novembro dc 1984.
Conta 36 anos de serviço.
(Por portaria de 21 de Novembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 276-À175.)

V

ACTUALIZAÇÃO DE PENSÕES

Actualização das pensões de reserva dos oficiais a seguir mencio
nados, desde a data que se lhes indica:
Com 36 anos de serviço:
Desde 1 de Janeiro de 1985:
Coroneis:
(51303711) António Paulo Bracourt Pestana de Vasconcelos,
91 500$00;
(51314711) Francisco Rodolfo Pereira dos Santos Oliveira, 98940$00;
(51215611) Rui Barbosa Mexia Leitão, 106 680$00;
(50690411) Rodrigo de Mclo Tudela Earanjeira, 91 200$00;
(51285511) Frederico Alfredo de Carvalho Rcssano Garcia, 98 940500.
Com menos de 36 anos de serviço:
Desde 1 de Janeiro de 1985:

Tenentes:
(52421611) Gilberto Silva, 60 949$00. Conta 32 anos e 7 meses de
serviço;
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(51016511) Artur Mondes Araújo dos Santos, 54 306$00. Conta 3
anos e 7 meses de serviço;
(51216411) Laurentino Martins Moreira, 58 741500. Conta 34 anos
e 2 meses de serviço;
(5227051 1) António da Silva Soares Teixeira. 55 022500. Conta 32
anos dc serviço;
(50576211) José Augusto da Cunha Fonseca, 61 61 3$00. Conta 35
anos e 10 meses de serviço;
(52056011) Manuel da Cruz Ail,uctcierque, 44 992S00. Conta 26 anos
e 2 meses de serviço;
(50005311) Eduardo Luís de Sousa Vasco, 36 467S00. Conta 21 anos
e li meses de serviço.

VI— ACORDÃOS
Acordam, em conferência, na 1? Secçífo (2. subsccçêo) do
Supremo Tribunal Administrativo:
José Atigusto Ribeiro Barros, casado, oficial do Exército, resi
dente em Moita do Norte, Vila Nova da Larquinha, interpós
recurso contencioso do despacho do Senhor General Ajudante-General
do Exército, de 22 de Maio de 1985, que indeferiu, usando de
poderes delegados, requerimento dirigido ao Chefe do Estado-Maior
cio Exército.
O Ex.’ Magistrado do Ministério Público, reiterando posiçilo
jó assumida, na sua resposta, pela entidade recorrida, pronunciou-se
no sentido da incompetência deste Supremo Tribunal para conhecer
cio objecto do presente recurso do modo seguinte:
«Por força do artigo 59.° do Decreto-Lei n.° 374/84, dc 29 de
Novembro, o Estatuto dos Tribunais Administrativos e fiscais entrou
em vigor cm 1 de Janeiro de 1985.
Daqui decorre que a partir desta deLi o STA deixou de ser com
peteilte para conheccr de recursos como o presente, já que a com
potência, para tal, foi atribuído ao Tribunal Administrativo de
Círculo nos termos do artigo 51 .°, n.° 1, alínea a), do mesmo Estatuto.
que o G. A. O. nito é membro cio Governo nem se encontra
incluído no elenco das autoridades referidas na alínea h) do 11.0 1
cio artigo 26.° do mesmo diploma legal.
Assim sendo para que este STA se declare incompetente em
razóo da matéria, ou mais precisamente cm razfío da hierarquia,
para conhecer cio i)resente recurso (artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 267/
/83, de 16 de Julho).»
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O recorrente sustenta posição oposta fundando-se no arti
2160
da Constituição da República Portuguesa e em jurisprudência
go
constante dos acói-clüos deste STÁ, de 1 dc Marco de 1984 (Recs.
n.os 19 356 e 19 689), e nos do Tribunal Constitucional que confii
inaram aquelas decisões.
No entanto, a clara definição das competências atribuidas à
Secção do Contencioso Administrativo e aos tribunais administrativos
de círculo nos artigos 26.” e 51.0, n.” 1, alínea a), acima citados,
não permite interpretação diversa da que vem pi-opugnada pelo
Ex.m0 Procurador-Geral Adtinto e que conduz à ineompcência abso
luta deste Supremo Tribunal para apreciação do objecto do recurso.
Com ecito, na alínea h) do artigo 26.0, ii.” 1, do t)eercie-Lei
dos actos
ii.” 129/84, apenas se referem os recursos interpostos
colegiais
órgãos
dos
e
estado-maior
administi-ativos dos chefes do
r
Estado-Maio
cio
vice-chefe
do
como
bem
parte,
façam
todos
de que
das forças Armadas.
Por outro lado, o citado artigo 51.’ [alínea a) do 11:’ 1] declara
competentes os tribunais administrativos dc circulo para conhecer
dos actos de todas as entidades da administração central não incluídos expressamente em qualquer outra disposição legal referente à
competência dos tt-ibunais administrativos.
I óbvio que nada obsta a que a autoridade recorrida figure
na designação genérica de «outras autoridades da administração
central».
E o artigo 218.” da Constituição da República Poi-tugucsa
apenas se i-cfcre gcnericamentc à competência dos ti-ibunais militares
cjue não cabe, neste caso, analisar.
Finalmente, os acórdãos citados situam-se fora cio âmbito tem
poi-al dc aplicação do Decreto-Lei n° 129/84, que entrou em vigor
cm 1 dc Janeiro de 1985 (artigo 59.° do Decreto-Lei n.° 374/84, de
29 de Novembro).
Termos em que se decide julgar procedente a arguida excepção
e, consequentemente, declara-se este Supremo Tribunal absolutamente
incompetente pala conhecer do objecto do presente recurso em
razão das normas acima indicadas.
Custas pelo recorrente, com imposto de justiça de 4000S00 e
precui-adoria de 2000$00.

Lisboa, 4 de Fevereiro de 1986.
Manuel de Oliveira Matos (relator)
Abel Pereira Delgado;
António Armindo Barbosa Estelita de Mendonça;
Fui presente Rui Pinheiro.
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Acordam no Supremo Tribunal Militar:
Vítor Nogueira Barata, capitão de infantaria, e o digno Promotor
de Justiça junto deste Supremo Tribunal interpuseram, respectivamente, recursos dos acórdãos de 24 de Janeiro de 1985 e 14 de
Dezembro de 1984 em que este Supremo Tribunal se julgou com
petente em razão da matéria para conhecer do recurso por aquele
interposto em matéria de antiguidade.
Os recursos, circunscritos à matéria da inconstitucionalidade
das normas atributivas da competência, subiram ao Tribunal Cons
titucional que, por acórdão de 13 de Novembro de 1985, lhes deu
provimento, ordenando a baixa do processo para que os acórdãos
recorridos sejam reformados em consonância com o juízo de incons
titucionalidade.
Dando cumprimento a tal decisão, acordam no Supremo Tribunal
Militar em não tomar conhecimento do recurso por carecer de com
petência em razão da matéria.
Lisboa, 12 de Dezembro de 1985.
Henrique dc Oliveira Rodrigues, general;
Mário Eduardo de Meio Wiiton Pereira, general da Força Aérea;
Artur Baptista Beirão, general;
António da Silva Osório Soares Carneiro, general;
José Luiz de Azevedo Barreto Sacchetti, general da força Aérea;
João António Gonçalves Serôdio, general;
Alfredo Rui Francisco do Carmo Gonçalves Pereira;
Manuel Lopes.

Acordam no Supremo Tribunal Militar:
Virgílio Canísio Vieira da Luz Varela, major de infantaria colo
rodo na Chefia do Serviço de Reconhecimento das Transmissões,
interpôs recurso contencioso para este Supremo Tribunal, do despacho
do Ex.10 Chefe do Estado-Maior do Exército, de 3 de Fevereiro
de 1984, relativo à aplicação dos n.°5 4 e 5 do artigo 37.° da Lei
do Serviço Militar.
Este Supremo Tribunal, por acórdão de fIs. 370 a 373, julgou-se
competente em razão da matéria, mas decidiu não tornar conheci
niento do recurso, por o acto recorrido ser genérico.
Desse acórdão recorreu o Ex.mo Promotor de Justiça para o
Tribunal Constitucional que deliberou julgar inconstitucionais as
normas dos artigos 107.° do E. O. f. A. e 134.° do E. O. E. que
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atribuem competência a este Supremo Tribunal para conhecer dos
recursos contenciosos administrativos militares e determinar a reforma
do citado acórdão de fis. 370 e seguintes.
Considerados inconstitucionais os citados artigos 107.° e 134.°,
resulta da interpretação dada pelo Tribunal Constitucional que este
Supremo Tribunal é incompetente, em razão da matéria, para conhe
cer do presente recurso, nesse sentido tendo de se reformar o acórdão
de fis. 370 a 373, para execução do decidido pelo Tribunal Cons
titucional.
Pelo exposto, reforma-se o acórdão de f is. 370 a 373 e decide-se
não se tomar conhecimento do recurso por incompetência, em razão
da matéria, deste Supremo Tribunal.
Consequentemente, fica prejudicado, por inútil, o requerido pelo
recorrente a fls. 384 e 385.
Lisboa, 19 de Dezembro de 1985.
Henrique de Oliveira Rodrigues, general;
Mário Eduardo de Meio Wilton Pereira, general da Força Aérea;
Artur Baptista Beirão, general;
António da Silva Osório Soares Carneiro, general;
José Luiz de Azevedo Barreto Sacchetti, general da Força Aérea;
João António Gonçalves Serôdio, general;
Manuel Lopes Maia Gonçalves;
Alfredo Rui Francisco do Carmo Gonçalves Pereira.

Acordam no Supremo Tribunal Militar:
António João Miranda Cecílio Gonçalves, capitão de engenharia
na situação de reserva, interpôs recurso contencioso para este Supre
mo Tribunal do despacho do Ex.mo Brigadeiro Director do Serviço
de Pessoal do Estado-Maior do Exército, de 27 de Março de 1984,
o qual indeferiu o requerimento em que pedia a promoção a major.
Este Supremo Tribunal, por acórdão de fls. 96 a 97 v., julgou-se
competente em razão da matéria, mas decidiu não conhecer do recurso
por o acto impugnado não ser definitivo.
Desse acórdão recorreu o Ex.m0 Promotor de Justiça para o
Tribunal Constitucional que deliberou julgar inconstitucionais as
normas dos artigos 107.° do E. O. F. A. e 134.° do E. O. E e ordenar
a devolução dos autos a este Supremo Tribunal para reforma do
acórdão recorrido em conformidade com o julgamento feito sobre a
questão da inconstitucionalidade.
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Considerados inconstitucionais os citados artigos 107.’ e 134.”
que estabelecem a competência deste Supremo Tribunal em matéria
de contencioso administrativo, resulta da interpretação dada pelo
Tribumul Constitucional que este Supremo Tribunal é incompetente.
em razão da matéria para conhecer do recurso interposto neste pro
cesso pelo capitac) Cecílio Gonçalves, nesse sentido tendo dc se
reformar o acórdão de fIs. 96 e 97, para exccução do decidido
pelo Tribunal Constitucional
Pelo exposto, reforma-se o acórdão de fis. 96 e 97, decidindo-se
não se tomar conhecimento do recurso por incompetência. cm razão
da matéria, deste Tribunal.
Lisboa, 19 de Dezembro de 1985.
Henrique de Oliveira Rodrigues, general;
Mário Eduardo de Meio \Vilton Pereira, general da Força Aérea:
Artur Baptista Beirão, general;
António da Silva Osório Soares Carneiro, general;
José Luiz de Azevedo Barreto Sacchetti, general da força Aérea;
João A ii tónio G onçalvcs Serôdio, general;
Manuel Lopes Maia Gonçalves;
Alfredo Rui Francisco do Carmo Gonçatves Pereira.

Acordam no Supremo Tribunal Militar:
Carlos Alberto Delgado, capitão de infantaria (00060262) do
Regimento de Infantaria do Funchal, interpôs recurso contencioso
para este Supremo Tribunal do despacho do Ex.Thbo Ajudante-General
do ENército proferido, no exercício de poderes delegados pelo Ex.”
Chefe cio Estado-Maior dc) Exército, em 12 dc Outubro de,1979,
dizendo, em síntese, o seguinte:
O recorrente tem interesse pessoal, directo e lcgíimo na decla
ração da nulidade do acto recorrido e o recurso é tempestivo por ser
dc um acto ferido de nulidade ou invalidade absoluta.
Com efeito, o referido despacho de 12 de Outubro de 1979 está
inquinacto de vício de usurpação dc poder.
Por despacho do Ex. Ajudante-General do Exércit de 3 1
de Outubro de 1978, proferido no exercício de poderes delegados,
foi ordenada a aplicação ao recorrente do disposto nos ,OS 4 e 5 do
artigo 37.° da Lei n.” 2135, dc 11 de Julho de 196$.
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Por força desse despacho foram rectificadas as antigu
idades do
recorrente nos postos dc alferes, tenente e capitão. para
4 de Maio
de 1972. 4 de Maio de 1973 e 20 de Novembro
dc 1974, respecti
vamente.
Posteriormente, em aplicação do despacho recorri
do, viria a
antiguidade do recorrente a ser fixada para 1 de Abril
dc 1974. 20
de Novembro de 1974 e 20 de Novembro de 1977,
nos postos de
alferes, tenente e capitão, respectivamente.
Situação precisamente idêntica à do recorrente era a dos capitãe
s
Américo Taliscas e José Maria da Silva Gonçatves.
culas antigui
dades foram igualmente reduzidas por despacho de
12 de Outubro
de 1979, despacho que foi anulado por este Suprem
o Tribunal,
por acórdãos de 28 e 24 de lulho de 1980.
Baseando-se no teor desses acórdãos, apreEentou
o recorrente
uma exposição em 8 dc janeiro de 1982,
cm que requeria ao
GEME que lhe fossem confirmadas as antiguidades
fixadas pelo
despacho de 31 de Outubro de 1978, tendo tal requer
imento sido
mandado arquivar por despacho do Ex.mo Directo
r do Serviço de
Pessoal, por subclelegação cio General Ajudante-Gen
eral.
Em 10 de Julho de 1984 voltou o recorrente a aprese
ntar ao
GEME um requerimento-exposição cm que, após demon
strar achar-se
o despacho de 12 de Outubro de 1979 ferido de nulida
de absoluta
emergente de usurpação de poder tratando-se por
isso de um acto nulo
e não simplesmente anulável, solicitava que aquele
, por sua inicia
tiva, assim o declarasse, mandando que ao requer
ente fossem reco
nhecidas as antiguidades fixadas em execução
do despacho de 31 de
Outubro de 197$.
Tal pretensão viria a ser indeferida por despac
ho do General
Ajudante-General de 11 de Setembro de 1984.
Os actos administrativos que fixam a antiguidade
dos militares
devem classificar-se como actos constitutivos
de direitos.
Como acto constitutivo de direitos há-de por
isso considerar-se
a fixação da antiguidade do recorrente, operad
a por força cio des
pacho de 31 de Outubro de 1978.
Contrariarnente ao que sucede com os actos
precários ou com
os actos não constitutivos de direitos, revogá
veis em todos os casos
e a todo o tempo pelo seu autor, os actos
constitutivos de direitos
apenas podem ser revogados, quando ilegais
, dentro do prazo Tixado
por lei para o recurso contencioso ou até à
interposição deste.
Constitui, poréni, orientação constante da
jurisprudência do
Supremo Tribunal Administrativo que os
actos constitutivos de
direitos, quando praticados por entidade
investida cm funções minis
teriais, como o CEME. ou por sua delega
ção, são irrevogáveis só
podendo o respectivo autor pronio’er
a sua anulação através dc
recurso contencioso.

ORDEM DO EXÉRCITO N.° 6

546

2. Série

O despacho recorrido veio na realidade revogar o de 31 de
Outubro de 1978, o que só contenciosarnente podia ser feito, pelo que
esfera dc
está viciado de usurpação de poder, dado que invaditi a
is.
atribuições e competências dos tribuna
ade
A usurpação de poder gera sempre a nulidade ou invalid
o
pacífic
imento
entend
é
corno
ados,
inquin
ele
por
absoluta dos actos
da doutrina e da jurisprudência.
ção
Concluiu pedindo a anulação do acto recorrido, por declara
a.
inquin
o
qtie
ta
da nulidade ou invalidade absolu
seguinte:
Respondeu a entidade recorrida, dizendo, em resumo, o
, tenente
alferes
A antiguidade relativa do recorrente nos postos de
Outubro
de
31
de
o
dspach
e capitão foi efectivamente definida por
de 1978.
acto.
Sucede, porém, que reconhecendo-se a ilegalidade desse

ao interessado nos referidos
do despacho recorrido.
através
r,
postos, corrigindo-se o erro anterio
contencioso no prazo
recurso
r
interpo
Ao recorrente competia

foi

definida

nova

antiguidade

relativa

orâneo.
legal, o que não fez pelo que o presente recurso é extemp
amente
é
efectiv
1978
de
O despacho inicial de 31 de Outubro
revo
sua
a
o
podend
ório,
execut
ivo
e
constitutivo de direitos, definit
o de
decurs
ao
até
dade,
ilegali
por
feita,
ser
a
istrativ
gação admin
um ano.
maior prazo de recurso contencioso
Outubro
E tendo o despacho impugnado sido preferido em 12 de
de
termos
em
actuou
o
istraçã
admin
a
que
sto
de 1979, é manife
poder.
de
ção
usurpa
da
perfeita legalidade, não procedendo a invoca
a pioNotificados os oficiais que podiam ser prejudicados com
seu
o
o
pedind
tou
contes
deles
um
apenas
,
cedência do recurso
improvimento.
so alegou
Neste Supremo Tribunal, o Ex.”° Defensor Oficio
invocado
do
cia
existên
a
e
recurso
do
e
tividad
sustentando a tempes
após o
Justiça
de
vício de usurpação de poder, e o Ex.mo Promotor
seu visto no processo.
al.
Correram os vistos dos juízes vogais deste Supremo Tribun
Cumpre decidir:
quem
O Tribunal é competente e o recurso foi interposto por
fazer.
o
tinha legitimidade para
s
Nos termos do artigo 137.°, ,0S 1 e 3, do E. O. E., os recurso
a
dias
trinta
de
tório
peremp
contenciosos são interpostos no prazo
nado.
impug
acto
do
oficial
contar do conhecimento
ho
Ora, como o recorrente tomou conhecimento oficial do despac
altera
sua
eu
a
requer
que
recorrido pelo menos em 1982 (altura em
pri!nct fade
ção e só interpôs recurso em 3 de Junho do ano corrente,
estivo.
intemp
é
o recurso
de
Alega, porém, o recorrente que o despacho impugnado sofre
o tempo
todo
a
que
por
ta,
motivo
absolu
nulidade ou invalidade
—
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podem os tribunais verificar e declarar tal nulidade, assim como a
todo o tempo podem os interessados requerer essa declaração.
Marceilo Caetano, depois de referir que no direito português
as sanções do acto administrativo ilegal são a nulidade (também
chamada nulidade absoluta), e a anulabilidade (ou nulidade simples),
ensina: «A nulidade é equiparada nos seus efeitos à inexistência
jurídica do acto. Mas essa inexistência jurídica não resulta da natu
reza das coisas e sim da cominação da lei que fulmina a conduta da
Administração como nula e de nenhum efeito» (Manual de Direito
Aciministratit’o, 1O.a edição, pág. 516).
Deste modo para que um acto administrativo seja nulo e não
anulável é necessário que a lei expressamente venha impor tal sanção.
O acto recorrido substitui acto igual anterior da mesma entidade
e não se vê lei alguma a impor à eventual ilegalidade cometida a
sanção de nulidade absoluta.
Sustenta o recorrente que a nulidade do acto recorrido resulta
de ele estar viciado por usurpação de poder.
Como é pacífico na doutrina e na jurisprudência, «A usurpação
de poder consiste na prática, por um órgão administrativo, de acto
incluído nas atribuições dos tribunais judiciais» (Marcelo Caetano,
ob. citada, pág. 49$).
Não sofre de tal vício, mas de incompetência, o acto praticado
por órgão administrativo, que seja das atribuições de tribunal
do
contencioso administrativo.
Mas, no caso sub judicibus, nem isso poderia ter acontecido.
Na verdade, o recorrente sustenta que o despacho recorrido revogou
um anterior da mesma entidade, revogação ilegal por só por anulação
contenciosa poder o mesmo ser cancelado.
Ora, a revogação de um acto anterior, proferido pela
mesma
entidade cabe na sua competência. Pode tal revogação ser
ilegal,
mas nesse caso o vício é o de violação de lei.
Seja como for, o despacho recorrido não sofre de vício de
usur
pação de poder pelo que não é nulo, podendo sofrer apenas
de vício
que o torne anulável.
Mas o prazo para pedir contenciosamente a sua anulação
já
decorreu há muito, pelo que o recurso é intempestivo.
Pelo exposto, não se toma conhecimento do recurso.
Lisboa, 20 de Dezembro de 1955.
Henrique de Oliveira Rodrigues, general;
Mário Eduardo de Meio Wilton Pereira, general da
Força Aérea;
Artur Baptísta Beirão, general;
António da Silva Osório Soares Carneiro, general;
José Luiz de Azevedo Barreto Sacchetti, general da
força Aérea;

548

ORDEM DO EXERCITO N.° 6

2. Série

João António Gonçalves Serôdio, general;
Manuel Lopcs Maia Gonçalves:
Alfredo Rui Francisco do Carmo Gonçalves Pereira.

Acordam no Supremo Tribunal Militar:
al (sei
António Marques, casado, capitão do serviço de materi
Urbani
esq.,
7.°
6$,
Lote
te
no
viços técnicos de manutenção), residen
ho cio
despac
do
recurso
e
interpõ
m,
Sacavé
zação da Portela de
que
1985,
de
Maio
dc
30
de
to
Exérci
do
eral
te-Gen
Ajudan
l
Genera
daresumi
do
alegan
,
CEME
indeferiu um requerimento dirigido ao
mente o seguinte:
de
O acto foi praticado pela entidade recorrida no exercício
de
ver
ão
pretens
sua
poderes delegados pelo CEME e indeferiu a
do
reconhecido o direito dc beneficiar dos efeitos do regime legal
posto
ao
vido
promo
sendo
Junho,
de
8
de
.
239/77
n.°
o-Lei
Decret
quadro
de major na data da sua passagem à situação de adido ao
E.
O.
E.
do
16.a
ai.
44.°,
b),
do artigo
na condição
Tomou conhecimento do despacho recorrido em 12 dc Junho
ando
dc 1985, pelo que o recurso foi interposto em tempo, enferm
lei.
o
da
aquele do vício de violaçã
Na verdade, o recorrente, oficial do serviço dc material do
l de
Exército, oriundo do Instituto Superior Militar/Escola Centra
posto
actual
seu
no
,
quadro
ao
Sargentos, passou à situação de adid.o
de capitão ao completar 52 anos de idade em 6 de Maio de 1963,
16.a do artigo 44.°,
devendo-se tal alteração à aplicação da condição
ai. b), do E. O. E.
Da aplicação de tal regime resulta que o recorrente é objecto
os
de tratamento discriminatório em relação aos oficiais oriund
ei
s
pertenc
oficiai
aos
relação
da Academia Militar e bem assim em
E.).
E.
O.
to
(Q.
Exérci
s
do
Oficiai
de
al
Especi
tes ao Quadro
Na verdade, a passagem à situação de adido ao quadro, na
da
referida condição 1b., provocou a cessação da possibilidade
s
aquele
para
to
enquan
to,
imedia
posto
ao
nte
promoção do recorre
os
idêntic
am
verific
se
reserva
em
à
passag
a
com
só
s
oficiai
os
referid
efeitos.
O Decreto-Lei n.° 239/77, de $ dc Junho, estabeleceu um regime
especial para capitães oriundos da Academia Militar, os quais, ao
1.0. 2.° e 3°, pas
reunirem as condições previstas nos seus artigos
supranumermírios
o
de
situaçã
dos
na
coloca
saram a ter o direito a ser
véspera da data
na
major
de
posto
ao
vidos
ser
promo
a
e
entes
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em
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em que atingirem o limite de idade para a
Especial de
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ao
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ser
a
reserva, regime que passou

2Y Sérc

ORDEM DO EXERCITO N.”

549

Oficiais do Exército pelos artigos 10.”, n.” 2, do Decreto-Lei n.° 302/
/78, de 11 de Outubro, e 70, o 2, do Decreto-Lei n.° 296/84, de
31 dc Agosto.
A referida diferença de tratamento da situação do recorrente e
de idêntica situação dos oficiais oriundos da Academia Militar e do
O. E. O. E. não tem razão de ser e filia-se na origem do recorrente,
provindo cio instituto Superior Militar/Escola Central de Sargentos,
o que quer dizer que está sendo vítima de tratamento discriminatório,
derivado da sua condição social, o que viola o princípio da igualdade
consignado no artigo 13.” da Constituição da República, além dc
infringir o regime legal de promoções, a que se refere o artigo 28.”
da Lei n.° 29/82, de 11 de Dezembro.
Requer que seja concedido provimento ao recurso, anulando-se
o acto recorrido por forma a reconhecer-se o seu direito a bene
ficiar dos efeitos do regime do Decreto-Lei n.° 239/7?, sendo piomovido ao posto de major na véspera da data da sua passagem à
situação de adido ao quadro na condição 16.” do artigo 44.°, ai.
b), do
E. O. E., sendo colocado na sitttação de supranumerúrio permanente.
A entidade recorrida sustenta o seu despacho dizendo que
o
recorrente não está nas condições previstas no diploma que
invoca
e que não há qualquer violação do princípio de igualdade, porque
a todos os seus camaradas na sua situação foi aplicado o regime
legal em vigor.
Ex.’”° Defensor Constituído alegou, concluindo como na peti
ção e os Ex.mos Defensor Oficioso e Promotor de Justiça
apusel’am
a seu visto.
Correram os vistos dos vogais deste Supremo Tribunal.
Cumpre decidir:
O tribunal é competente e o recurso foi interposto em tempo.
C) recorrente, oficial oriundo do Instituto Superior Militar
, em
resultado da aplicação da condição 16.” do artigo 44•0, ai.
do
b),
E O. E., passou à situação de adido ao quadro, no seu
actual posto
dc capitão, ao completar a idade de 52 anos, no dia
6 de Maio
dc 1983.
Em 1$ de Abril de 1985 requereu ao CEME que
lhe fosse
reconhecido o direito a beneficiar dos efeitos do regime
legal do
Decreto-Lei ri.” 239/77, de 8 de Junho, sendo promovido
ao posto
de major na data da sua passagem à situação de adido
ao quadro.
sendo colocado na situação de sttpranumerário perman
ente.
Tal requerimento foi indeferido pelo despacho ora impug
nado.
Todavia, este despacho não é sindicável contenciosamente, por
ser acto confirmativo.
O acto que definiu a situação jurídica do recorrente
e que
por isso é definitivo e executório é o despacho que o fez transita
r

550

ORDEM DO EXËRCITO N.° 6

2.’ Série

para a situação de adido ao quadro, no seu posto de capitão, ao
completar 52 anos de idade.
O recorrente não pode ser promovido ao posto de major, como
pretende, sem que aquele acto seja anulado.
O acto impugnado, indeferindo tal pretensão, apenas confirma
o acto anterior e por isso não tem força executória própria, visto
que o vigor coercivo lhe advém do acto confirmado.
Nestes termos e por tais fundamentos, acordam no Supremo Tri
bunal Militar em não tomar conhecimento do recurso.
Lisboa, 20 de Dezembro de 1985.
Henrique de Oliveira Rodrigues, general;
Mário Eduardo de Meio Wilton Pereira, general da Força Aérea;
Artur Baptista Beirão, general;
António da Silva Osório Soares Carneiro, general;
José Luiz de Azevedo Barreto Sacchetti, general da Força Aérea;
João António Gonçalves Serôdio, general;
Alfredo Rui Francisco do Carmo Gonçalves Pereira;
Manuel Lopes.

Acordam no Supremo Tribunal Militar:
António Cavaleiro Dias, casado, capitão de transmissões (explo
ração), residente na Rua 101, n.° 55, Zona de Real, Vilar do Pinheiro,
Vila do Conde, interpõe recurso do despacho do General Ajudante-General do Exército de 11 de Junho de 1985, que indeferiu um
requerimento dirigido ao CEME, alegando resumidamente o seguinte:
O acto foi praticado pela entidade recorrida no exercício de
poderes delegados pelo CEME e indeferiu a sua pretensão de ver
reconhecido o direito de beneficiar dos efeitos do regime legal do
Decreto-Lei n.° 239/77, de $ de Junho, sendo promovido ao posto
de major na data da sua passagem à situação de adido ao quadro
na condição 16? do artigo 44.°, ai. b), do E. O. E.
Tomou conhecimento do despacho recorrido em 20 de Junho
de 1985, pelo que o recurso foi interposto em tempo, enfermando
aquele do vício da violação da lei.
Na verdade, o recorrente, oficial do serviço de transmissões
(exploração), oriundo do Instituto Superior Militar/Escola Central
de Sargentos, passou à situação de adido ao quadro, no seu actual
posto de capitão, ao completar 52 anos de idade, em 23 de Agosto
de 1982, devendo-se tal alteração à aplicação da condição 16? do
artigo 44.°, ai. b), do E. O. E.
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Da aplicação de tal regime resulta que o recorrente é objecto de
tratamento discriminatório em relação aos oficiais oriundos da Aca
demia Militar e bem assim aos oficiais pertencentes ao Quadro
Especial de Oficiais do Exército (Q. E. O. E.).
Na verdade, a passagem à situação de adido ao quadro, na
referida condição l6., provocou a cessação da possibilidade de pro
moção do recorrente ao posto imediato, enquanto para aqueles refe
ridos oficiais só com a passagem à reserva se verificam idênticos
efeitos.
O Decreto-Lei n.’ 239/77, de 8 de Junho, estabeleceu um regime
especial para capitães oriundos da Academia Militar, os quais, ao
reunirem as condições previstas nos seus artigos 1.0, 2.° e 3.°, pas
saram a ter o direito a ser colocados na situação de supranumerários
permanentes e a ser promovidos ao posto de major na véspera da
data em que atingirem o limite dc idade para a passagem à situação
de reserva, regime que passou a ser aplicável ao Quadro Especial
de Oficiais do Exército pelos artigos l0.°, n.° 2, do Decreto-Lei
n.° 302/78, de 11 de Outubro, e 7.°, n.° 2 do Decreto-Lei n.° 296/84,
de 31 de Agosto.
A referida diferença de tratamento da situação do recorrente
e de idêntica situação dos oficiais oriundos da Academia Militar e
do Q. E. O. E. não tem razão de ser e filia-se na origem do recor
rente, provindo do Instituto Superior Militar/Escota Central de
Sargentos, o que quer dizer que está sendo vítima de tratamento dis
criminatório, derivado da sua condição social, o que viola o prin
cípio da igualdade consignado no artigo 13.° da Constituição da
República, além de infringir o regime legal de promoções, a que se
refere o artigo 2$.° da Lei n.° 29/82, de 11 dc Dezembro.
Requer que seja concedido provimento ao recurso, anulando-se
o acto recorrido por forma a reconhecer-se o seu direito a benericiar
dos efeitos do regime do Decreto-Lei ri.0 239/77, sendo promovido
ao posto de major na véspera da data da sua passagem à situação
de adido ao quadro na condição 16.’ do artigo 44.°, al. b), do E. O. E.,
sendo colocado na situação de supranumerário permanente.
A entidade recorrida sustenta o seu despacho dizendo que o
recorrente não está em condições previstas no diploma que invoca
e que não há qualquer violação ao princípio da igualdade, porque a
todos os seus camaradas na sua situação foi aplicado o regime legal
em vigor.
O Ex.mo Defensor Constituído alegou, concluindo como na
petição e os Ex.m0s DeFensor Oficioso e Promotor de Justiça opuseram
o seu visto.

Correram os vistos dos vogais deste Supremo Tribunal.
Cumpre decidir
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O tribunal é competente e o recurso foi interposto em teflipO.
O recorrente, oficial oriundo do Instituto Superior Militar, em
resultado da aplicação da condição 16. do artigo 44.°, ai. b), do
situação de adido ao quadro, no seu actual posto
E O. E., passou
dc capitão, ao completar a idade de 52 anos, no dia 23 de Agosto
de 1982.
Em 27 de Março de 1985 requcreu ao C. E. M. E. que lhe fosse
reconhecido o direito a beneficiar dos efeitos do regime legal do
Decreto-Lei n.° 239/77 de 8 de Junho, sendo promovido ao posto
de major na data da sua passagem i situação de adido ao quadro e
colocado na situação de supranunierário permanente.
Tal requerimento foi mandado arquivar por despacho do general
comandante da Região Militar do Norte de 23 de Abril de 1985.
Interposto recurso hierárquico, foi o mesmo julgado improce
dente pelo acto impugnado.
Todavia, este despacho não é sindicável contenciosamente. por
ser acto confirmativo.
O acto que definiu a siwação jurídica do recorrente e que por
isso é definitivo e executório, é o despacho que o fez transitar pala
a situação de adido ao quadro, no seu posto de capitão, ao com
pletar 52 anos de idade.
O recorrente não pode ser promovido ao posto de major, como
pretende, sem que aquele acto seja anulado.
O acto impugnado, indeferindo tal pretensão apenas confirma o
acto anterior e por isso não tem força executória própria, visto
que o vigor coercivo lhe advém do acto confirmado.
Nestes termos e por tais fundamentos, acordam no Scipiemo
Tribunal Militai’ em não tomar conhecimento do recurso.
Lisboa, 20 de Dezembro dc 1985.
l-lennque de Oliveira Rodrigues, general;
Mário Eduardo de Meio Wilton Pereira. general da Força Aérea;
Artur Baptista Beirão, general;

António da Silva Osót’io Soares Carneiro, general:
josé Luiz de Azeveclo Barreto Sacchetti, general da Força Aérea;
João António Gonçalves Serôdio, general;
Alfredo Rui Francisco cio Carmo Gonçalves Pereira;
Manuel Lopes.

Acordam no Supremo Tribunal Militar:
Manuel Rui Passos Pereira, capitão do serviço geral do Exército.
residente na Casa 1 cio Quartel dc S. Francisco, em Macau, interpõe
recurso cio despacho do General Ajudante-General do Exército de 8
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de Maio de 1985, que indeferiu um requerimento dirigido ao CEME,
alegando resumidamente o seguinte:
O acto foi praticado pela entidade recorrida nO exercÍciO de
poderes delegados pelo CEME e indeferiu a sua pretensão de vei
reconhecido o direito de beneficiar dos efeitos do regime legal do
Decreto-Lei n.° 230/77, de 8 de Junho, sendo promovido ao posto de
major na cEita da sua passagem à situação de adicto ao quadro na
condição 16.a do artigo 44Y, ai. b), do E. O. Ë.
Tomou conhecimento cio despacho recorrido em 28 de Maio
de 1085, pelo que o recurso foi interposto em tempo.
O acto enferma do vício de violação ciii lei.
Na verdade, o recorrente, oficial do serviço geral do Exército,
oriundo do insJtuto Superior Militar/Escola Cetitral de Sargentos.
passou à situação de adido ao quadro, no seu actual posto de capitão,
ao completar 55 anos de idade, em 25 de Junho de 1984. devendo-se
tal alteração à aplicação da condição 16° do artigo 44°, ai. b), do
E, O. E.
Da aplicação de tal regime resulta que o recorrente é objecto
dc tratamento disuriminatário em relação aos oficiais oriunclos da
Academia Militar e bem assitil em relação aos oficiais perteucentes
ao Quadro Especial de Oticiais do Exército (QEOE).
Na verdade, a passagem à situação de adido ao quadro, na
referida condição 16.°, provocou a cessação da possibilidade de
promoção do recorrente ao posto imediato, enquanto para aqueles
referidos oficiais só com a passagem à reserva se verificam idên
ticos efeitos.
O Decreto-Lei n.° 230/77, de 8 dë Junho, estabeleceu um regime
especial para capitães oriundos da Academia Militar, os quais, ao
reunirem as condições previstas nos seus artigos 1.0, 2.° e 3,0, pas
saram a ter o direito a ser colocados na situação de supranumerários
!‘eImnentes e a ser promovidos ao posto de major na véspera da
data em que atingirem o limite de idade para a passagem à situação
de reserva, regime que passou a ser aplicável ao Quadro Especial de
Oticiais do Exército pelos artigos 10°, n.° 2, cio Decreto-Lei n.° 303/78,
de 11 de Outubro. e 7.°, n.° 2, do Decreto-Lei n.° 296/84, dc 31
de Agosto.
A referida diferença de trataniento da situação cio rccorrcn.e e
e de idantica situação dos oficiais oriundos da Academia Militar e
do O. E. O. E. não tem razão de sei’ e fiha-e na origem do recor
rente, provindo do Instituto Superior Militar/Escola Central de
Sargentos, o que quer dizei’ que está sendo vítima de Iratumemo
discrimínatório, derivado da sua condição social, o que viola o
princípio da igualdade consignado no artigo 1 3.° da Constituicão
da República, além de infringir o regime legal dc promoções, a que
se refere o artigo 28° da Lei n.° 29/82, de 11 de Dezembro.
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Requer que seja concedido provimento ao recurso, anulando-se
o acto recorrido por forma a reconhecer-se o seu direito a beneficiar
dos efeitos do regime do Decreto-Lei n.° 239/77, sendo promovido ao
posto de major na véspera da sua passagem à situação de adido ao
quadro na condição 16.a do artigo 44.°, ai. b), do E. O. E., sendo
colocado na situação de supranumerário permanente.
A entidade recorrida sustenta o seu despacho dizendo que o recor
rente não está nas condições previstas no diploma que invoca e que
não há qualquer violação ao princípio da igualdade, porque a todos
os seus camaradas na sua situação foi aplicado o regime legal em
vigor.
O Ex.° Defensor Constituído alegou, concluindo como na peti
ção e os Ex.m0s Defensor Oficioso e Promotor de Justiça apuseram
o seu Visto.
Correram os vistos dos vogais deste Supremo Tribunal.
Cumpre decidir:
O Tribunal é competente e o recurso foi interposto em tempo.
O recorrente, oficial oriundo do Instituto Superior Militar, em
440, ai. b), do
resultado da aplicação da condição l6.a do artigo
actual posto
seu
no
E. O. E., passou à situação de adido ao quadro,
de Junho
23
dia
no
anos,
55
de
idade
a
de capitão, ao completar
1984.
de
Em 20 de Março de 1985 requereu ao C. E. M. E. que lhe fosse
reconhecido o direito a beneficiar dos efeitos do regime legal do
Decreto-Lei n.° 239/77, de 8 de Junho, sendo promovido ao posto
de major na data da sua passagem à situação de adido ao quadro
e colocado na situação de supranumerário permanente.
Tal requerimento foi indeferido pelo despacho ora impugnado.
Todavia, tal despacho não é sindicável contenciosamente, por
sDr acto confirmativo.
O acto que definiu a situação jurídica do recorrente e que por
isso é definitivo e executório, é o despacho que o fez transitar para
a situação de adido ao quadro, no seu posto de capitão, ao comple
tar 55 anos de idade.
O recorrente não pode ser promovido ao posto de major, como
pretende, sem que aquele acto seja anulado.
O acto impugnado, indeferindo tal pretensão, apenas confirma
o acto anterior e por isso não tem força executória própria, visto
que o vigor coercivo advém do acto confirmado.
Nestes termos e por tais fundamentos, acordam no Supremo Tri
hunal Militar em não tomar conhecimento do recurso.
Lisboa, 20 de Dezembro de 1985.
Henrique de Oliveira Rodrigues, general;
Mário Eduardo de Meio Wilton Pereira, general da força Aérea;
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Artur Baptista Beirão, general;
António da Silva Osório Soares Carneiro, general;
José Luiz de Azevedo Barreto Sacchetti, general da Força Aérea;
João António Gonçalves Serôdio, general;
Alfredo Rui Francisco do Carmo Gonçalves Pereira;
Manuel Lopes.

Acordam no Supremo Tribunal Militar:
Lúcio de Jesus Ponte, casado, capitão do serviço geral do
Exército, residente na Rua da Baldeira, n.° 27, Póvoa de Santa Clara,
Coimbra, interpõe recurso do despacho do General Ajudante-General
do Exército de 4 de Julho de 1985, que indeferiu um requerimento
dirigido ao CEME, alegando resumidamente o seguinte:
O acto foi praticado pela entidade recorrida no exercício de
poderes delegados pelo CEME e indeferiu a sua pretensão de ver
reconhecido o direito de beneficiar dos efeitos do regime legal do
Decreto-Lei n.° 239/77, de 8 de Junho, sendo promovido ao posto
de major na data da sua passagem à situação de adido ao quadro
na condição 16. do artigo 44°, al. b), do E. O. E.
Tomou conhecimento do despacho recorrido em 13 de Agosto
de 1985, pelo que o recurso foi interposto em tempo, enfermando
aquele do vício de violação da lei.
Na verdade, o recorrente, oficial do serviço geral do Exército,
oriundo do Instituto Superior Militar/Escola Central de Sargentos,
passou à situação de adido ao quadro, no seu actual posto de capitão,
ao completar 55 anos de idade, em 21 de Fevereiro de 1985, deven
do-se tal alteração à aplicação da condição l6. do artigo 44.°, al. b),
do E.O.E.
Da aplicação de tal regime resulta que o recorrente é objecto de
tratamento discriminatório em relação aos oficiais oriundos da
Academia Militar e bem assim aos oficiais pertencentes ao Quadro
Especial de Oficiais do Exército (O. E. O. E.).
Na verdade, a passagem à situação de adido ao quadro, na
referida condição 16., provocou a cessação da possibilidade de
promoção do recorrente ao posto imediato, enquanto para aqueles
referidos oficiais só com a passagem à reserva se verificam idên
ticos efeitos.
O Decreto-Lei n.° 239/77, de 8 de Junho, estabeleceu um regime
especial para capitães oriundos da Academia Militar, os quais, ao
rcunirern as condições previstas nos seus artigos 1.°, 2.° e 3.°, pas
saram a ter o direito a ser colocados na situação de supranumerários
permanentes e a ser promovidos ao posto de major na véspera da
data em que atingirem o limite de idade para a passagem à situação
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reserva, regime que passou a ser aplicável ao Quadro Especial
de Oficiais do Exército pelos artigos 1O.°, n.° 2, do Decreto-Lei n.° 302/
/78, de 11 de Outubro, e 7°, n.° 2. do Decreto-Lei n.° 296/84, dc
31 de Agosto.
A referida diferença de tratamento da situação do recorrente
e de idêntica situação dos oficiais oriundos da Academia Militar e
do O. E. O. E. não tem razão de ser e filia-se na origem do recor
lente, provindo do Instituto Superior Militar/Escola Central de
Sargentos, o que quer dizei- que está sendo vítima de tratamento
discriminatório. derivado da sua condicão social, o que viola o
princípio da igualdade consignado no artigo 13.0 da Constituição
da República, além de infringir o regime legal de promoções, a que
se refere o artigo 28.0 da Lei n.° 29/82, de 11 de Dezembro.
Requer que seja concedido provimento ao recurso, anulando-se
o acto recorrido por forma a reconhecer-se o seu direito a beneficiar
dos efeitos do regime do Decreto-Lei n.° 239/77, sendo promovido
ao posto de major na véspera da data da sua passagem à situação
de adido ao quadro na condição 16.0 do artigo 44.°, ai. b), do E. O. E.
e colocado na situação de supr000merát-io permanente.
À entidade recorrida sustenta o seu despacho dizendo que o
recorrente não está nas condições previstas no diploma que invoca
e ciuc não há qualquer violação do princípio da igualdade, porque
a todos os seus camaradas na sua situação foi aplicado o regime
legal em vigor.
O Ex.’° Defensor Constituído alegou concluindo como tia peti
ção e os Ex.Thbos Defensor Oficioso e Promotor de Justiça opuseram
o seu visto.
Correram os vistos dos vogais (leste Supremo Tribunal.
Cumpre decidir:
O tribunal é competente e o recurso foi interposto em tempo.
O recorrente, oficial oriundo do instituto Superior Militar, em
resultado da aplicação da condição 16.0 do artigo 44°, ai. b), cio
E. O. E., passou à situação de adicto ao quadro, no seu actual posto
de capitão, ao completar a idade de 55 anos, no dia 21 de Feve
reit-O de 1985.
Em 1 de Abril de 1985 requereu ao CEME que lhe fosse reco
nhecido o direito a beneficiar dos efeitos do regime legal do [)eereto
-Lei a.° 239/77, de 8 de Junho, sendo promovido ao posto de major
na data da sua passagem à situação de adido ao quadro e colocado
na situação de su pranurnerário permanente.
Tal requerimento fo mandado arquivar por despacho do gene
t-al comandante da Região Militar do Centro de 16 de Abril de 1985.
interposto recurso 1ierá1-quico, foi o mesmo uigado improce
de

dente pelo acto impugnado.
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Todavia, este despacho não é sindicável contenciosamente, por
ser acto confirmativo.
O acto que definiu a situação jurídica do recorrente e que por
isso é definitivo e executório é o despacho que o fez transitar para
a situação de adido ao quadro, no seu posto de capitão, ao completar
55 anos de idade.
O recorrente não pode ser promovido ao posto de muor, como
pretende, sem que aquele acto seja anulado.
O acto impugnado, indeferindo tal pretensão, apenas confirma
o acto supra-referido e por isso não tem força executória própria,
visto que o vigor coercivo lhe advém do acto confirmado.
Nestes termos e por tais fundamentos, acordam no Supremo
Tribunal Militar em não tomar conhecimento do recurso,
Lisboa, 20 de Dezembro de 1985.
Henrique de Oliveira Rodrigues, general;
Mário Eduardo de MeIo Wilton Pereira, general da Força Aérea;
Artur Baptista Beirão, general;
António da Silva Osório Soares Carneiro, general;
José Luiz de Azevedo Barreto Sacchetti, general da Força Aérea;
João António Gonçalves Seróclio, general;
Alfredo Rui Francisco do Carmo Gonçalves Pereira;
Manuel Lopes.

Acordam no Supremo Tribunal Militar:
Manuel José de Barros Carvalho, capitão do serviço geral do
Exército (50297711), prestando serviço no 2.° Tribunal Militar Ter
ritorial de Lisboa, casado, residente no Lote n.° 148-2.° direito, na
Portela de Sacavém, interpôs recurso contencioso do despacho do
General Ajudante-General do Exército, de 30 de Maio de 1985,
proferido por delegação de poderes do Chefe do Estado-Maior do
Exército, de que tornou conhecimento em 17 de Junho do mesmo ano.
expondo na sua petição, em síntese, o seguinte:
O recorrente, oficial do serviço geral do Exército, oriundo
do Instituto Superior Militar, passou à situação de reserva no seu
actual posto de capitão, ao completai’ a idade dc 5$ anos, em 3
de Dezembro de 1984;
Tal alteração na sua situação verificou-se nos termos do
disposto no artigo 1.°, n.° 1, b), 1.0, 2 e 3 do Decreto-Lei n.° 514/
/79. de 2$ de l)ezembro. com referência ao artigo 47°. n.° 1, ci),
—

—
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1.”, do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril (Estatuto do Oficial
do Exército);
Com esta alteração na sua situação está o recorrente a ser
vítima de tratamento discriminatório em relação aos oficiais oriundos
da Academia Militar, bem como em relação aos oficiais pertencen
tes ao Quadro Especial de Oficiais do Exército (QEOE);
De facto, o Decreto-Lei n.° 239/77, de 8 de Junho, do Con
selho da Revolução, veio estabelecer um regime especial para oficiais
oriundos da Academia Militar e do QEOE, os quais, ao reunirem
as condições previstas nos seus artigos 1.°, 2.° e 3.°, passaram a
ter direito a ser colocados na situação de supranumerários perma
nentes e a ser promovidos ao posto de major na véspera da data em
que atingirem o limite de idade para a passagem à situação de
reserva;
Esta diferença de tratamento da situação do recorrente e
de idêntica situação dos oficiais oriundos da Academia Mjlitar e
do QEOE não tem razão de ser, carecendo inteiramente de lógica e
de justiça, pois é nítida e inadmissivelmente discrirninatória, em
desfavor do recorrente, filiando-se, sem qualquer espécie de dúvida,
na origem deste, que provém do Instituto Superior Militar/Escola
Central de Sargentos.
—

—

—

Em tais termos, o recorrente está a ser vítima de um trata
nicuto discriminatário nas Forças Armadas, derivado da sua con
dição social, o que configura violação do princípio da igualdade,
constante do artigo 13.° da Consituição da República, e ainda
violação do regime legal de promoções constante do artigo 28.° da
Lei n.° 29/82, de 11 de Dezembro (Lei da Defesa Nacional e das
forças Armadas)
O recorrente remata a sua petição dizendo que se deve dar
provimento ao recurso, anulando-se o acto recorrido, de modo a
reconhecer-se o direito do recorrente a beneficiar dos efeitos do
regime legal do Decreto-Lei n.° 239/77, de 8 de Junho, sendo pro
movido ao posto de major na véspera da data da sua passagem à
situação de reserva.
Ouvida a entidade recorrida, sustentou que o recorrente não
está nas condições previstas no Decreto-Lei n.° 239/77, de 8 de
Junho, pelo que não pode pretender que as disposições desse diploma
lhe sejam aplicadas, e que não há qualquer violação do princípio
da igualdade estatuído na Constituição, porque a ele, como a todos
os seus camaradas na mesma situação, foi aplicado o mesmo regime
legal em vigor.
O Ex.mo Defensor constituído alegou, nos termos de folhas 29
e seguintes.
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Neste Supremo Tribunal, o Ex,m0 Defensor Oficioso e o digno
Promotor de Justiça apuseram o seu visto no processo.
Correram os vistos dos juízes vogais.
Cumpre decidir:
O Tribunal é competente e o recurso foi interposto tempesti
vamente por quem se mostra dotado da necessária legitimidade para
o interpor.
O recorrente, oficial do serviço geral do Exército oriundo do
Instituto Superior Militar, passou à sítuação de reserva no seu actual
posto de capitão ao completar a idade dc 58 anos, ou seja em 3 de
l)ezembre de 1984.
Esta alteração na sua situação verificou-se nos termos do dis
posto no artigo 1°, n.° 1, b), 1.0, 2 e 3, do Decreto-Lei n.° 514/79,
de 28 de Dezembro, com referência ao artigo 47,°, n.° 1, a), 1°, do
Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril (Estatuto do Oficial do
Exército), como se expõe na petição.
Em 23 de Abril de 1985, corno se documenta a folhas 7, reque
reu ao CEME que lhe fosse reconhecido o direito a beneficiar dos
efeitos do regime legal do Decreto-Lei n.° 239/77, de 8 de Junho,
e que assim fosse promovido ao posto de major na data da sua pas
sagem à situação de reserva (3 de Dezembro de 1984).
O requerimento, porém, foi indeferido pelo despacho ora recorrido.
Este despacho, no entanto, é insindicável conteneiosamente, por
revestir a natureza de acto confirmativo de um anterior acto admi
nistrativo:
l que o acto administrativo que definiu a situação jurídica
do recorrente e que assumiu a natureza de definitivo e executório
o despacho que o fez transitar para a situação de reserva, no seu
posto de capitão, ao completar 58 anos de idade.
E o recorrente não pode ser promovido ao posto de major,
corno sustenta e pretende, sem que este último despacho seja anulado.
O acto agora recorrido, indeferindo a pretensão, apenas con
firmou aquele acto anterior, e por isso não tem força executória
própria, a qual ]he advém do acto confirmado.
Pelo exposto, acordam os juízes deste Supremo Tribunal em
não tomar conhecimento do recurso.
Lisboa, 29 de Janeiro de 1986.
Henrique de Oliveira Rodrigues, general;
Mário Esteves Brinca, vice-almirante;
Mário Eduardo de Meio Wilton Pereira, general da Força Aérea;
Artur Baptista Beirão, general;
António da Silva Osório Soares Carneiro, general;
José Luiz de Azevedo Barreto Sacehetti, general da Força Aérea;
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Ëduardo Manuel dc Almeida Rebelo da Silva, vice-almirante;
João António Gonçalvcs Serôdio, general;
Manuel Lopes. juiz;
Manuel Lopcs Maia Gonçalvcs. juiz.

Acordam no Supremo Tribunal JVlilitar:

loaquim José Avença Grilo, casado, capitão do serviço de
material (5013601 1), residente em Estremoz. no Largo do Almeida,
n.° 42, interpôs para este Supremo Tribunal recurso contencioso do
despacho do General Ajudante-General do Exército de 30 de Maio
de 1985, profericlo por delegação de poderes do CEME, alecrando,
em síntese. o seguinte:
O despacho recorrido indeferju a pretensão do recorrente,
de ver reconhecido o seu direito a beneficiar dos efeitos do regime
legal do Decreto-Lei n.’ 239/77, dc 8 de Lunho, sendo promovido a
major na data da passagem à situação dc adido ao quadro na con
dição 16. do artigo 44.°, 6), do Estatuo cio Oficial do Exéi’ciLo, e
sendo colocado na situação de supranumerório permanente, e esse
acto obriga por si, com força de execução cocrciva imediata. produ
zinclo os seus efeitos na esfera jurídica do recorrente;
O recorrente tomou conhecimento desse despacho cm 11 dc
Junho de 1985, pelo que o recurso é tempestivo;
O despacho recorrido enferma do vício ele violação de lei:
Na verdade o recorrente, oficial do serviço dc material do
Exército, oriundo do Instituto Superior Militar/Escola Central de
Sargentos, passou à situação de adido ao quadro. no seu actual
posto de capitão, ao completar 52 anos de idade, em 3 de Junho de
1984, conforme mapa n.° 1, a clue alude o artigo 47.° do Decreto-Lei
n,° 176/71, de 30 de Abril (EOE);
Essa alteração na situação do recorrente deveu-se à aplicação
da condição 1 6. cio artigo 44Y, alínea 6), do mesmo EOE;
Da aplicação de tal regime ao recorrente resulta, contudo.
que este é objecto de tratamento discriminatório em i’elação aos
oficiais oriundos da Academia Militar, e bem assim em relação aos
oficiais pcrtcncentes ao Quadro Especial de Oficiais do Exército;
Na verdade a passagem à situação de adido ao quadro pro
vocou a cessação da possibilidade da promoção do recorrente ao posto
imediato, enquanto que para aqueles oficiais só com a passagem
à reserva se verificam idênticos efeitos, isto é a cessação tia possi
bilidade de promoção ao posto imediato;
E isto acontece assim porque para os mesmos oficiais foram
suspensos os limites de idade para a passagem àquela situação
—

—

—

—

—

—

—

—
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de «adido 16»: foi o que se verificou, quanto a capitães, com a
Portaria n.° 349/77, de 8 de Junho, do EME;
Aliás, na mesma data daquela Portaria 11.0 349/77, de 8
de Junho, foi publicado o Decreto-Lei n.° 239/77, do Conselho da
Revolucão, que veio estabelecer um regime especial pala capitães
—

oriundos da Academia Militar, os quais, ao reunirem as condições

previstas nos seus artigos 1.0, 2.° e 3.°, passaram a ter direito a ser
colocados na situação de supranumerúrios permanentes e a ser promo
vidos ao posto de major na véspera da data em que atingirem o
limite de idade para a passagem à situação de reserva;
A referida diferença de tratamento da situação do recor
rente e dc idëntica situação dos oficiais oriundos da Academia Militar
e do OEOE não tem razão de ser, carecendo inteiramente de lógica,
e de justiça, o que quer dizer que o recorrente está a ser vítima de
tratamento discriminatório, nas Forças Armadas, derivado da sua
condição social;
E isto, além de configurar uma clara violação do regime legal
de promoções constante do artigo 28.° da Lei n.° 29/82 (Lei da
Defesa Nacional e das Forças Armadas), configura uma flagrante
violação do princípio da igualdade, constante do artigo 13.° da Cons
tituição da República.
—

—

O recorrente remata a sua petição requerendo que se dê pro
vimento ao recurso, anulando-se o acto recorrido, por forma a
reconhecer-se-lhe o direito a beneficiar dos efeitos do regime legal
do Decreto-Lei n.° 239/77, de 8 de Junho, sendo promovido ao posto
dc major na véspera da data da sua passagem à situação de adido
ao quadro na condição 16.0 do artigo 44.°, alínea b), do EQE, e sendo
colocado na situação de supranumerário permanente.
A entidade recorrida sustentou o seu despacho dizendo que
o recorrente não está nas condições previstas no Decreto-Lei n.° 239/
/77, que invoca, pelo que não pode beneficiar do regime desse diplo
ma, e ainda que não há qualquer violação do princípio da igualdade
estabelecido na Constituição, pois a todos os seus camaradas na sua
situação foi aplicado o mesmo regime legal.
O Ex. Defensor constituído alegou, concluíndo como na peti
ção, e os Ex.mos Defensor oficioso e Promotor de Justiça apuseram
o seu visto no processo.
Correram os vistos dos juízes vogais deste Supremo Tribtinal.
Ctimpre decidir:
O tribunal é competente e o recurso foi interposto tempestivamente por quem se mosti-a dotado da necessária legitimidade para o
interpor.

O recorrente, oficial oriundo do Instituto Superior Militar, passou
à situação de adido ao quadro, no seu actual posto de capitão, ao
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completar 52 anos dc idade, cm 3 de Junho de 1984, em resultado da
aplicação da condição 16.” do artigo 44.”, alínea b), do EOE.
Em Abril de 1985 requereu ao CEME que lhe fosse reconhecido
o direito a beneficiar dos efeitos do regime legal do Decreto-Lei
n.° 239/77, de 8 de Junho, sendo promovido a major na data da sua
passagem à situação de adido ao quadro, e sendo colocado na situa
ção de supranurnerário permanente.
Tal requerimento foi indeferido pelo despacho ora recorrido.
Todavia este despacho não é passível de recurso contencioso,
porque é um acto confirmativo.
O acto que definiu a situação jurídica do recorrente, e que por
isso é definitivo e executório, é o despacho ciue o fez transitar para
a situação de adido ao quadro, no seu posto de capitão, ao completar
52 anos de idade.
O recorrente não pode ser promovido ao posto de major, como
pretende, sem que aquele acto definitivo e executório seja anulado.
O acto recorrido, indeferindo a pretensão que o recorrente for
mulou, apenas confirma o acto anterior; por isso não tem força exe
cutória própria, força esta que lhe advém do acto confirmado.
Pelo exposto, não se toma conhecimento do recurso.

Lisboa, 13 de Fevereiro de 1986.
Henrique de Oliveira Rodrigucs, general;
Mário Esteves Brinca, vice-almirante;
Mário Eduardo de Melo Wilton Pereira, general da Força Aérea;
Artur Baptista Beirão, general;
António da Silva Osório Soares Carneiro, general;
José Luiz de Azevedo Barreto Sacchetti, general da Força Aérea;
Eduardo Manuel de Almeida Rebelo da Silva, vice-almirante;
João António Gonçalves Serôdio, general;
Manuel Lopes, juiz;
Manuel Lopes Maia Gonçalves, juiz.

Acordam no Supremo Tribunal Militar:
Heitor Francisco Nunes, casado, capitão do serviço geral do
Exército (50653411), prestando serviço no Supremo Tribunal Militar
e residente na Av. Pedro Álvares Cabral, n.° 37-2.° direito, Mina
Amadora, interpôs para este Supremo Tribunal recurso conten
cioso do despacho do General Ajudante-General do Exército de 1$
de Junho de 1985, proferido por delegação de poderes do CEME,
expondo na sua petição, em síntese, o seguinte:

—
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O despacho recorrido indeferiu a pretensão do recorrente,
de ver reconhecido o seu direito a beneficiar dos efeitos do regime
legal do Decreto-Lei n.° 239/77, dc 8 de Junho, sendo promovido
ao posto de major na data da sua passagem à situação de adido ao
quadro na condição 16. do artigo 44.°, b), do EOE (Decreto-Lei
n.° 176/71, dc 30 dc Abril), e sendo colocado na situação de supranumerário permanente;
Esse despacho obriga por si, com força dc execução coer
civa imediata, produzndo os seus efeitos na esfera jurídica do
recorrente;
O recorrente tomou conhecimento do despacho recoiido em
4 de Julho de 1985, pelo que o recurso é tempestivo;
Tal despacho enferma de vício de violação de lei;
Na verdade, o recorrente, oficial do serviço geral do Exército
oriundo do Instituto Superior Militar/Escola Central de Sargentos,
passou à situação de adido ao quadro, no seu actual posto de capitão,
ao completar 55 anos de idade, em 11 de Dezembro de 1983, con
forme o mapa n.° 1 a que se refere o artigo 47.° do Decreto-Lei
n.° 176/71, de 30 de Abril (EOE);
Essa alteração na situação do recorrente deveu-se à aplica
ção da condição l6. do artigo 442, b), do EOE;
Da aplicação de tal regime ao recorrente resulta, contudo,
que este é objecto de tratamento discriminatório em relação aos
oficiais oriundos da Academia Militar, e bem assim em relação aos
oficiais do Quadro Especial de Oficiais do Exército (QEOE);
Na verdade, a passagem à situação de adido ao quadro na
referida condição 16.a do artigo 440, b), do EOE provocou a ces
sação da possibilidade da promoção do recorrente ao posto imediato,
enquanto que para aqueles oficiais só com a passagem à reserva se
verificam idênticos efeitos, isto é, a cessação da possibilidade de
promoção ao posto imediato;
E isto acontece assim porque para os mesmos oficiais foram
suspensos os limites de idade para a passagem àquela situação de
«adido 16»: foi o que se verificou, quanto a capitães, com a Portaria
n.° 349/77, de 8 de Junho, do EME, e, quanto, a majores e tenente
-coronéis, com o Decreto-Lei n.° 389/84, de 11 de Dezembro;
Aliás, na mesma data daquela Portaria n.° 349/77 foi publi
cado o Decreto-Lei n.° 239/77, do Conselho da Revolução, que veio
estabelecer um regime especial para capitães oriundos da Academia
Militar, os quais, ao reunirem as condições previstas nos seus arti
gos 1.0, 2.° e 3.°, passaram a ter direito a ser colocados na situação
de supranumerários permanentes e a ser promovidos ao posto de
major na véspera da data em que atingirem o limite de idade para
a passagem à situação de reserva;
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

ORDEM DO EXËRCITO N.° 6

564

2. Src

A referida diferença de tratamento da situação do recorrente
e de idêntica situação dos oficiais oriundos da Academia Militar e
do QEOE não tem razão de ser, carecendo inteiramente de lógica
e de justiça; ela é nítida e inadmissivelmente discriminatória cm
desfavor do recorrente, e filia-se, sem qualquer sombra de dúvida,
na origem do recorrente, que provém do Instituto Superior Militar/
/Escola Central de Sargentos;
—E isto configura uma flagrante violação do princípio da
igualdade, constante do artigo 13.° da Constituição da República,
além de configtirar urna clara violação do regime legal de piorno
ções, constante do artigo 28.° da Lei n.° 29/82 (Lei da Defesa Nacio
nal e das Forças Armadas).
—

O recorrente rematou a sua petição pedindo que se dê pro
vimento ao recurso, anulando-se o acto recorrido, por forma a
reconhecer-se o seu direito a beneficiar dos efeitos do regime legal
do Decreto-Lei n.° 239/77, de 8 de Junho, sendo promovido ao
posto de major na véspera da data da sua passagem à situação de
adido ao quadro na condição 16. do artigo 44.°, b), do EOE, e
sendo colocado na situação de supranumerário permanente.
A entidade recorrida sustentou o seu despacho, dizendo que
o recorrente não está nas condições previstas tio Decreto-Lei n.° 239/
/77, que invoca, pelo que não pode beneficiat- do regime desse
diploma, e ainda que não há violação do princípio da igualdade
estabelecido na Constituição, pois a todos os camaradas do recorrente,
na sua situação, foi aplicado o mesmo regime legal.
O Ex.’ Defensor constituído alegou, concluíndo corno na
petição, e os Ex.mos Defensor Oficioso e Promotor de Justiça apu
seram o seu visto no processo.
Correram os vistos dos juízes vogais deste Supremo Tribunal.
Cumpre decidir:
O Ti-ibunal é competente e o recorrente mostra-se dotado da
necessária legitimidade para interpor o recurso.
Apesar da diligência ordenada a folhas 43, não é possível ajui
zar, de momento e com clareza, sobre a tempestividade do recurso,
pois a data da entrada neste Supremo Tribunal do documento que
o recorrente juntou, constante de folhas 7, tal corno consta do
mesmo documento, não coincide com a que foi exarada no Livro
de Registo de Correspondência Entrada, conforme a informação
de folhas 48.
No entanto, apesar da dúvida que se pode pôr sobre a tempes
tividade do recurso, não se vê razão decisiva para a suspensão do
processo, a fim de o ponto ser indagado, e até que o seja, pela via
adequada para o efeito.
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Ë que, como adiante se verá, uma outra e não menos decisiva
razão existe para que se não tome conhecimento do recurso; e, por
outro lado, enquanto se não provai o contrário, terá que ser havida
como data de conhecimento do acto recorrido, a partir da qual se
conta o ,tazo de interposição do recurso, aquela em que o oficial
recorrente diz ter tido conhecimento desse acto, ou seja, 4 de Julho
de 1985, conforme nota aposta pelo punho do mesmo oficial sobre o
ofício de comunicação enviado pelo Estado-Maior do Exército à secre
taria deste Supremo Tribunal, onde o oficial presta serviço.
O recorrente, oficial oriundo do Instituto Superior Militar, pas
sou à situação de adido ao quadro, no seu actual posto de capitão,
em 11 de Dezembro de 1983, ao completar 55 anos de idade, con
forme e em resultado da condição 16. do artigo 44?, alínea b),
do EOE.
Em Maio de 1985 requereu ao CEME que lhe fosse reconhe
cido o direito a beneficiar dos efeitos do regime legal do Decreto-Lei
n.° 239/77, de 8 de Junho, sendo promovido ao posto de major na
data da sua passagem ii situação de adido ao quadro, na condi
ção 16? do artigo 443, b), do EOE, e sendo co)ocado na situação
de supranumerário permanente.
O requerimento que assim foi formulado ao CEME foi indeferido
pelo despacho de que agora se recorreu.
Todavia, este despacho não é passível de recurso contencioso,
porque é um acto confirmativo, como tal destituído de força exe
cutória própria.
O acto que definiu a situação jurídica do ora recorrente e que,
por isso, é definitivo e executório, é o despacho que o fez transitar
para a situação de adido ao quadro, no seu actual posto de capitão,
ao completar 55 anos de idade.
O recorrente não pode ser promovido ao posto de major, como
pretende, sem que aquele acto definitivo e executório seja anulado.
O acto recorrido, indeferindo a pretensão que o recorrente for
mulou ao CEME, apenas confirma o acto antem-ior; por isso não tem
força executória própria, fot-ça esta que provém do acto confirmado.
Pelo exposto, decide-se não tomar conhecimento do recurso.
*

Dada a divergência que foi apontada entre os documentos de
folhas 7 e 47 e o Livro de Registo de Correspondência Entrada
na
informação de fIs. 48
extraia-se e envie-se por entrega de que se
lavrará cota no processo, ao Exmo Presidente deste Tribunal, foto
cópia de que constem os mesmos documentos e informação, e ainda
o presente acórdão.
—

—,
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Lisboa, 24 de Fevereiro de 1986.
Henrique de Oliveira Rodrigues, general;
Mário Esteves Brinca, vice-almirante;
Mário Eduardo de Meio Wilton Pereira, general da força Aérea;
Artur Baptista Beirão, general;
António da Silva Osório Soares Carneiro, general;
José Lttiz de Azevedo Barreto Sacchetti, general da força Aérea;
Eduardo Manuel de Almeida Rebelo da Silva, vice-almirante;
João António Gonçalves Serôdio, general;
Manuel Lopes, juiz;
Manuel Lopes Maia Gonçalves, juiz.

Acordam no Supremo Tribunal Militar:
1-Jilário Reis Carrasco, tenente do serviço geral do Exército
(50043711), residente na Praceta de Cabinda, n.° 1, 2.° esquerdo,
Oeiras, interpôs recurso contencioso para este Supremo Tribunal do
despacho de 27 de Setembro de 1983, do General Ajudante-General
do Exército proferido no exercício de poderes delegados pelo CEME,
e no qual se determinou que «devem ser arquivados pela entidade
que receber os requerimentos dos tenentes do serviço geral do
Exército relativos a promoções por diuturnidades».
Este Superno Tribunal, por acórdão de 12 de Julho de 1984.
a folhas 51, julgou-se competente em razão da matéria para conhecer
do recurso, mas decidiu dele não tomar conhecimento, porque o
acto recorrido não era passível de recurso.
Desse acórdão fo interposto recurso para o Tribunal Constitu
cional, que por acórdão de 22 de Janeiro de 1986 deliberou julgar
inconstitucionais as normas dos artigos 107.° do EOFA e 134.° do
EOE e ordenar a devolução do processo a este Supremo Tribunal
Militar para que o seu acórdão fosse reformado em consonância com o
decidido sobre a constitucionalidade das normas que foram referidas.
Cumpre decidir:
Considerados inconstitucionais os referidos artigos l07.° e 134.°,
que estabelecem a competência deste Supremo Tribunal Militar em
matéria de contencioso administrativo, dada a interpretação que lhes
foi dada pelo Tribunal Constitucional, daí resulta que o Supremo
Tribunal Militar é incompetente, em razão da matéria, para conhecer
do recurso interposto neste processo pelo recorrente, tenente do
serviço geral do Exército Hilário Reis Carrasco, neste sentido devendo
ser reformado o aludido acórdão de 12 de Julho de 1984.
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Pelo exposto, reforma-se o acórdão de 12 de Julho de 1984,
a folhas 43 e seguintes, decidindo-se não tomar conhecimento do
recurso, por incompetência do Supremo Tribunal Militar em razão
da matéria.
Lisboa, 24 de fevereiro de 1986.
Henrique de Oliveira Rodrigues, general;
Mário Esteves Brinca, vice-almirante;
Mário Eduardo de Meio Wílton Pereira, general da força Aérea;
Artur Baptista Beirão, general;
António da Silva Osório Soares Carneiro, general;
José Luiz de Azevedo Barreto Sacchetti, general da força Aérea;
Eduardo Manuel de Almeida Rebelo da Silva, vice-almirante;
João Antônio Gonçalves Serôdio, general;
Manuel Lopes, juiz;
Manuel Lopes Maia Gonçalves, juiz.

VII— DECLARAÇÕES
Colocações e desempenho de funções;
1) O coronel de infantaria, na situação de reserva, (50027611)
Epifânio João António Pereira Martins Patrício continuou a pres
tar serviço após a sua passagem à reserva, em 2 de Dezem
bro de
1985, no Distrito de Recrutamento e Mobilização de Setúbal.
2) O capitão do serviço de material, na situação de reserva
,
(50339411) João Jorge de Lemos deixou de prestar serviço
no
Batalhão do Serviço de Material desde 1 de Janeiro de 1986.
3) O capitão do serviço geral do Exército, na
situação de
reserva, (51316911) Marcelino Afonso Diogo deixou de
prestar
serviço no Estado-Maior do Exército desde 18 de fevereiro
de 1986,
passando a prestá-lo, desde a mesma data, no Estado-Maior
-General
das forças Armadas.

4) O capitão do serviço geral do Exército, na situação
de
reserva, (52279711) António Carrilho Semedo deixou de
prestar
serviço na Repartição de Pessoal Civil da Direcção do
Serviço de
Pessoal desde 6 de Março de 1986.
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5) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (50521611) Francisco António Farinha presta serviço na Dele
gação de Ëvora dos Serviços Sociais das Forças Armadas desde 21 de
Fevereiro de 1986.
Reforma extraordinária:
6) Por ctespacho da Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previ
dência, de 13 de Fevereiro de 1986, publicado no 2.° Suplemento
ao Diário ctct República, II Série, n.’ 46, de 25 de Fevereiro dc
1986, passam a ser pagos das suas pensões mensais, pela Caixa
Geral de Aposentações, a partir do mês de Março de 1986, os
oficiais abaixo indicados:
Coronel de artilharia (51199411) Rui ferreira dos Santos, 99 905S00;
Major de cavalaria (38790862) Luís Gonzaga Coelho Vilas Boas
Marques, 85 610$00;
Capitão de infantaria (70869968) José Joaquim de Barros Pereira
da Silva, 63 000$00;
Capitão de artilharia (36494961) Manuel Neves Tavares de Oh
‘cira, 64 500$00.
Pensão de aposentação:
7) Por despacho da Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previ
dência, de 15 de Março de 1983, publicado no Diário da República,
11 Série, n.° 74, de 30 de Março de 1983, foi atribuída ao capelão
titular, graduado em major, (51519111) José Martins da Veiga, a
pensão de 34 826$00, desde 1 de Outubro de 1981.

Conselhos das armas e serviços:
8) Nos termos do n.° 31, Título VI da Portaria n.° 571-A/77,
de 13 de Setembro, nomeio para integrarem os Conselhos das
Armas e Quadro Especial de Oficiais, dos Serviços e da Inspecção
de Bandas e Fanfarras do Exército, no ano de 1986, os seguintes
oficiais e sargentos:
1. Conselho da Arma de Infantaria
a. Por cleiçíio:

Coronel de infantaria (50559011) João Rodrigues Coelho, da l)irec
ção da Arma de Infantaria;
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Tenente-coronel de infantaria (50189311) José Alberto Cordeiro Rino,
do Instituto de Altos Estudos Militares;
Major de infantaria (05890664) Diamantino Gertrudes cio Silva, do
Regimento de Infantaria dc Viseu;
Capitão de infantaria (05403669) José António Jorge Voz Antunes,
da Polícia de Segurança Pública de Angra do Heroísmo;
Capitão dc infantaria (09373569) Manuel da Silva Rodas, da Escola
Prática de Infantaria;
Capitão de infantaria (16762769) José Maria Pires Mendes Moreira.
do Centro de Instrução de Operações Especiais;
Sargento-mor de infantaria (50657511) Horácio Manuel Barrigas,
do Batalhão do Serviço Geral do Exército/Serviços Sociais das
forças Armadas;
Sargento-chefe de infantaria (5034$41 1) Diogo Rosado Leão, cio
Regimento de Infantaria de Beja;
Sargento-ajudante de infantaria (51135611) Arlindu João Verdugo
Alface, do Regimento de Infantaria de Otietuz;
Sargento-ajudante de infantaria (50470511) Carlos Oliveira, do Regi
mento dc infantaria de Chaves;
1.0 Sargento de infantaria (62209573) Rafael dc Jesus Rodrigues,
da Escola Prática de Infantaria;
1 o Sargento dc infantaria (07426478) Idelberto Eleutério, da Escola
Prática de Infantaria;
1.0 Sargento de infantaria (05552974) Luís Alberto Magalhães Maci
eira, da Escola Prática de Infantaria;
1.° Sargento dc infantaria (17996676) Manuel de Carvalho Rodrigues,
do Regimento de Infantaria do Porto.
b. Por clesigncição de general VCEME:
Tenente-coronel de infantaria (50991011) Rodrigo Fernando Moreira
Campos, da Polícia de Segurança Pública;
Major de infantaria (35317162) Jorge Manuel Silvério, da Ercolo
Prática de Infantaria;
Sargento-ajudante de infantaria (51533811) José Adelino Antunes
Catana, do Regimento de Infantaria de Castelo Branco;
2.° Sargento dc infantaria (11011682) Jorge J\Ianucl Assunção Agulha,
do Batalhão de Infantaria Mecanizado.
e. Por inerência de Junções:
Coronel
da
Coronel
da

de infantaria (51036311) Mário Arada de Almeida Pinheiro,
Direcção da Arma de Infantaria;
de infantaria (51396811) Francisco do Nascimento Cordeiro,
Direcção da Arma de Infantaria,
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2. Conselho da Arma de Artilharia

a. Por eleição:
Coronel de artilharia (51241111) António de Albuquerque, da Direc
ção da Arma de Artilharia;
Tenente-coronel de artilharia (50707611) Sebastião Batista da Silva,
da Escola Prática de Artilharia;
Major de artilharia (31226962) Carlos Alberto Ramalhete, da Direc
ção do Serviço de Pessoal;
Capitão de artilharia (51995911) Rui Teixeira de Freitas, do Regi
mento de Artilharia de Leiria;
Capitão de Artilharia (07366275) João Manuel Peixoto Apolónia, do
Regimento de Artilharia de Costa;
Capitão de artilharia (10110879) Frederico José Rovisco Duarte, da
Escola Prática de Artilharia;
Sargento-mor de artilharia (52022911) Joaquim Fernando Teixeira
Lopes, do Regimento de Artilharia de Lisboa;
Sargento-chefe de artilharia (52023111) José Augusto Tomás, do Regi
mento de Artilharia de Lisboa;
Sargento-ajudante de artilharia (51129711) Daniel dos Santos Chinopa,
do Regimento de Artilharia de Lisboa;
Sargento-ajudante de artilharia (50586711) Valdemar Valente Pinho,
do Regimento de Artilharia de Lisboa;
1.0 Sargento de artilharia (00254575)
João Mário Costa Naia, do
Regimento de Artilharia da Serra do Pilar;
l.° Sargento dc artilharia (16577$76) Rui Manuel Simões Abreu,
do Regimento de Artilharia de Lisboa;
1.0 Sargento de artilharia (09476278)
Nélson Luís Coelho Pais, do
Centro dc Instrução de Artilharia Antiaérea de Cascais;
I.° Sargento de artilharia (03188277) João José Ribeiro D. Simões,
do Regimento de Artilharia de Leiria.
li. Por designação cio general VCEME:
Tenente-coronel de artilharia (51138111) Elísio Orlando Bastos Ban
deira, do Regimento de Artilharia da Serra do Pilar;
Major de artilharia (37819$62) José Ribeiro Salgueiro, do Regimento
dc Artilharia de Leiria;
Sargento-mor de artilharia (52057511) António Eusébío Francisco,
da Direcção da Arma dc Artilharia;
Sargento-ajudante dc artilharia (50554111) João José Roma Brito,
da Escola Prática de Artilharia.
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e. Por inerência cte fwições:
Brigadeiro (51460311) Fernando Rui M. da Cosia Passas Ramos, da
Direcção da Arma de Artilharia;
Tenente-coronel de artilharia (51248411) Jaime Simões da Silva, da
Direcção da Arma de Artilharia.

3. Conselho da Arma de Cavalaria
a. Por eleição:
Coronel de cavalaria (50432211) João Goulão de Meio, da Escola Prá
tica de Cavalaria;
Tenente-coronel de cavalaria (51469111) António E. O. MarLins Bar
sento, do Estado-Maior do Exército;
Major de cavalaria (31651860) Luís Manuel S. Pereira Coutinho,
do Regimento de Cavalaria de Santa Margarida;
Capitão de cavalaria (14205472) Luís Miguei N. Morais Medeiros,
do Regimento de Cavalaria de Braga;
Capitão de cavalaria (07382279) José António M. Ataíde Banazol,
do Regimento de Cavalaria de Santa Margarida;
Capitão de cavalaria (05683079) João Eduardo L. Correia Sampaio,
da Academia Militar;
Sargento-mor de cavalaria (51316611) Manuel António Soares, do
Regimento de Cavalaria de Santa Margarida;
Sargento-chele de cavalaria (52134411) José Maria, do Regimento de
Cavalaria de Santa Margarida;
Sargento-ajudante de cavalaria (51516511) Manuel Albino Sá Feinandes, do Regimento de Cavalaria de Braga;
Sargento-ajudante de cavalaria (50692611) Francisco António Carlos
Vaz, do Regimento de Cavalaria de Santa Margarida;
1.0 Sargento de cavalaria (50199511)
João Henrique da Conceição
Passão, do Regimento de Cavalaria de Estremoz;
1.0 Sargento de cavalaria (03047473)
Américo B. Magaihães Leite,
do Regimento de Lanceiros de Lisboa;
1.0 Sargento de cavalaria (01621075)
José Manuel Gregório Lopes,
do Regimento de Cavalaria de Santa Iviargarida;
1.0 Sargento de cavalaria (15422580)
Jorge de Almeida Simões, do
Regimento de Cavalaria de Braga.

b. Por designação do general VCEME:
Coronel de cavalaria (51302511) Rui Ernesto F. Lobo da Costa,
da
1.a Brigada Mista Independente;
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Tenente-coronel de cavalaria (50432611) João António 11. M. Rosa
Garoupa, do Regimento de Cavalaria de Estremoz;
Sargento-mor de cavalaria (51517111) José Carlos Galamas Rosado,
da Escola Prática de Cavalaria;
Sargento-ajudante de cavalaria (5151091 1) Manuel Castanheira Alves,
da Direcção da Arma de Cavalaria.
e. Por inerLIlcia cio funções:

Coronel de cavalaria (50432411) Rui Mamede Monteiro Pereira, da
Direcção da Arma de Cavalaria;
Coronel de cavalaria (50705611) Serafim da Cruz Duarte Pinto, da
Direcção da Arma de Cavalaria.
4. Conselho da Arma de Engenharia
a. Por eleição:
Coronel de engenharia (51176711) Fernando Teixeira Coelho, da
Direcção da Arma de Engenharia;
Tenente-coronel de engenharia (50775711) Henrique Araújo Leite.
do Regimento de Engenharia n.° 1;
Major de engenharia (10883367) José Luís da Rocha Dores, da Escota
Prática de Engenharia.
Capitão de engenharia (19735275) Francisco Rodrigues Vaz, da Direc
ção do Serviço de fortificações e Obras do Exército;
Capitão de engenharia (09695175) Luís Manuel Batista Nobre, do
Regimento de Engenharia de Espinho;
Capitão de engenharia (06803477) Vítor Manuel Correia de Almeida,
da Escola Prática de Engenharia;
Sargento-mor de engenharia (50421711) Gualter Augusto Ferreira,
da Direcção da Arma de Engenharia;
Sargento-chefe de engenharia (51226411) Manuel da Silva Delgado,
do Regimento de Engenharia de Espinho;
Sargento-ajudante de engenharia (51772211) Eugénio Fernandes Ma
chado, do Regimento de Engenharia de Espinho;
Sargento-ajudante de engenharia (51781411) António Leitão da Silva,
da Escola Prática de Engenharia;
J,0
Sargento dc engenharia (51366511) Manuel José Rio Paiva, da
Companhia de Engenharia da 1.a Brigada Mista Independente;
.°
1 Sargento de engenharia (35011062) Manuel ferreira Cunha Soares,
da Escola Prática de Engenharia;
1.0 Sargento de engenharia (32076059) Manuel João de Jesus Santo,
da Escola Prática de Engenharia;
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Sargento de engenharia (15522577) José Manuel Viegas Louza,
do Serviço de fortificações e Obras do Exército da Região Mili
tar dc Lisboa.
li. Por designctção do general VCEME:

Coronel de engenharia (50771511) António Bento formosinho Cor
reia Leal, da Escola Prática de Engenharia;
Major de engenharia (62278264) Sérgio Augttsto Margarido Lima
Bacelar, do Serviço de Fortificações e Obras do Exército da Re
gião Mi1tar do Norte;
Sargento-mor de engenharia (50935111) Henrique Lourenço, dos Ser
viços Sociais das forças Armadas;
1.0 Sargento de engenharia (16531076) Vasco Manuel Cruz Gomes,
do Regimento de Engenharia n.° 1.
c. Por inerência de Junções:

Brigadeiro (51415511) João Luís Providência \‘ilas Boas e Costa,
da Direcção do Serviço de Fortificações e Obras do Exército;
Coronel de engenharia (50768011) Cai-los José Santos Cardoso. da
Direcção da Arma de Engenharia.
5. Conselho

da Arma de Transmissões

a. Por eleição:
Coronel de transmissões (50767411) Carlos Alberto B. do Rego falcão,
da Direcção da Arma de Transmissões;
Tenente-coronel de transmissões (03492164) Francisco A. Fialho da
Rosa, do Regimento de Transmissões;
Major de transmissões (10308668) João Pedro Oliveira feireira, do
Regimento de Transmissões;
Major de transmissões (serviços técnicos
exploração) (52118711)
Jaime Augusto Carvalho Gomes, da Escola Prática de Trans
missões;
Capitão de transmissões (serviços técnicos
exploração) (52112611)
Carlos Alberto Coelho Nunes, do Regimento de Transmissões;
Capitão de transmissões (serviços técnicos
manutenção) (51176611)
Armindo Godinho Pedro, do Batalhão de Apoio e Serviços da
Brigada Mista Independente;
Sargento-mor de transmissões (serviços técnicos
exploração)
(50557611) António Mário Ribeiro Pinto, do Depósito Geral de
Material de Transmissões;
—

—

—

—
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manutenção)
Sargento-chefe de transmissões (serviços técnicos
(50350511) Domingos Caeiro G. Esturrenho, do Depósito Geral
de Material de Transmissões;
exploração)
Sargento-ajudante de transmissões (serviços técnicos
(52682711) José Maria da Costa, da Escola Prática de Trans
missões;
manutenção)
Sargento-ajudante de transmissões (serviços técnicos
(39365061) António Guedes Teixeira, do Quartel-General da Re
gião Militar do Norte;
manutenção)
1.° Sargento de transmissões (serviços técnicos
(09547773) José João da Costa Pereira, do Depósito Geral de
Material de Transmissões;
manutenção)
1 .0 Sargento de transmissões (serviços técnicos
(05074874) José Barreiros Lopes, da Escola Prática de Trans
missões;
exploração)
l.° Sargento de transmissões (serviços técnicos
(00471077) António de Castro Henriques, da Escola Prática dc
Transmissões;
1. Sargento de transmissões (serviços técnicos
exploração)
(09416879) José António Borges da Rocha, da Escola Prática
de Transmissões.
—

—

—

—

—

—

—

b. Por designação cio general VCEME:
Tenente-coronel de transmissões (50772611) Francisco António frade,
da Escola Prática de Transmissões;
Major de transmissões (02942063) José Manuel Pinto de Castro, do
Depósito Geral de Material de Transmissões;
Sargento-ajudante (50250611) Manuel Aleixo Vargas, da Direcção
da Arma dc Transmissões;
Sargento-ajudante (52563311) João Rosa Louro, do Regimento dc
Transmissões.
e. Por inerência de funções:
Brigadeiro (50279711) António Luís Pedroso Lima, da Direcção
da Arma de Transmissões;
manutenção)
Tenente-coronel de transmissões (serviços técnicos
(50355611) António de Oliveira Pena, da Direcção da Arma
de Transmissões.
—

6. Conselho do Quadro Especial de Oficiais
Por eleição:
Coronel de infantaria (51390511) Mário Arada de Almeida Pinheiro,
da Direcção da Arma de Infantaria;
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Tenente-coronel de artilharia (50707611) Sebastião Batista da Silva,
da Escola Prática de Artilharia;
Major de cavalaria (31651860) Luís Manuel da Silva Pereira Cou
tinho, do Regimento de Cavalaria de Santa Margarida;
Capitão de infantaria (05403669) José António Jorge Vaz Antunes.
da Polícia de Segurança Pública de Angra do Heroísmo;
Capitão de artilharia (07366275) João Manuel Peixoto Apolónia,
do Regimento de Artilharia de Costa;
Capitão de cavalaria (05683079) João Eduardo Lupi Correia 5ampaio, da Academia Militar.

7. Conselho do Serviço de Administração Militar
a. Por eleição:
Coronel do serviço de administração militar (51423511) Manuel
Oliveira Rego, da Academia Militar;
Tenente-coronel do serviço de administração militar (50972411) Carlos
Augusto Cunha Bispo, da Escola Prática de Administração
Militar;
Major do serviço de administração militar (05716263) António Fci
nando M. Oliveira Torres, das Oficinas Gerais de Fardamento e
Equipamento;
Capitão do serviço de admi&stração militar (60111368) Artur Augusto

Meneses Moutinho, da Manutenção Militar de Lagos;
Capitão do serviço de administração militar (08593074) António
Joaquim A. P. Cardoso, do Batalhão dc Administração Militar;
Capitão do serviço de administração militar (13729979) Luís Carvalho
Marques, da Escola Prática de Administração Militar;
Sargento-mor do sei-viço de administração militar (52395211) Sílvio
Afonso Martins, da Manutenção Militar;
Sargento-chefe do serviço de administração militar (51204011) Al
berto Salgueiro Carreira, da Direcção do Serviço de Finanças;
Sargento-ajudante do serviço de administração militar (51204611)
Manuel dos Santos Borrego, da Escola Prática de Administração
Militar;
Sargento-ajudante do serviço de administração militar (31415758)
Ezequiel Ferreira Ferro Velho, da Direcção do Serviço de Pessoal;
1° Sargento do serviço de administração militar (10890674) Manuel
Francisco Constantino Crisanto, da Direcção do Serviço de
Intendência;
l.° Sargento do serviço de administração militar (61101762) Joaquim
Mesquita Ribeiro Miranda, da Escola Prática de Administração
Militar;
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Sargento do serviço de administração militar (08666677) Manuel
João Ribeiro Cunha Mendes, da Escola Prática de Administração
Militar;
2.° Sargento do serviço de administração militar (04457979) Carlos
Alberto Sousa Lopes, da Escola Prática de Administração Militar;
1.0

b. Por designação do general VCEMË:
Major do serviço de administração militar (36607062) Eurico Rodri
gues Longo, das Oficinas Gerais de fardamento e Equipamento
do Porto;
Capitão do serviço de administração militar (13563874) Adelino
Rosário Aleixo, da Manutenção Militar de Évora;
Sargento-ajudante do serviço de administração militar (52254811)
António João Pineu Toucinho, das Oficinas Gerais de farda
mento e Equipamento;
Sargento-ajudante do serviço de administração militar (51114311) José
Manuel Ribeiro Marques, do Batalhão de Administração Militar.
e. Por inerência de jttnções:
Coronel do serviço dc administração militar (51126411) Armindo
Ramos Pinto Teodósio, do Instituto de Altos Estudos Militares!
/Direcção do Serviço de Administração Militar;
Coronel do serviço de administração militar (51474911) Amílcar
Dias de Almeida. do Conselho fiscal dos Estabelecimentos fabris
cio Exército.

8. Conselho do Serviço de Saúde
a. Por eleição:

Coronel médico (50436511) Carlos Alberto dc Sousa Tapadinhas,
da Direcção do Serviço de Saúde;
Tenente-coronel farmacêutico (35235057) José António Barreto Damas
Mora, da Direcção do Serviço de Saúde;
Major veterinário (00195061) Armando António Pires Remondes,
do Quartel-General da Região Militar do Centro;
Major farmacêutico (08221269) José António Aranda da Silva,
do Hospital Militar Principal;
Capitão veterinário (16234772) Francisco d’Assis da Encarnação Costa,
da Academia Militar;
Capitão médico (14199773) José Luís Leça Veiga Pereira Gens, da
Direcção cio Serviço de Saúde;
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Sargento-Mor do serviço de saúde
medicina (50942$11) Francisco
Palma Marques, da Escola do Serviço de Saúde Militar;
Sargento-chefe do serviço de saúde
veterinária (52736311) José
Marques Grilo, da Escola Prática do Serviço Veterinário Militar;
Sargento-ajudante do serviço de saúde
medicina (50944811) Leonel
Pires, do Hospital Militar Principal
Sargento-ajudante do serviço de saúde
farmácia (08684664) An
tónio Chaves Dias, do Hospital Militar Regional n.° 1;
1.0 Sargento do serviço de saúde
medicina (51328111) Alberto
Clara, do Hospital Militar Principal;
j•0
Sargento do serviço de saúde
medicina (12096864) Arnaro da
Costa Saqueira, do Hospital Militar Principal;
1.0
Sargento do serviço de saúde—farmácia (15284074) Carlos
Hernâni, da Silva S. de Meio, do Hospital Militar Regional n.° 1;
1.0 Sargento do serviço de saúde
veterinária (12179177) Manuel
Maria Oliveira Roscndo, do Quartel-General da Zona Militar dos
Açores.
—

—

—

—

—

—

—

b. Por ctesigncição do general VCEME:
Tenente-coronel médico (50051611) Octávio Sércio Clare Barreto
Costa, do Hospital Militar Regional n.° 1;
Capitão médico (01470671) Carlos Manuel Armas da Silveira Gon
çalves, do Hospital Militar Regional n.° 2;
Sargento-chefe do serviço de saúde
medicina (50045511) Domingos
José da Costa e Silva, da Direcção do Serviço de Saúde;
1.0 Sargento do serviço de saúde
medicina (50455511) José António,
do Hospital Militar Regional n.° 4.
—

—

c. Por inerência de Junções:
Coronel médico (50937611) José Manuel Carrilho Ribeiro, do Hospital
Militar Principal;
Tenente-coronel médico (50937211) Rui franco Gil, da Direcção do
Serviço de Saúde.

9. Conselho do Serviço de Material
a. Por eleição:
Coronel

do serviço

de material

(material)

(50772111)

José

Rui

Lubramo R. de Almeida, do Conselho Fiscal dos Estabelecimentos
fabris do Exército;
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Tenente-coronel do serviço de material (serviços técnicos de manu
tenção) (51087511) Fernando Roldão Vieira da Silva, da Escota
Prática do Serviço de Material;
Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção)
(50358311) Raul Arcanjo Teixeira, da Direcção do Serviço de
Material;
Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção)
(50486411) João Pais Madaleno, da Direcção do Serviço de
Material:
Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção)
(51527711) Vítor Manuel Fernandes Murta, das Oficinas Gerais
de Material de Engenharia;
Capitão do serviço de material (material) (00914474) Armindo José
Ventura Rodrigues, da Escola Prática do Serviço de Material;
Sargento-mor do serviço de material (51100211) José Maria Moreira
Costa Silva, da Direcção do Serviço de Material;
Sargento-chefe do serviço dc material (50016411) Orlando Venâncio
Nunes, do Depósito Geral de Material de Guerra;
Sargento-ajudante do serviço de material (50986611) Gilberto Antunes
Brito, do Regimento de Lanceiros de Lisboa;
Sargento-ajudante do serviço de material (52271011) Manuel Lopes
Domingues Branco, do Quartel-General da Região Militar do Sul;
1 ° Sargento MVR (50187411) José Manuel Brás Avô, do Regimento
de Lanceiros de Lisboa;
1.0 Sargento MAP (09280876) Vítor Manuel Domingues, do Centro
de Instrução de Artilharia Antiaérea de Cascais;
1.0 Sargento Radar (03094377) Carlos Marques Janela, da Escola
Militar de Electromecânica;
1.0 Sargento Artifice (15892668) Rui Manuel Paim das Neves, da
Escola Prática do Serviço de Material;
b. Por designação cio general VCEME:
Major do serviço de material (serviços técnicos de manutenção)
(51336811) Avelino Cândido F. Batista, do Batalhão do Serviço
de Material;
Capitão do serviço dc material (material) (01917177) Alfredo Oliveira
6. Ramos, do Depósito Geral de Material de Guerra;
Sargento-chefe do serviço de material (51053411) Ramiro da Costa
Massa, do Batalhão do Serviço de Material;
1.0 Sargento MVR (36177161) Serafim Fernando Branco, do Regi
mento dc Artilharia da Serra do Pilar.
e. Por inerência de 11117 ções:
Coronel do serviço de material (material) (37189259) Rui António
M. Silva Matias, da Direcço do Serviço de Material;
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Tenente-coronel do serviço de material (serviços técnicos de manu
tenção) (50326611) José dos Santos Almeida, da Direcção do
Serviço de Material.
10. Conselho do Serviço Geral do Exército

a.

Por

c’ieiçc7o:

Tenente-coronel do serviço geral do Exército (51112311) João Pires,
da Guarda fiscal;
Capitão do serviço geral do Exército (50033411) Albertino da Silva
Calamote, do Instituto de Altos Estudos Multares;
Capitão do serviço geral do Exército (50366211) Mário Mendes
Teodoro, do Regimento de Transmissões;
Capitão do serviço geral do Exército (50570911) Adriano Augusto
Madureira Ginja, do Regimento de Transmissões;
Tenente do serviço geral do Exército (52882911) Custódio Marques
Sousa, da Direcção dc Transportes;
Tenente do serviço geral do Exército (09788864) Alexandre Vaz
Xarelho, da Direcção do Serviço de Administração Militar;
Sargento-mor do serviço geral do Exército (50129511) António José
Marcelino, da Chefia do Serviço Geral do Exército;
Sargento-ajudante do serviço geral do Exército (51520911) José Maria
Vaz, da Chefia do Serviço Geral do Exército;
Sargento-ajudante do serviço geral do Exército (50881511) Horácio
Pires Concha, do Distrito de Recrutamento e Mobilização de
Ëvora;
1.° Sargento do serviço geral do Exército (1311027$) José Lopes
ferreira, do Distrito de Recrutamento e Mobilização de Coimbra;
1.0 Sargento do serviço geral do
Exército (12919674) José Joaquim
Nunes Andrez, do Arquivo Geral do Exército;
1.0 Sargento do serviço geral do Exército
(14158378) Armando José
de Brito Teixeira Lage, do Regimento de Infantaria de Vila Real;
.°
Sargento do serviço geral do Exército (07820779) Carlos do Amaral
Coimbra, do Batalhão do Serviço Geral do Exército;
2.° Sargento do serviço geral do Exército (03890781) Jorge Martins
Miguel, do Serviço Cartogrífico do Exército.
b. Poi designaçüo cio general VCEME:
Major do serviço geral do Exército (51366911) António Pereira de
Sousa Teles, do Instituto Superior Militar;
Capitão do serviço geral do Exército (50657111) Francisco dos Anjos
Nunes Borralho, da Direcção do Serviço de Pessoal;
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Sargento-chefe do serviço geral do Exéi’cito (51508511) Alfredo
Pereira Nunes, do Batalhão do Serviço Geral do Exército;
Sargento-ajudante do serviço geral do Exército (51354611) Porfírio
Manuel Casaca Serrano, da Direcção do Setwiço de Pessoal;
c. Por inerência de fttnções:

Capitão do serviço geral do Exército (50905211) Manuel Filipe André,
da Chefia do Serviço Geral do Exército;
Capitão do serviço geral do Exército (50133511) Manuel Carreiras
Rato, da Chefia do Serviço Geral do Exército.
11. Conselho da Inspecção das Bandas e fanfarras do Exército
a. Por eleição:
Ivlajor chefe de banda de música (34400147) Fernando José Sanches,
da Guarda Fiscal;
Capitão chefe de banda de música (50518511) Armandino Abreu
Silva, do Quartel-General da Região Militar do Centro;
Tenente chefe de banda de música (50122111) José Duarte Gaspar,
da Inspecção de Bandas e Fanfarras do Exército;
Sargento-mor músico (52136611) Francisco G. da Costa Abreu, do
Regimento de Infantaria do Porto;
Sargento-chefe músico (52257411) Luís Nogueira Rego, da Escola
Prática de Infantaria;
Sargento-chefe chefe de fanfarra (51048411) Luís José de Jesus
Correia, dos Serviços Sociais das Forças Armadas;
Sargento-chefe chefe de fanfarra (52111411) Ernílio C. Rendeiro de
Oliveira, do Quartel-General da Região Militar do Norte;
músico (39506811) Manuel Henriques Lousa, do Regi
Sargento
1
mento de Infantat-ia de Queluz;
1.0 Sargento clarim (42287760) Francisco A Beira Barrete, do Regi
mento de Artilharia de Lisboa.
b. POr designação do general VCEME:
Major chefe de banda de música (50150811) Idílio Martins Fernandes,
da Guarda Nacional Republicana;
Capitão chefe de banda de música (41005562) José Eduardo da
Encarnação Ferreira, do Quartel-General da Região Militar
do Sul;
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Sargento-mor chefe de fanfarra (51213911) Quirino Augusto da Con
ceição, da Inspecção de Bandas e fanfarras do Exército;
1.0 Sargento músico (50880911) Manuel Rodrigues Ferreira, do Regi
mento de Infantaria de Tomar.
c. Por

inerência

de Junções:

Major chefe dc banda de música (51517711) Joaquim Alves de
Amorim, do Regimento de Infantaria de Queluz.

12. Conselho do ex-Serviço Postal Militar
a. Por eleiçiio:
Major (41016251) Rafael Pereira Lopes, do Estado-Maior do Exército;
Capitão (41192559) António Marques da Conceição Domingos, da
Direcção do Serviço de Pessoal;
Capitão (39222759) Ananias Reinaldo Alves Maiçal, da Direcção
do Serviço de Pessoal;
Sargento-mor (51074311) Belmiro Rodrigues Duarte Evo, do Cofre de
Previdência das Forças Armadas;
Sargento-ajudante (41025860) João Maria Santos Cruz, da Direcção do
Serviço de Pessoal;
1.0 Sargento (39502262) António Augusto Casimiro,
do Agrupamento
Base de Santa Margarida;
1.0 Sargento (00826766) José Sargento Lopes Antunes,
do Agrupa
mento Base de Santa Margarida.
b.

l’or

desigiutção cio general VCEiI’IL:

Capitão (39124055) Orlando Moreno de Oliveira, da Direcção da
Arma de Cavalaria:
].° Sargento (02723064) Armindo Martins Diogo, da Zona Militar da
Madeira.
e. Por inerência de jttnções:
Capitão (03617865) Francisco Neves Onofre FetTão, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Abates:
9) Abatido ao efectivo do Exército, por ter sido aumentado
à Força Aérea (tropas pára-quedistas), desde 11 de Novembro de
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1985, nos termos do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 41/78, de 27 de
Abril, o aspirante a oficial miliciano de transmissões (16698083)
João Vilaça Ferreira da Costa, da Escola Prática de Transmissões.
Rectificações
10) Colocado no Distrito de Recrutamento e Mobilização de
lisboa desde 1 de Janeiro de 1983 o alferes miliciano de artilharia
(01974669) Albérico José dos Santos Pires, e não no Distrito de
Recrutamento e Mobilização do Porto como consta na O. E., 2. Série,
n.° 7, de 1984.
11) Colocado no Regimento de Infantaria de Queluz desde 22 de
Dezembro de 1984, na situação de disponibilidade, o aspirante a
oficial miliciano de infantaria (18665180) Jorge Manuel Caliço Lopes
de Brito, do Colégio Militar, e não no Batalhão de Administração
Militar como consta na O. E., 2. Série, n.° 5, de 1985.
12) Na O. E., 2.a Série, n.° 23, de 1 de Dezembro de 1985,
pág. 1571, onde se lê: capitão (50466611) José Carvalho Gonçalves,
deve ler-se: José Fernando Gonçalves.
13) Chama-se Francisco Alvaro André de Mendonça Narciso, e
não Francisco Ãlvaro André de Mendonça, o aspirante a oficial
rniflciano do serviço de pessoal (01446682), do Batalhão do Serviço
Geral do Exército, que por portaria de 1 de Junho de 1985, inserta
na O. E., 2. Série, n.° 16, de 15 de Agosto de 1985, página 1222,
foi promovido ao actual posto.

VIII— OBITUÁRIO
1985:

Dezembro, 14— Capitão, reformado, (51500011) Domingos António
ferreira, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Dezembro, 23— Coronel, reformado, (51261711) Artur Neves Cor
reia e Silva, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
1986:

Coronel de cavalaria, reformado, (50388311) Mário
Janeiro, 1
Jaime Machado Faria, do Quartel-General da Região Militar de
Lisboa.
—
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Janeiro, 2—Capitão, reformado, (51503011) Alberto Carlos Rodri
gues Ribeito da Cunha, do Quartel-General da Região Militar
de Lisboa.
Janeiro, 22— Capitão, reformado, (52928211) Joaquim Augusto Qua
resma, do Quartel-General da Região Militar do Centro.
Capitão, reformado, (51048911) José António Moço,
Janeiro, 23
do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Capitão, reformado, (51737111) Miguel Augusto da
Fevereiro, 2
Silva, do Quartel-General da Região Militar do Norte.
Fevereiro, 10— Coronel, reformado, (51498111) Ãngelo ferrari, do
Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Fevereiro, 10— Coronel, reformado, (50376311) Aldemiro Carlos
Nunes Correia, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
—

—

O Chefe do Estado-Maior do Exército

Jorge da Costa Salazar Braga, general.

Estú conforme:
O Ajudante-General

José Feriiancto Lopes Goines tIarques,

general.
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MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

ORDEM DO

EXERCITO

2. SÉRIE
N.° 7/1 DE ABRIL DE 1986
Publica-se ao Exército o seguinte:
1— DECRETOS, PORTARIAS E DESPACHOS
MINISTËRIO DA DEFESA NACIONAL
Estado-lvtaior-Get;eraI das Forças Amadas
Serviço de Polícia Jud)ciária Militar
Despacho
Exonero das funções que vinha desempenhando no Serviço
cia Judiciária Militar o major do serviço geral do
(50599511) Mário Lopes da Silva, exoneraçõo referida
Março de 1986 para efeitos administrativos. (Nõo carece
do TC.)

de Polí
Exdrcito
a 1 de
de visto

7 de Março de 1986.— O General Adjunto Coordenador do
Estado-Maior-General das forças Armadas, João António Lopes da
Conceição, general.
(D. R., 2. Série, a..° 61, de 14 de Março de 1986.)

II— JUSTIÇA E DISCIPLINA
Condecorações:
MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

Manda o Vice-Primeiro-Ministro e Ministro da Defesa Nacion
al.
nos termos do artigo 22.° e do n.° 1 do artigo 62.° do Regu
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lamento da Medalha Militar, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 566/
/71, de 20 de Dezembro, condecorar com a medalha de ouro
de serviços distintos o general José Maria da Costa Álvares.
Ministério da Defesa Nacional, 31 de Outubro de 1985.—O Vice-Primeiro-Ministro e Ministro da Defesa Nacional, Rui Manita! Parente
Chanceretie de Machete.
(Publicado no Diário da República, II Série, n.° 260, de 12 de Novembro de 1985.)
Manda o Vice-Primeiro-Ministro e Ministro

da Defesa Nacional,

do artigo 22.° e do n.° 1 do artigo 62.° do Regu
Medalha Militar, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 566/
de Dezembro, condecorar com a medalha de ouro
distintos o general Manuel Freire Themudo Barata.
Ministério da Defesa Nacional, 31 de Outubro de 1985.—O Vice-Primeiro-Ministro e Ministro da Defesa Nacional, Rui Manuel Parente
Chancerelie de Machete.
nos termos
lamento da
/71, de 20
de serviços

(Publicado no Diário da República, II Série, n.° 261, de 13 de Novembro de 1985.)
Manda o Ministro da Defesa Nacional, nos termos da alínea a) do
artigo 25.° e do n.° 1 do artigo 62.° do Regulamento da
Medalha Militar, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 566/71, de

20 de Dezembro, condecorar com a medalha de prata de ser
viços distintos o coronel de cavalaria Henrique Bernardino
Godinho.
Ministério da Defesa Nacional, 31 de Outubro de 1985.— O
Ministro da Defesa Nacional, Rui Ilíanuel Pttrente Chancereile
de Machete.
(Publicado no diário da República, II Série, n.° 265, de 19 de Novembro de 1985.)

Defesa Nacional, nos termos da alínea a) do
n.° 1 do artigo 62.° do Regulamento da
aprovado pelo Decreto-Lei n.° 566/71, dc
condecorar com a medalha de prata de ser
coronel do serviço de administração militar
Gonçalves.
Ministério da Defesa Nacional, 5 de Novembro de 1985.— O
Ministro da Defesa Nacional, Rui Manuel Parente Chancereile
de Machete.

Manda o Ministro da
artigo 25.° e do
Medalha Militar,
20 de Dezembro,
viços distintos o
Reinaldo Cavaco

(Publicado no Diário da República, TI Série, n.° 266, de 19 de Novembro de 1985.)
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ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS

Manda o Chefe do Estado-Maior-General das forças Armadas, nos
termos dos artigos 25.°, alínea a) do 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 •a classe o coronel do Exército Italiano Vicenzo Giordano.
O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, 21 de
Outubro de 1985.
José Lemos Ferreira, general.
—

(Publicado

no

Diário da

República, II Série,

n.°

252, de 2 de Novembro de 1985.)

SECRETARIA DE ESTADO DOS DESPORTOS

Considerando que o coronel António Viana Crespo tem dedicado
inteiramente a sua vida à actividade hípica nacional e inter

nacional, constituindo, apesar da sua idade, um esteio insubs
tituível na actividade da Federação Equestre Portuguesa;
Considerando que, quer como dirigente, quer como técnico, o
coronel Viana Crespo goza de apreço geral a nível nacional e
internacional, nomeadamente entre a classe dos juízes de saltos
de obstáculos, sendo constantemente solicitado pelas organiza
ções dos concursos de saltos;
Considerando que com a sua longa actividade muito se tem pres
tigiado o desporto equestre e o nome do País:

Concedo ao coronel António Viana Crespo a medalha de bons
serviços desportivos, ao abrigo do artigo 5.° do Decreto-Lei
n.° 45/83, de 27 de Janeiro.
O Secretário de Estado dos Desportos, 21 de Outubro de

1985, Júlio Francisco Miranda Calha.

(Publicado no Diário da República, II Série, n.° 269, de 22 de Novembro de 1985.)

Direcção do Serviço de Justiça e Disciplina
Repartição de Justiça e Disciplina

Por portaria de 18 de Fevereiro de 1986:
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
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de Dezembro de 1971, o coronel de artilharia (30635811) Jorge
Vieira de Barros e Bastos.
Por portaria de 25 de Fevereiro de 1986:
Manda o Chefe do Estado-lvfaior 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 do serviço geral do Exército
(52672111) Manuel Joaquim Paulo Dias.
Por portarias de 18 dc Fevereiro de 1986:
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 (51392111) Jaime da fonte Alpendre.
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 Dezeinbio dc 1971, o
tenente-coronel de infantaria (50182611) José Simões Lourenço.
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, na situaçção de reserva, (32118049) José
Máximo Moncada de Oliveira e 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 de infantaria (08861863) Manuel Estêvão Martinho da
Silva Rolão.
Manda o Chefe do Estado-Maior 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
considetado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
major de infantaria (31685062) Henrique José Pinto Correia de
Azevcdo.
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 (00578363) Joaquim António Camacho
Aguili.
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 (51375611) Octávio Emanuel Barbosa Hen
tiques.
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 (50434511) Norberto Carvalho de
Lacerda Benigno.
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 médico (50937211) Rui Francisco Gil.
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 material (51336811) Avelino Cândido Fer
nandes Baptista.
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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
major do serviço de material (51328811) Custódio de Jesus
Ladino.
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 (52503511) Eugénio Moita
Aurélio.
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 (52253511) José António
Calmeiro.
Por portarias de 26 de Fevereiro de 1986:
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 (46284454) Manuel Baptista Ramos.
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 (50435311) Luís Manuel da Sílva Pereira
Coutinho.
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-
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mente da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
tenente-coronel do serviço de administração militar (50213511)
Rogério Sérgio dos Santos Cachide.
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 (51027511) Fernando Pe
reira frança.
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 36.0 do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
major do serviço postal militar (41016251) Rafael Pereira Lopes.
Por portarias de 18 de fevereiro de 1986:
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 33o e 36.0 do Regula
mente da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
capitão de infantaria (05788967) Manuel Augusto de Faria.
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 330 e 36.° do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
capitão de transmissões (50331011) João Botão Feliz.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha dc mérito militar de 3. classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.0 do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
capitão cio serviço de administração militar (00570969) Manuel
António Geraides.
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
tenente do serviço geral do Exército (09788864) Alexandre
Vaz Xarelho.
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 Dezenibro de 1971, o
capitão miliciano do serviço de pessoal Manuel Justino Rodri
gues da Silva, do Centro de Estudos Psicotécnicos do Exército.
Por portarias de 26 de fevereiro de 1986:
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 (40004762) Jacinto Joaquim Aidos.
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 (06442565) Gonçalo Nuno Duarte
de Sampaio fevereiro, do Regimemo de Comandos.
Condecorados com a medalha de ouro de comportamento exemplar,
por despacho das datas que se indicam e em conJormidade com
as disposições do Regulamento da Medalha Militar, promulgado
pelo Decreto n.° 566/71, de 20 de Dezembro, os seguintes
oficiais:
13 de fevereiro de 1986:
Coronel de artilharia (50446511) António José fialho Segurado;
Capitão do serviço geral do Exército (50170111) Mantiel Joaquim
Leite.
18 de fevereiro de 1986:
Coronel de cavalaria (51412411)
Monteiro.

José Alberto Menezes Pereira
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Lotivores:
MINISTËRIO DA DEFESA NACIONAL

Louvo o general José Maria da Costa Ãlvaics pela acção verdadei
ramente notável que desenvolveu no cargo de director Nacional
de Armamento, que agora deixa a seu pedido, e em cujo desem
penho uma vez mais evidenciou as raras qualidades que sempre o
impuseram corno oficial general dos mais distintos.
inteiramente devotado ao cumprimento das missões que ao longo
de uma longa e brilhante carreira lhe foram confiadas e sempre
animado de exemplar sentido do dever, confirmou no desem
penho do alto cargo que agora deixa a extraordinária reputação
profissional e pessoal a que há muito ganhou jus, desde que
como oficial subalterno abraçou a carreira das ai-mas.
Oficial general de grande prestígio em meios civis e militares
nacionais e estrangeiros, tem representado Portugal de forma
digna e brilhante em numerosas reuniões internacionais em
que tem participado como director Nacional de Armamento,
prestigiando o País e as forças Armadas que tão devotadamente
tem servido, merecendo a alta consideração das entidades com
quem tem contactado e o apreço do Ministro da Defesa Nacional
pelo rendimento e resultados que sempre soube conseguir.
As suas notáveis qualidades humanas e militares aliadas a
vastíssimos conhecimentos nos campos da investigação e da
logística de produção foram notavelmente patenteadas nos estu
dos e pareceres que teve ocasião de subscrever e nos quais sobres
sai a clareza do seu raciocínio, a profundidade e capacidade de
análise e a frontalidade e honestidade das propostas apresen
tadas.
Oficial dotado de viva inteligência, de forte personalidade e de
fino trato tem conseguido com a sua acção pessoal, a todos os
títulos brilhante e distintíssima, superar todas as dificuldades
surgidas na adequada implementação da Direcção Nacional de
Armamento, devido à carência de meios com que se tem con
frontado e a que não é estranha a ausência de publicação da
respectiva lei orgânica.
Pelas qualidades e virtudes apontadas e grande verticalidade de
carácter, o general Costa Álvares grangeou a estima e admiração
de quantos com ele têm lidado, sendo de inteira justiça dar
público testemunho de apreço e reconhecimento pelos serviços
que prestou, de que resultou lustre para as forças Armadas e
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para a Nação, os quais considero extraordinários, relevantes e
muito distintos.

Ministério da Defesa Nacional, 31 de Outubro de 1985.— O
Vice-Primeiro-Ministro e Ministro da Defesa Nacional, Rui Manuel
Parente Chancereile de Machete.
(Publicado no Diário da Reptiblica, 11 Síric, n.° 260, de 12 de Novembro de 1985.)
Louvo o general Manuel freire Themudo Barata, director do Ser
viço Histórico Militar, pela forma notavelmente distinta e bri

brilhante como presidiu à Comissão Executiva das Comemora
ções do VI Centenário da Batalha de Aljubarrota, efeméride a
que o Governo atribuiu elevado significado face ao sentido patri
ótico de que se revestia pelo enaltecimento dos valores morais
e mais nobres da Pátria Portuguesa.
Designado para aquela missão, a todos os títulos honrosa, mas
também árdua e espinhosa, pela sua vasta cultura e pelos elevados
méritos que ao longo de uma carreira de dedicação à causa
nacional sempre deu sobejas provas, conseguiu, pela sua capa
cidade de organização, grande dinamismo e perseverança ímpar,
que todos os actos a realizar no âmbito das Comemorações
alcançassem o relevo e a projecção verdadeiramente nacionais
como o impunha a dignidade da efeméride.
Sabendo congregar a iniciativa e o entusiasmo de todas as enti
dades que a nível nacional ou regional foram chamadas a par
ticipar nas Comemorações, conseguiu, ainda, com a sua pujante
energia, não obstante as naturais dificuldades que sempre sul
gem em realizações de tarnanha envergadura e perante meios
de alguma forma exíguos e com a sua acção verdadeiramente
exemplar aliada a um autêntico espírito de sacrifício, materializar
todo um extenso programa executado com toda a precisão ao
longo de cerca de 6 meses, desde a evocação dos acontecimentos
mais marcantes do interregno e que culminaram com a aclama
ção de D. João 1 até à evocação da nova época que Aljubarrota
abriu a Portugal e ao mundo, focando os primeiros passos dos
Descobrimentos e os valores da cultura portuguesa.
Merece, também, relevo especial a construção do museu-anfi
teatro de Aljubarrota e a exposição itinerante sobre a batalha que
percorreu todos os distritos do continente e também as Regiões
Autónomas da Madeira e dos Açores, numa afirmação de sã
nacionalidade e viva manifestação de portuguesismo, constituindo
assim não só um pólo de atracção para os mais novos como tam
bém um estímulo para o desenvolvimento dos sentimentos de
coesão e unidade entre todos os portugueses.
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É, ainda, o general Thernudo Barata um cidadão e um militar
digno de respeito e consideração de quantos com ele lidam,
pelas elevadas virtudes que possui, pelo seu fino trato, pela sua
viva inteligência, pela verticalidade do seu carácter e pelo seu
elevado espírito patriótico. Por tudo o apontado é de inteira
justiça dar público testemunho de apreço e reconhecimento pelos
serviços que prestou, de que resultou lustre para as Forças
Armadas e para a Nação, que ao Vice-Primeiro-Ministro e Mi
nistro da Defesa Nacional muito apraz enaltecer, considerando-os
muito importantes, extraordinários, relevantes e distintíssimos
-

Ministério da Defesa Nacional, 31 de Outubro de 1985.— O
Vice-Primeiro-Ministi-o e Ministro da Defesa Nacional, Rtti Manuel
Parente Chancerelle de Machete.
(Publicado no Diário da República, II Série, n.’ 261, de 13 de Novembro dc 1985.)
Louvo o coronel de cavalaria Henrique Bernardino Godinho pela
acção distinta e brilhante que tem desenvolvido no Gabinete do
Ministro da Defesa Nacional, a par de notável capacidade de
trabalho, dinamismo e elevada competência profissional.
Dotado de um marcado espírito de análise, de acentuado poder
criativo, de vincada personalidade e excepcionalmente brioso,
qualidades estas aliadas a um impoluto carácter e à defesa intran

sigente dos princípios éticos e dos valores morais que cultiva em
elevado grau, impôs-se pela sua conduta à estima e considera
ção de quantos com ele têm lidado.
Militar possuidor de uma destacada folha dc serviços, como
atestam os inúmeros louvores que lhe têm sido conferidos, fron
tal nas suas atitudes e na defesa dos pontos dc vista que perfilha,
de uma lealdade ímpar, tem sido um colaborador dc valor ines
timável no estudo e desenvolvimento de importantes trabalhos
que lhe têm sido cometidos.
Possuidor de elevado espírito de cumprimento do dever, em
penhou-se devotadamente e com extraordinária eficiência no
accionamento dos múltiplos e delicados assuntos, para os quais
encontrou sempre a melhor solução ou o conselho mais valioso.
Pelo conjunto de qualidades apontadas, que o confirmam como
um distinto oficial, que muito piestigia o ramo a que pertence,
com reconhecida capacidade para o desempenho das mais altas
funções, é o coronel Godinho credor do apreço e consideração
do Ministro da Defesa Nacional e merecedor que se dê público
testemunho dos valiosos serviços pot- si prestados, que, com

5%

ORDEM DO EXÉRCITO N.° 7

toda a justiça, devem
e distintos.

ser

2. Sric

considerados relevantes, extraordinários

Ministério da Defesa Nacional, 31 de Outubro de 1985.— O
Ministro da Defesa Nacional, Rtti Mcmuel Parente Chanceielle dc’
Machete.
(Publicado no Diário da República, II Série, n.° 266, de 19 dc Novembro de 1985.)

Louvo o coronel do serviço dc administração militar (51423711)
Reinaldo Cavaco Gonçalves, pela forma altamente meritória,
esclarecida, competente e dedicada como tem desempenhado as
funções dc chefe do Núcleo de Assuntos Económico-financeiros
do Gabinete do Ministro da Defesa Nacional.
Oficial dotado de elevada capacidade de estudo e organização,
bom senso e ponderação, dinâmico mas sereno, de extrema leal
dade mas frontal na defesa das suas opiniões, quando conscien
temente as considera justas, possuindo um muito elevado grau
de competência técnica, evidenciando uma permanente disponi
bilidade e um entusiasmo e dedicação sem limites, comprovando
assim o seu notável espírito de missão, tem contribuído de
forma destacada para a correcta resolução dos muitos e diversi
ficados problemas do âmbito administrativo e financeiro das
Forças Armadas.
A sua facilidade de relacionamento humano tem permitido uma
ligação fácil e eficaz, quer com o Ministério das finanças e do
Plano, quer com o Estado-Maior-General das forças Armadas,
e uma atempada e correcta solução dos problemas de uma das
áleas mais sensíveis do Ministério.
A actividade que tem desenvolvido neste Gabinete demonstra
ser o coronel Cavaco um oficial inteligente, de vincado prof is
sionalismo, alto sentido do dever e excelentes qualidades de
chefia, qualidades já várias vezes reconhecidas, mas que apraz
realçar.
Pelo conjunto de qualidades enumeradas e pelo superior tta
balho desenvolvido neste Gabinete foi o coronel Cavaco Gon
çalves um inestimável colaborador do Ministto da Defesa Nacio
nal, que muito o preza e considera merecedor que se dê público
testemunho dos valiosos serviços por si prestados às forças
Armadas e à Nação, devendo tais serviços, com plena justiça,
ser considerados relevantes, extraordinários e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 5 de Novembro de 1985.— O
Ministro da Defesa Nacional, Rtti Manuel Parente Chancereile de
Machete.
(Publicado no Diário da República, II Série, n.° 266, de 19 de Novembro de 1985.)
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Direcção do Serviço de Justiça e Disciplina
Repartição de Justiça e Disciplina
Louvo o coronel de artilharia (50635611) Jorge Vieira de Barros
e Bastos, pela forma competente, muito dedicada e extremamente
eficiente como há mais de seis anos vem desempenhando as
funções de subdircctor do Instituto Militar dos Pupilos do
Exército.
Dotado de forte personalidade, grande iniciativa e evidente
noção das responsabilidades, entrega-se totalmente ao Serviço
cm tudo revelando vincado espírito de missão, senso e muita
determinação.
Dinâmico, abnegado, estudioso, culto, firme, sem deixar dc ser
tolerante e compreensivo, alia a estas qualidades conhecimento
profundo de toda a problemática relacionada com o ensino e bem
assim invulgar sentido
pedagógico, circunstâncias estas que
lhe têm permitido não só assegurar precioso contributo na for
mação das largas centenas de jovens alunos que têm servido
e servem sob seu comando como também para a definição das
soluções que, em cada caso, mais convém adoptar.
Muito

leal,

inteligente,

criterioso,

perseverante,

possuidor

dc

que associa integridade dc
carácter, capacidade de decisão e sólida formação moral, o
coronel Barros e Bastos reúne todos os atributos que lhe con
ferem perfil adequado para bem servir em qualquer circunstân
cia, designadamentc nas importantes e difíceis funções que há
largos anos exerce com elevado mérito, no Instituto dos Pupi
los do Exército.
Com assinalável espírito de sacrifício e total disponibilidade,
este óptimo oficial bem merece, pelo anteriormente expresso e
pelo conjunto dc qualidades militares, cívicas e humanas que
cultiva e pratica, que os serviços que vem prestando no Insti
tuto dos Pupilos do Exército, e dos quais resultam grande honra
e lustre para o Exército, sejam considerados extraordinários,
relevantes e distintos.
inegáveis

qualidades

de comando

a

Ministério da Defesa Nacional, 18 de fevereiro de 1986.—O
Chefe do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Salazar Brctga.
general.
Louvo o capitão do serviço geral do Exército (59672111) Manuel
Joaquim Paulo Dias, secretário-geral do Colégio Militar, que
agora deixa a efectividade de serviço, pela forma exemplar corno
desempenhou todas as missões que lhe foram confiadas ao
longo da sua carreira de 44 anos de bons e extraordinários ser-
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viços, como o atestam os louvores que lhe foram conferidos.
Oficial dotado de um carácter íntegro, de vincado espírito mili
tar, com uma elevada capacidade de organização e método,
evidenciando urna perfeita noção dos seus deveres e uma extra
ordinária vontade de bem servir, revelou grande competência
em todas as missões que desempenhou, às quais sempre se
entregou com total disponibilidade, inexcedível dedicação e
empenho das suas excepcionais qualidades de trabalho, zelo e
eficiência.
Destaca-se a sua actividade iio Colégio Militar, onde perfez
24 anos de serviço no cumprimento de uma larga gama de mis
sões em diversas fases da sua carreira e, através do seu exemplo
permanente e atitudes, contribuiu de forma valiosa para a
educação de sucessivas gerações de alunos e para a eficiência
dos serviços a que esteve ligado, interpretando de forma correcta
as orientações superiores e levando a bom termo as tarefas de
que foi incumbido.
Militar muito disciplinado, de grande lealdade, sólida formação
moral e elevadas qualidades humanas que sempre soube aliar
à correcção que imprimitt a todos os actos de serviço, impôs-se
ao respeito e consideração de todos e contribuiu para o prestígio
das Unidades e Estabelecimentos Militares que serviu, por forma
a que, com inteira justiça, os serviços que prestott, com honra
e lustre para o quadro a que pertence e para o Exército, sejam
considerados extraordinários, relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 25 de fevereiro de 1986.—O
Chefe do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Salazar Braga,
general.

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 •0 176/71, de 30 de Abril:
Desde 29 de Outubro de 1985 deixa de ser considerado na situação
de adido, nos termos do n.° 18 da alínea b) do artigo 44.° do
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Decreto-Lei a» 176/71, de 30 de Abril, por ter deixado de
prestar serviço, em diligência, no Estado-Maior-General das
forças Armadas, continuando, desde a mesma data, na mesma
situação de adido no Estado-Maior-General das forças Armadas,
nos termos do n.° 9, da citada alínea, o brigadeiro (51206611)
Silvino da Cruz Curado.
(Por portaria dc 29 de Outubro de 1985, anotada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Março dc 1986.)

Armas e serviços:
Ingresso nos quadros:
Quadro da Arma de Cavalaria
Coronel de cavalaria, supranumerário, (51196711) Orlando José
Sequeira da Silva, da Direcção da Arma de Cavalaria, onde
continua colocado, devendo ser considerado nesta situação desde
5 de Agosto de 1985, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 5 de Agosto de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Março de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Coronel de cavalaria, supranumerárío, (50432411) Rui Mamede Mon
teiro Pereira, da Direcção da Arma de Cavalaria, onde continua
colocado, devendo ser considerado nesta situação desde 19 de
Setembro de 1985, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 19 de Setembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Março de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Passagem à situação de supranumerário permanente:
Nos termos dos artigos
18 de Outubro:

1.0

e 3.° da Portaria n.° 812/84, de

Coronel veterinário, no quadro, (50038711) Rui Manuel da Cruz
Nunes, da Direcção do Serviço de Saúde, devendo ser consi
derado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 9 de Dezembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Março de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

2. Sric

ORDE&t DO EX1RCtTO N.° 7

600

Nos termos dos artigos 2.° e 5.° do Decreto-Lei
de 11 de Dezembro:

n.°

389/84,

Tenente-coronel do serviço de administração militar, adido, (51425711)
Reinaldo Cavaco Gonçaives, da Direcção do Serviço de Adminis
tração Militar, devendo ser considerado nesta situação desde 17
de Março de 1985.
O referido oficial continua na situação dc adido nos termos
do n» 17 da alínea b) cio artigo 44Y do Decreto-Lei n° 176/71,
de 50 de Abril por se encontrar a prestar serviço, em dili
gência, tio Ministério da Defesa Nacional.
tPor portaria de 22 dc jancii-o dc 19S6, anotada pelo Tribunal dc
Contas em lO dc Março dc 1986.)

Major do serviço dc administração militar, adido, (43038960) Antó
nio Vieira de Meio, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
O referido oflcial continua na situação de adido, nos termos do
n.° 9 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, dc
30 dc Abril, no Ministério da Administração Interna, na Polícia
de Segurança Pública.
(Por portaria de 20 dc Janeiro dc 1986,
Contas cm 10 dc Março de 1986.)

anotada pelo Tribunal dc

Major do serviço de administração militar, adido, (00522758) loa
quim Pereii-a Mendes, devendo ser considerado nesta situação
desde 1 de Janeiro dc 1985.
O refei-ido oficial continua 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, na Academia Militar.
(Por

portaria dc 21 dc Janeiro de 1986, anotada pelo Tribunal dc
Contas cm 10 de Março dc 1986.)

Major do quadro especial dc oficiais, adido, (36192459) Valdemar
Nogueira dos Santos, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
O referido oficial continua na situação de adido, nos termos do
n» 9 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei ti.0 176/71, de
30 de Abril, no Serviço dc Polícia Judiciái-ia Militar.
(Por portaria de 1 de Novembro

de

1935, anotada pelo Tribunal dc

Contas em 10 de Março de 1986.)
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Passagem à situação de supranumerário:
Coronel de artitharia, adido, (51462911) Herculano Caetano Costa,
da Direcção da Arma de Artilharia, por ter deixado de prestar
serviço, em diligência, no Estado-Maior-General das forças Ar
madas cm 23 de Setembro dc 1985, desde quando deve ser
considerado nesta situação.
(Por portaria de 23 de Setembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em lO dc Niarço dc 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Coronel de cavalaria. adido, (51196711) Orlando José Sequeira da
Silva, por ter sido exonerado das funções de subdirector do
Colégio Militar em 13 de Julho de 1985, desde quando deve ser
considerado nesta situação.
(Poi portaria dc 13 de Julho de 1985, visada pelo Tribunal dc
Contas em 10 de Março de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Coronel de cavalaria, adido, (50432411) Rui ?.amcde Monteiro
Pereira que, por ter sido exonerado das funções de adjunto da
missão militar NATO (Bruxelas), se apresentou no Exército em
9 dc Agosto de 1985, desde quando deve ser considerado nesta
situação.
(Por portaria dc 9 de Agosto dc 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em lO de Março dc 1986. Não são devidos emolu
meu tos.)

Major do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
adido, (50003611) José Domingos Resende dos Santos, da Direc
ção do Serviço de Material, por ter deixado de prestar serviço,
em diligência, no Estado-Maior-General das forças Armadas
em 12 de Dezembro de 1985, desde quando deve ser considerado
nesta situação.
(Por portaria de 12 de Dezembro de 1985, visada pelo Tribunal dc
Contas em 10 de Março dc 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Passagem à situação de adido:

Nos termos da alínea a) do artigo 44.° do Decreto.Lei
11.0
176/71, de 30 de Abril:
Capitão de engenharia, no quadro, (19557872) José Manuel Valon
gueiro Nunes, da 1)irecção do Serviço de fortificações e Obras
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do Exército, por ter entrado de licença ilimitada, devendo ser
considerado nesta situação desde 1 de Novembro de 1984.
(Por portaria de 10 de Janeiro de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Março de 1986.)

Nos termos do si.° 9 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/7 1, de 30 de Abril:
Coronel de artilharia, supranumerúrio, (51462911) Herculano Cae
tano Costa, da Direcção da Arma de Artilharia, por ter sido
nomeado para o cargo de chefe do Serviço da Policia Judiciária
Militar, de Evora, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1985, anotada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Março cio 1986.)

Coronel do serviço de administração militar, no quadro, (50213511)
Rogério Sérgio dos Santos Cachide, do Centro de Gestão finan
ceiro da Região Militar do Norte, por ter sido nomeado para o
cargo de inspector administrativo da Polícia de Segurança
Pública, no Ministério da Administração Interna, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 11 de Dezembro de 1985, anotada pelo Tribunal cio
Contas em 10 de Março dc 1986.)

Major do serviço de administração militar, no quadro, (35305261)
António Mário Vieira Mila Filipe, por ter sido nomeado chefe
dos Serviços de Contabilidade no Laboratório Militar de Produtos
Químicos e Farmacêuticos, devendo ser considerado nesta situa
ção desde a data da presente portaria.

de Novembro de 1985, anotada pelo Tribunal de
Contas em 14 de Fevereiro de 1986.)

(Por portaria de 4

Major do serviço de administração militar, no quadro, (05140764)
Leopoldo Lopes de Almeida Amaral, do Centro de Gestão Finan
ceiro de Santa Margarida, por ter sido nomeado para o cargo
de subchefe dos Serviços Sociais da Polícia de Segurança
Pública, no Ministério da Administração Interna, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
de Dezembro de 1985, anotada pelo Tribunal do
Contas cm 10 de Março de 1986.)

(Por portaria de 16

Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
supranumerário, (51527711) Victor Mantiel Fernandes Murta,
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por ter sido nomeado chefc da 5.’ Divisão das Oficinas Gerais
de Material de Engenharia, devendo ser considerado nesta situa
ção desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 16 de Outubro de 1985, anotada
Contas em 14 de fevereiro de 1986.)

pelo Tribunal de

Nos termos do a.° t2 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Capitão de infantaria, adido, (73703772) Manuel Agostinho Correia
Simão ferreira, do Instituto Militar dos Pupilos do Exército,
por aguardar a publicação legal da passagem à situação de
reforma extraordinária, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 6 de laneiro de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Março de 1986.)

Capitão dc infantaria, adido, do Quartel-General da Região Militar do
Sul, (46271350) Estêvão Diogo Leal, por aguardar a publicação
legal de passagem à situação de reforma extraordinária, nos
termos da alínea b) do n.’ 9 da Portaria n.° 162/76, de 24 de
Março, com vista ao Decreto-Lei n.° 43/76, devendo ser consi
derado nesta situação desde 1 de Julho de 1979.
(Por portaria de 7 de fevereiro de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Março de 1986.)

Coronel de artilharia, adido, (51459911) Gilberto Manuel Santos e
Castro, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa, por
aguardar a publicação legal da passagem à situação de reforma
extraordinária, devendo ser considerado nesta situação desde
7 de Junho de 1974.
(Por portaria de 23 de Janeiro de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas eni 10 de Março de 1986.)

Nos termos do nY 16 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Coronel de infantaria (51391611) Mário César Teixeira, adido no
Ministério da Administração Interna, na Polícia de Segurança
Pública, onde continua, devendo ser considerado nesta situação
desde 11 de Junho de 1985.
(Por portaria de 23 de Janeiro de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Março de 1986.)
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Coronel de infantaria (50274311) Carlos Alberto dc Carvalho Hen
Tiques dos Santos, adido no Ministério dos Negócios Estrangeiros
(DELNATO), onde continua, devendo ser considerado nesta
situação desde 21 de Agosto de 1985.
(Por portaria dc 23 de Janeiro de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Março de 1986.)

Coronel de infantaria (51390911) José Carlos Moreira Campos, adido
no Ministério da Administração Interna, na Guarda Nacional
Republicana, onde continua, devendo ser considerado nesta
situação desde 26 de Agosto de 1985.
(Por portaria de 23 de Janeiro dc 1986, anotada pelo Tribunal dc
Contas em 10 de Março dc 1986.)

Coronel de infantaria, adido, (51391511) João Luís de Castro Mar
ques Pereira, da Repartição de Pessoal Civil (Direcção do
Serviço de Pessoal), onde continua colocado, devendo ser con
siderado nesta situação desde 19 de Setembro dc 1985.
(Por portaria dc 23 dc Janeiro dc 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas cm 10 de Março dc 1986.)

Coronel de infantaria (51392111), Jaime da Fonte Adpendre, adido
no Ministério da Administração Interna, na Guarda Nacional
Republicana, onde continua, devendo ser considerado nesta situa
ção desde 2 de Outubro de 1985.
(Por portaria de 23 de Janeiro dc 1986, anotada pelo Tribunal dc
Contas cm 10 de Março dc 1986.)
Coronel de infantaria, adido, (51380611) Fernando Soares da Cunha,
da Direcção da Arma de Infantaria, onde continua colocado,
devendo ser considerado nesta situação desde 5 de Outubro de
1985.
O referido oficial encontra-se na situação de adido, nos termos
do n.° 18 da alínea b) do Decreto-Leí n.° 176/71, de 30 de
Abril, por prestar serviço, em diligência, tio Estado-Maior-Generat
das forças Armadas.
(Por portaria de 23 de Janeiro de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas eta 10 dc Março de 1986.)
Coronel dc infantaria (51269411) Fernando Hugo franco Belico
Velasco, adido no Ministério da Administração Interna, na
Polícia de Segurança Pública, onde continua, devendo ser con
siderado nesta situação desde 22 de Outubro de 1985.
(Por portaria de 23 de Janeiro de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Março de 1986.)
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Coronel de infantaria (50188211) Hélio Nunes Xavier, adido no
Mínistério das Finanças e do Plano, na Guarda fiscal, onde
continua, devendo sei considerado nesta situação desde 26 de
Novembro de 1985.
(Por portaria de 23 de Janeiro de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em lO de Março de 1986.)

Coronel de artilharia, adido, (50271811) José Carlos Mesquita Lavado.
da Direcção da Arma de Artilharia, onde continua colocado, de
vendo ser considerado nesta situação desde a data da ptesente
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.
(Por portaria de 24 de Junho dc 1985, anotada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Março de 1986.)

Coronel de artilharia, adido, (5056781 1) Victor Manuel Medeiros
da Silva, da Direcção da Arma de Artilharia, onde continua
colocado, 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 h) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71,
de 30 dc Abril.
(Por portaria de 30 de Junho dc 1985, anotada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Março de 1986.)

Coronel de artilharia, adido, (51369711) Renato Gastão Schultze da
Costa ferreira, no Instituto de Altos Estudos Militares, onde
continua, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 22 de Julho de 1985, anotada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Março de 1986.)

Coronel de artilharia, adido, (51461311) Aníbal Celestino Gomes da
Rocha, da Direcção da Arma de Artilharia, onde continua colo
cado, devendo ser considerado nesta situação desde a data da pre
sente 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.
(Por portaria de 24 de Agosto de 1985, anotada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Março de 1986.)
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Coronel de artilharia, adido, (50275811) Manuel Francisco Ganhulo
Palma, na Academia Militar, onde continua, devendo ser consi
derado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria dc 15 de Setembro de 1985, anotada pelo Tribunal de
Contas em 10 dc Março de 1986.)

Coronel de cavalaria, adido, (51234611) Antero Correia de Araújo,
da Repartição Técnica (Direcção do Serviço de Pessoal), onde
continua colocado, devendo ser considerado nesta situação desde
1 de Maio de 1985.
(Por portaria

de 23 de Janeiro de 1986,
Contas em 10 de Março de 1986.)

anotada pelo Tribunal de

Coronel de serviço de administração militar, adido, (51422411) José
Dias Campos, da Direcção do Serviço de Administração Militar,
onde continua colocado, devendo ser considerado nesta situação
desde 19 de Abril de 1985.
(Por portaria de 23 de Janeiro de 1986, anotada pelo Tiibunal de
Contas em 10 de Março de 1986.)

Coronel do serviço de administração militar, adido, (50480311) Gil
fernandes Cardoso, da Direcção do Serviço de Administração
Militar, onde continua colocado, devendo ser considerado nesta
situação desde 23 de Abril de 1985.
(Por portaria de 23 de Janeiro de 1986,
Contas em 10 de Março de 1986.)

anotada pelo

Tribunal de

Coronel do serviço de administração militar, adido, (50508611) Fei
nando Dias Frade, no Ministério da Administração Interna, na
Guarda Nacional Republicana, onde continua, devendo ser con
siderado nesta situação desde 4 de Junho de 1985.
(Por portaria de 23 de Janeiro de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Março de 1986.)

Coronel do serviço de administração militar, adido, (51474511)
Aventino Alves Teixeira, da Direcção do Serviço de Adminis
tração Militar, onde continua colocado, devendo ser considerado
nesta situação desde 16 de Julho de 1985.
(Por portaria de 23 de Janeiro de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Março de 1986.)

Coronel do serviço de administração miltiar, adido, no Ministério da
Administração Interna, na Guarda Nacional Republicana, onde
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continua, (51263611) João da Silva Antunes Nogueira, devendo
ser considerado nesta situação desde 22 de Julho de 1985.
(Por portaria de 23 de Janeiro de 1986, anotada pelo Tribunal dc
Contas em 10 de Março de 1986.)

Coronel do serviço de administração militar, adido, (51474411)
Alexandre Coelho Marques, do Centro de Gestão Financeiro da
Região Militar do Centro, onde continua colocado, devendo
ser considerado nesta situação desde 24 de Julho de 1985.
(Por portaria de 23 de Janeiro de 1986,
Contas em 10 de Março de 1986.)

anotada

pelo Tribunal de

Coronel do serviço de administração militar, adido, (51474211)
Artur Gonçalves de Almeida Rita, do Centro Financeiro do
Exército, onde continua colocado, devendo ser considerado nesta
situação desde 8 de Outubro de 1985.
(Por portaria de 23 de Janeiro de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Março de 1986.)

Coronel do serviço de administração militar, adido, (52157711) José
Maria Moreira de Azevedo, nas Ofleinas Gerais de Fardamento
e Equipamento, onde continua, devendo ser considerado nesta
situação desde 19 de Outubro de 1985.
(Por portaria de 23 de Janeiro de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Março de 1986.)

Coronel do serviço de administração militar, adido, (50025511) Alfeu
Raul Maia da Silva Forte, do Conselho Fiscal dos Estabeleci
mentos Fabris do Exército, onde continua, devendo ser consi
derado nesta situação desde 25 de Novembro de 1985.
(Por portaria de 23 de Janeiro de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Março de 1986.)

Capitão do serviço geral do Exército, no quadro, (50669411) Edmun
do da Costa Borges, da Repartição de Recrutamento da Direc
ção do Serviço de Pessoal, onde continua colocado, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 dc Dezembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Março de 1986. NSo suo devidos emolu
Inentos.)

Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (52117011)
Manuel Vermelho Moreira, da Direcção do Serviço de Saúde,
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onde continua colocado, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 15 de Dezembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas cm 10 de Março de 1986. NSo suo devidos emolu
mentos.)

Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (50418311)
António Gomes da Conceição, do Hospital Militar Principal,
onde continua colocado, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
tI’or portaria de 18 dc Dezembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 10 dc Março de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Capitão do serviço geral do Exército, adido, (51710411) Anúplio de
Matos, da Chefia do Serviço Geral do Exército, onde continua
colocado, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(l’or portaria de 27 dc Dezembro de 1985, anotada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Março de 1986.)

Capitão do serviço geral do Exército, adido, (50347611) Manuel
Godinho Mendes Gato, no Serviço da Polícia Judiciária Militar
(Évora), onde continua, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 18 de Janeiro de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Março de 1986.)

Nos termos do 11.0 18 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Coronel de artilharia, no quadro, (51167711) António de Azevedo
Dias, do Quartel-General da Região Militar do Norte, onde con
tinua colocado, por se encontrar a prestar serviço, em dili
gência, no Serviço de Polícia Judiciária Militai (Delegação do
Porto), devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 27 de Setembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 10 dc Março de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Major de transmissões, no quadro, (04114964) Armando Brás Pinto
Pt-aça, da Direcção da Arma de Transmissões, onde continua
colocado, por se encontrar a prestar serviço, em diligência, no
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Estado-Maior-General das forças Armadas, devendo ser consi
derado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Novembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Março de 1986. Não são devidos emolu
men Los.)

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, (51461211) Adriano Albuquerqtte No
gueira, do Estado-Maior-General das Forças Armadas, onde con
tinua colocado, por aguardar preenchimento de vacatura, deven
do sei’ considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 30 de Outubro de 1985,
Contas em 10 de Março de 1986.)

anotada

pelo Tribunal de

Nos termos do n.° 1 da Portaria n.° 94/76, de 24 de
Fevereiro:
Reingressado no quadro permanente da arma de artilharia desde 22
de Outubro de 1985, nos termos do n.° 2 do artigo 7.° do Decre
to-Lei n.° 210/73, de 9 de Maio, e Decreto-Lei n.° 43/76, de 20
de Janeiro, o tenente-coronel miliciano de artilharia (51459911)
Gilberto Manuel Santos e Castro, do Quartel-Genei’al da Região
Militar de Lisboa, 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 90.
(Par portaria de 6 de Novembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 6 de Fevereiro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

IV

—

PROMOÇÕES

Oficiais do quadro permanente
Armas e serviços:
Estado-Maior do Exército
Coronel de infantaria, o tenente-coronel de infantaria (51399111)
António Pedro Simões Vagos, do Estado-Maior do Exército, con
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tando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimen
tos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria dc 27 de Novembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Coronel de artilharia, o tenente-coronel de artilharia (51371811) Rui
Manuel Viana de Andrade Cardoso, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da pre
sente portaria.
(Por portaria de 22 de Dezembro de 1985. 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
serviço de administração militar (51307811) António Cardoso
Ferreira da Costa, do Estado-Maior do Exército, contando a anti
guidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1983. Não carece de visto do
Tribtinal de Contas, nos termos do Decreto n. 276-A/75.)

Dfrccção do Serviço de Pessoal
Repartição de Oficiais
Coronel de infantaria, o tenente-coronel de infantaria (51246911)
José Pedro Mendes Franco do Carmo, da Direcção do Serviço
de Pessoal (Repartição de Oficiais), contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da
pIsen portaria.
(Por portaria dc 4 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Direcção do Serviço de Pessoal
Repartição de Recrutamento
Coronel de infantaria, o tenente-coronel de infantaria (51398811)
José Medina Ramos, da Direcção do Serviço de Pessoal (Repar
tição de Recrutamento), contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 9 de Novembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)
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Infantaria

Coronel de infantaria, da Direcção da Arma de Infantaria, o tenente-coronel de infantaria, da mesma Direcção, (51398911) Arnílcar
ferreira da Silva Lúcio, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presentc portaria.
O referido oficial encontra-se na situação de adido, nos termos
do n.° 18 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei a.° 176/71,
de 30 de Abril, de harmonia com o Decreto-Lei n.° 681/76, de
8 de Setembro, por se encontrar a prestar serviço, em diligência,
no Estado-Maior-General das Forças Armadas.
(Por portaria de 27 de Novembro de 1985. N6o carece dc visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Coronel de infantaria, adido, da Direcção da Arma de Infantaria,
o tenente-coronel de infantaria, adido, da referida Direcção,
(51340611) Vasco José de Oliveira Vilas Boas, 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 termos do
n.° 18 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, dc
30 dc Abril de harmonia com o Decreto-Lei n.° 681/76, de 8
de Setembro, por se encontrar a prestar serviço, em diligência,
no Estado-Maior-General das forças Armadas.
(Por portaria de 10 de Dezembro de 1985. Niio carece dc visto do
Tribunal dc 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, (51371611) Salvador Julião
de Carvalho Guerreiro, 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.° 681/76, de
8 de Setembro, por se encontrar a prestar serviço, em diligência,
no Ministério da Administração Interna, na Polícia de Segu
lança Pública.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1985. N6o carece de visto do
Tribunal dc Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Direcção da Arma de Cavalaria
Coronel de cavalaria, o tenente-coronel dc cavalaria (51468911)
Fernando Luís franco da Silva Ataíde, da Direcção da Arma dc
Cavalaria, contando a antiguidade pala todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 24 de Outubro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Direcção do Serviço de Saúde
Coronel veterinário, o tenente-coronel veterinário (31410658) José
Eduardo do Carmo Costa, da Direcção do Serviço de Saúde,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo venci
mentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 9 de Dezembro de 1985. 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, adido, da Direcção do
Serviço de Administração Militar, o tenente-coronel do serviço
de administração militar, adido, da referida Direcção, (51475011)
Emídio José Brandão dos Santos Marques, 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 n.° 18 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71,
de 30 de Abril, dc harmonia com o Decreto-Lei n.° 681/76, de
8 de Setembro, por se encontrar a prestar serviço, em diligência,
no Estado-Maior-General das forças Armadas.
(Por portaria de 11 dc Outubro de 1985. Não carece de ‘isto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Direcção do Serviço de Finanças
Coronel do serviço de administração militar, o tenente-coronel do
serviço dc administração militar (51475111) António da Silva
Dores, da Direcção do Serviço de Finanças, contando a anti
guidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 16 de Novembro de 1985. Não 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
Tenente-coronel do serviço geral do Exército, adido, da Chefia do
Serviço Geral do Exército, o major do serviço geral do Exército,
adido, da referida Chefia, (47092257) Josenaldo Soares de Paula
Carvalho, contando a antiguidade para todos os efeitos, inclu
indo 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.° 681/76,
de 8 de Setembro, por se encontrai- a prestar serviço, cm diligên
cia, no Instituto da Defesa Nacional.
(Por portaria de 1 de Dezembro dc 1985. Não carece dc visto do
Tribunal dc Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Tenente-coronel do serviço geral do Exército, o major do serviço
geral do Exército (31339057) Júlio António de Almeida Costa,
da Chefia do Serviço Geral do Exército, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria dc 1 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos cio Decreto n.° 276-A/iS.)

Chefia do Serviço de Assistência Religiosa das forças Armadas
Tenente-coronel graduado, capelão títulai-, da Chefia do Serviço de
Assistência Religiosa das Forças Armadas, o major graduado,
capelão títular, do Quartel-General da Região Militar do Norte,
(40254352) António Valente de Matos, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 28 de Outubro dc 1985. Não carece de visto do
Tribunal dc Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Quartéis-generais:
Região Militar do Centro
Coronel de infantaria, o tenente-coronel dc infantaria (51392511)
Alcino Fei-nando Veiga dos Santos, contando a antiguidade
desde 25 de Junho de 1981 e vencimentos desde 1 de Novem
bro de 1984.
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Tetwnte-coronel dc infantaria, o major de infantaria (51392511)
Alcino Fernando Veiga dos Santos, contando a antiguidade desde
31 de Dezembro de 1976 e com direito a vencimentos desde 1 de
Novembro de 1984.
(Por portaria dc 10 de Janeiro dc 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Região Militar de Lisboa
Coronel de infantaria, o tenente-coronel dc infantaria (51086011)
Fernando de Sousa, contando a atiguidade desde 13 de Agosto
de 1975 e com direito a vencimentos desde 1 de Novembro
de 1984.
(Por portaria dc 2 de Janeiro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Coronel de artilharia, adido, do Quartel-General da Região Militar
de Lisboa, o tenente-coronel de artilharia, adido, do referido
Quai-tel-Gcnei’al. (51459911) Gilberto Manuel Santos e Castro,
contando a antiguidade desde 16 de Setembro de 1974 e com
direito a vencimentos desde 1 de Setembro de 1975.
O referido oficial encontra-se na situação de adido, nos termos
do Decreto-Lei nY 43/76, de 20 de Janeiro.
(Por portaria de 6 de Novembro de 1985. Não carece dc visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Major de artilharia, o major graduado de artilharia (51322811)
Victor Manuel da Ponte da Silva Marques, contando a antigui
dade desde 1 de Janeiro de 1974.
(Por portaria de 26 de Fevereiro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75j

Majot do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), o
capitão do sei-viço de material (serviços técnicos de manutenção)
(50531211) João Francisco Sargento Lopes, contando a antigui
dade desde 18 de Julho de 1979 e com direito a vencimentos
desde 1 de Novembro de 1984.
de 17 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)

(Por portaria

Região Militar do Norte
Coronel de infantaria, o tenente-coronel de infantaria (51112611) José
dos Santos Preto, contando a antiouidadc desde 1 de Novembro
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de 1976 e com direito a vencimentos desde 1 de Novembro
de 1984.
Tenente-coronel de infantaria, o major de infantaria (51112611)
José dos Santos Preto, contando a antiguidade desde 1 dc
l)ezembro de 1974 e com direito a vencimentos desde 1 de
Novembro de 1984.
(Por portaria dc 2 de janeiro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal dc Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Região Militar do Sul
Coronel de infantaria, o tenente-coronel de infantaria (51398511)
Valdemar Sezinando Monteiro Batista, cio Quartel-General da
Região Militar do Sul, cotitando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data tia presente portaria.
(Por portaria dc 11 de Outubro de 1985. Não carece de Visto cio
Tribunal dc Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)

Zona Militar dos Açores
Coronel de infantaria, supranumerário permanente, o tenente-coronel
de infantaria, supranumerário permanente, (51398311) Mário José
Vargas Cardoso, do Quartel-General da Zona Militar dos Açores,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo venci
mentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 11 de Outubro de 1985. 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 Chaves

Coronel de infantaria, supranumerário permanente, o tenente-coronel
de infantaria, supranumerário permanente, (51399011) Walter
da Silva Almeida, do Regimento de Infantaria de Chaves, con
tando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 30 de Dezembro de 1985. Não carece dc visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Regimento de Infantaria de Viseu
Coronel de iníantaria, supranumerário permanente, o tenente-coronel
de infantaria, supranumerúrio permanente, (51141111) António
Virgílio da Cunha Magalhães Soeiio, do Regimento de Infan
taria de Visou, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria dc 31 de Outubro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Cavalaria:
Centro de Instrução da Polícia do Exército
Coronel de cavalaria, o tenente-coronel de cavalaria (51469011)
Filorneno Jorge Malheiro Garcia, do Centro de Instrução da
Polícia do Exército, contando a antiguidade para todos os
eteitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de II dc Dezembro dc 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-Â/75.)

Serviço de transportes:
Batalhão do Serviço de Transportes

Coronel de infantaria, o tenente-coronel de infantaria (51352911)
Alfredo Jorge Ribeiro Mota Cardoso, do Batalhão do Serviço
de Transportes, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 12 dc Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 276-A/75.)

Centro dc Instrução de Cotidução Auto n.° 1
Coronel dc artilharia, o tenente-coronel de artilharia (51371711)
Manuel Valentim de Oliveira Nuncs, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 19 de Novembro de 1985. Não carece de visto do
‘I’ribunal de Contas, nos termos cIo I)ecreto n.° 276-A/75.)
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Õrgãos dc execução dos serviços e outros elementos:
Estabelecimentos de instrução
Instituto Superior Militar
Coronel de artilharia, no quadro, o tenente-coronel de artilharia,
adido, (51168211) Damasceno Maurício Loureiro BorgcL. on
tanclo a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto o.” 276-A/75.)

Escola de Sargentos do Exército
Major do transmissões (scrvicos técnicos
ramo exploração), o
capitão dc transmissões (serviços técnicos
ramo exploração)
(51095311) João Gaspar Fernandes Ribeiro, da Escola dc Sar
gentos do Exército, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data tia presente portaria.
—

—

(Por pelaria cIo 10 dc Dcen,!ro de 1985. ão carc:e dc visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decrete ii. 276-A/75.)

Centro Militar de Educação Física, Equitação e Desportos
Tenente-coronel de cavalaria, adido, do Centro Militar de Educação
Física, Equitação e Desportos, o major de cavalaria, adido, do
mesmo Centro, (51414011) Vasco Luís Pereira Esteves Ramires,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo venci
mentos, desde 1 de Julho de 1981.
O referido oficial encontra-se na situação de adido nos termos
do Decreto-Lei n» 45/76, de 20 de Janeiro.
(Por portaria de 14 de Janeiro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Estabelecimentos fabris
Manutenção Militar
Coronel do serviço de administração militar, no quadro, da Manu
tenção Militar, o tenente-coronel do serviço dc administração
militar, adido, na Manutenção Militar, (51423911) José António
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Inês Quintas, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 30 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Diversos:
Centro de Gestão Fianceira da Região Militar do Norte
Coronel do serviço de administração militar, o tenente-coronel do
serviço de administração militar (50213511) Rogério Sérgio dos
Santos Cachide, do Centro de Gestão financeira da Região
Militar do Norte, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 9 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Arquivo Geral do Exército
Coronel de infantaria, o tenente-coronel de infantaria (50091611)
Alfredo Maria Lopes de Mesquita Gtiimarães, contando a
antiguidade desde 16 de Setembro de 1974 e com direito a
vencimentos desde 1 de Novembro de 1984.
Coronel de infantaria, o tenente-coronel de infantaria (51383711)
Guilhermino Nogueira da Rocha, contando a antiguidade desde
16 de Setembro de 1984 e com direito a vencimentos desde 1 de
Novembro de 1984.
Coronel de infantaria, o tenente-coronel de infantaria (51388511)
António Rosado Serrano, contando a antiguidade desde 1 de
Setembro de 1976 e com direito a vencimentos desde 1 de
Novembro de 1984.
Coronel de infantaria, o tenente-coronel de infantaria (51234411)
Rodrigo Peres Pinto Soares, contando a antiguidade desde 1
de Novembro de 1976 e com direito a vencimentos desde 1
de Novembro de 1984.
Tenente-coronel de
tónio Rosado
Dezembro de
Novembro de

infantaria, o major de infantaria (51388511) An
Serrano, contando a antiguidade desde 1 de
1974 e com direito a vencimentos desde 1 de
1984.
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Tenente-coronel de infantaria, o major de infantaria (51234411)
Rodrigo Peres Pinto Soares, contando a antiguidade desde 1 de
Dezembro de 1974 e com direito a vencimentos desde 1 de
Novembro de 1984.
(Por portaria de 23 de Setembro de 1985. 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
serviço de admi&stração militar (50636711) Orlando Francisco
da Costa Capeta, contando a antiguidade desde 4 de Setembro
de 1974 e com direito a vencimentos desde 1 de Novembro
de 1984.
(Por portaria de 31 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
l’ribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Adidos:
No Instituto da Defesa Nacional
Coronel de infantaria, adido, do Instituto da Defesa Nacional, o
tenente-coronel de infantaria, adido, do referido Instituto,
(51398611) Álvaro Augusto de Sousa Guedes, contando a anti
guidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 9 de Novembro de 1985. Não carece de Visto do
Tribtinal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/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 re
ferido Ministério e Guarda, (50559411) António Rodrigues da
Graça, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
Coronel do serviço de administração militar, adido, no Ministério das
Finanças e do Plano, na Guarda Fiscal, o tenente-coronel do
serviço de administração militar, adido, no referido Ministério
e Guarda, (51322111) Manuel Pinheiro Pelicano, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 12 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Tenente-coronel do serviço geral do Exército, adido, no Ministério das
Finanças e do Plano, na Guarda Fiscal, o major cio serviço geral
do Exército, adido, no referido Ministério e Guarda, (50900111)
Albertino Patrício Godinho, contando a antiguidade para todos
os ef&tos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria dc 1 dc Dezembro de 1985. Nüo 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 1.0 e 4.° do Decreto-Lei n.° 295/73, de 9 de Junho, o tenente-coronel de infantaria
(51400711) Fernando Gil Almeida Lobato de Faria, contando
a antiguidade de 29 de Junho de 1985.
A graduação deste oficial não lhe confere direiio a qualquer
alteração na pensão de reforma, calculada e estabelecida na
data da mudança de situação (artigo 4.° do Decreto-Lei a.° 295/
/73, de 9 de Junho).
Graduado no posto de major de cavalaria, na situação de reforma
extraordinária, nos termos dos artigos 1.0 e 4.° do Decreto-Lei n.° 295/73, de 9 de Junho, o capitão (36546858) Cipriano
António Parada Leitão Fontes, contando a antiguidade de 4 de
Agosto de 1985.
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

V

—

lO de Março de 1986.)

COLOCAÇÕES, EXONERAÇÕES E TRANSFERËNCIAS
Oficias do quadro permanente
Armas e serviços:
Direcção da Arma de Cavalaria

Coronel de cavalaria, supranumerário, (51196711)
Sequeira da Silva.
(Por portaria de

Orlando

José

de

1985.)

13 de Julho
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Quartéis-generais:
Região Militar de Lisboa
Capitão de infantaria, adido, do Instituto Militar dos Pupilos do
Exército, (73703272) Manuel Agostinho Correia Simão Ferreira.
(Por

portaria

de 6 de Janeiro de 1986.)

Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução
e unidades:
Infantaria:
Regimento de Infantaria de Vila Real
Comandante, o coronel de infantaria, do Estado-Maior do Exército,
(51399111) António Pedro Simões Vagos.
(Por portaria de 23 de Janeiro de 1986.)

Diversos:
la Brigada Mista Independente
2.° Batalhão de Infantaria Motorizado
(Regimento de Infantaria de Abrantes)
Capitão de infantaria, do Quartel-General da Região Militar do
Norte, (00361076) Eurico Manuel figueiredo Moreira da Silva.
(Por portaria de 10 de Dezembro de 1985.)

Alferes do serviço geral do Exército, do Batalhão de Administração
Militar, (00612164) José da Costa Vilaça.
(Por portaria de 11 de Dezembro de 1985.)
Adidos:
Laboratório Militar de Produtos Qciímicos e Farmacêuticos
Nomeado chefe dos Serviços de Contabilidade do Laboratório Militar
de Produtos Químicos e Farmac6utícos, nos termos do artigo 30»
do Decreto-Lei n.° 41 892, de 3 de Outubro de 1958, e mapa
VII anexo ao Decreto-Lei n.° 48 566, de 3 de Setembro de 1968,
o major do serviço de administração militar, da Direcção do
Serviço de Administração Militar, (35305261) António Mário
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Vieira Mila Filipe, em substituição do major do serviço de
administração militar Álvaro Brazinha Mochacho que, pela pre
sente portaria, é exonerado das referidas funções.
(Por portaria de 4 de Novembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Março de 1986. Não são devidos emolu

mentos.)

Oficinas Gerais de Material de Engenharia

Nomeado chefe da 5. Divisão das Oficinas Gerais de Material de
Engenharia, nos termos dos artigos 28.° e 30.0 do Decreto-Lei n.° 41 892, de 3 de Outubro de 1958, e mapa IV anexo
ao Decreto-Lei n.° 44322, de 3 de Maio de 1962, e artigos 1.°
e 2.° do Decreto-Lei n.° 48283, de 21 de Março de 1968, o
capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
da Direcção do Serviço de Material, (51527711) Victor Manuel
Fernandes Murta, em substituição do capitão do serviço de
material (serviços técnicos de manutenção) Domingos Francisco
Gordo Carvalho que, pela presente portaria, é exonerado das
referidas funções.
(Por portaria de 16 de Outubro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Março de 1986. Não são devidos einolu
mentos.)

Oficiais do quadro de complemento
Armas e serviços:
Direcção da Anua de Infantaria
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, da Escola Prática de
Infantaria, (10270979) José Manuel Mendes Lopes.
(Por

portaria

de

27 de Janeiro

de

1986.)

Direcção da Arma de Engenharia
Aspirante a oficial miliciano de engenharia, do Regimento de
Engenharia n.° 1, (08641881) Rui António Manuel Loureiro de
Oliveita
-

(Por portaria de 1

de Novembro dc 1985.)
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Aspirante a oficial miliciano de engenharia, da Escola Prática de
Engenharia, (04283582) Miguel Nuno Sócrate da Costa Mota
Martins.
(Por portaria de 16 de Janeiro de 1986.)

Direcção do Serviço de Saúde
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar,
do Quartel-General da Zona Militar da Madeira, (03038379)
José Luís de Sá Mata.
(Por portaria de 27 dc Janeiro de 1986.)
Direcção de Transportes
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar,
do Regimento de Infantaria de Tomar, (01382982) Joaquim
António Lourenço Corado Cerqueira.
(Por portaria de 12 de Fevereiro de 1986.)

Direcção do Serviço de Fortificações e Obras do Exército
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infan
taria de Queluz, (04336183) Paulo Jorge Serra Cardoso.
(Por portaria de 5 de fevereiro de 1986.)

Aspirante a oficial miliciano de engenharia, da Escola Prática de
Engenharia, (02388482) Jorge Manuel ferreira Marques.
(Por portaria de 20 de Janeiro de 1986,)

Chefia do Serviço de Reconhecimento das Transmissões
Aspirante a oficial miliciano de transmissões, do Depósito Geral de
Material de Transmisões, (02798480) João Luís Coelho Máximo.
(Por portaria de 30 de Dezembro de 1985.)

Quartéis.generais:
Região Militar do Centro
Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, do Regimento de Lan
ceiros de Lisboa, (16371682) Luís Manuel Monsanto Fonseca
Serra e Silva.
(Por portaria de 13 de Janeiro de 1986.)
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Região Militar do Norte
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Centro de Instrução
de Condução Auto n.° 1, (12592285) João Paulo Ferreira Alves
Marçal.
(Por portaria de $ de Janeiro de

1986.)

Alferes miliciano de cavalaria, do Centro d Instrução de Políin cio
do Exército, (03688981) José António Teixeira Martins.

(Por portaria de

1

dc Setembro de 1985.)

Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, do Regimento de Lanceiros
de Lisboa, (03769483) José Carlos da Silva Malheiro.
(Por portaria de 27 dc Janeiro de 1 986.)

Aspirante a oficial miliciano de engenharia, do Quartel-General da
Região Militar do Sul, (10306479) Mário Manuel Neves Marques
dos Santos.
(Por portaria dc 22 de Outubro

de

1985.)

Aspirante a oficial miliciano dc engenharia, da Escola Prática dc
Engenharia, (08867382) Victor Fernando Vieira Brandão.
(Por portaria de 9 dc Janeiro de

1986.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, do Quartel-General
da Região Militar do Centro, (02174980) Olímpio de Jesus
Pereira de Sousa Castilho.
(Por portaria de 6 de Dezembro de 1985.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, do Quartel-General
da Região Militar de Lisboa, (01125879) António José Moreira
Ramos.
(Por portaria dc 9 de Dezembro de

985.)

Região Militar do Sul
Aspirante a ofcial miliciano de cavalaria, do Quartel-General da
Zona Militar da Madeira, (05447783) João Manuel Malico Alves.
(Por portaria de 30 de Agosto de 1985.)
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Zona Militar da Madeira
Aspirante a oficial miliciano médico, do Quartel-General da
Região
Militar do Sul, (14833079) Manuel José França Andrade Gomes
.
(Por portaria de 12 de Janeiro de 1986.)

Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução
e unidades:
Infantaria:
Regimento de Infantaria de Abrantes
Aspirante a oficial miliciano dc infantaria, da Escola Prática do
Ser
viço de Transportes (17408681) António Carlos Diniz de Matos
Ortiga, em disponibildade.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Destacamento
do
Forte da Graça, (01358884) Carlos Manuel Godinho Brites,
em
disponibilidade.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985.)

Regimento de Infantaria de Angra do Heroísmo
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Batalhão do
Serviço
Geral do Exército, (08889783) Jorge Manuel Gaudêncio Costa
Santos.
(Por portaria de 23 de Agosto de 1985.)

Regimento de Infantaria de Beja
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Quartel-Gene
ral da
Região Militar do Sul, (07195884) Luís Alberto Godinho Coelho
,
em disponibilidade.
(Por portaria de 20 de Dezembro

de

1985.)

Regimento de Infantaria de Chaves
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento
de Infan
taria de Ponta Delgada, (03409685) Augusto José Ramos
da
Silva.
(Por portaria de 17 de Janeiro de 1986.)
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Regimento de Infantaria de Elvas
ral da
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Quartel-Gene
Rente.
Lopes
o
Edurad
José
$82)
(16751
Sul,
do
Região Militar
(Por portaria de 6 de Setembto de 1985.)

Regimento de Infantaria de Faro
ão da
Aspírante a oficial miliciano de infantaria, da Casa de Reclus
dre
l
Alexan
Manue
Nuno
485)
(07715
Sul,
do
Militar
Região
Campos.
(Por portaria de 4 de Fevereiro de 1986.)

Regimento de Infantaria do Funchal
Infan
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de
Lucas.
ho
Carval
Lopes
l
taria de Queluz, (07452483) José Manue
(Por portaria de 12 de Agosto de 1985.)

Infan
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de
a
Correi
m
Joaqui
io
Antón
073)
(13957
a,
Delgad
Ponta
taria de
Ramos, em disponibilidade.
(Por portaria de 4 de fevereiro de 1986.)
Infan
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de
Matos,
de
Lobo
Carlos
José
876)
(04436
a,
Delgad
taria de Ponta
cm disponibilidade.
(Por portaria de 5 de fevereiro de 1986.)

Zona
Aspirante a oficial miliciano médico, do Quartel-General da
,
Gomes
Nunes
l
Manue
João
478)
(01482
ra,
Militar da Madei
em disponibilidade.
(Por portaria de 20 de 1)ezembro de 1985.)

Regimento de Infantaria do Porto
ões
Tenente miliciano de infantaria, do Centro de Instrução de Operaç
em
lves,
Gonça
Mota
l
Manue
sco
Franci
Especiais, (15416280)
de.
ibilida
dispon
(Por portaria de 6 de Janeiro de 1986.)
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Alferes miliciano de infantaria, da Escola Prática do Serviço de
Transportes, An1ónio Manuel Qcieiroz Mimoso, em disponi
bilidade.
(Por portaria

de

7 de Outubro de 1985.)

Alferes miliciano de infantaria, do Agrupamento Base de Santa Mar
garida, (11293582) João Fernando Veiíssimo e Moreira.
(Por portaria de 9 dc Dezembro

de

1985.)

Alferes miliciano de infantaria, do Quartel-General da Região Militar
do Centro, (13309381) Luís Gonzaga Coutinho de Almeida, em
disponibilidade.
(Por portaria de 6 de Janeiro dc

1986.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, da Direcção do Serviço
de Informática do Exército, (08282882) Luís Manuel da Cruz
Matos Vinagre, em disponibilidade.
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, do Quartel-General da
Região Militar do Norte, (18027584) José Luís de Barros Gui
marães Vieira da Costa e (08308081) João Manuel Pires Macedo,
ambos em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Batalhão do Serviço
Geral do Exército, (17104582) Fernando José Gonçalves Fei
teira, em disponibilidade.
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, do Centro de Instrução
de Operações Especiais, (10778681) José Félix Ramos Necho,
(18708682) Pedro Luís Araújo Comes Pinto, (18238882) António
Valdemar Gomes Martins e (16352684) Albetto José Pinho dos
Santos Pinto, todos em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, da Casa de Reclusão da
Região Militar do Norte, (16583584) Luís Gonzaga da Silva
Carvalho, em disponibilidade.
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, da Casa de Reclusão da
Região Militar do Sul, (09830982) Adolfo Manuel dos Santos
Marques de Sousa e (18365684) Carlos Alberto Ferreira Martins,
ambos em disponibilidade.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985.)
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Àsptante a oficial miliciano dc infantaria, do Regimento de Infan
taria de Viseu, (02739285) Joaquim Carlos de Costa Pinho.
(Por portaria de 13 de Janeiro de 1986.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infan
taria de Chaves, (17799683) Jacinto Fernandes Tavares.
(Por portaria de 14 de Janeiro de 1986.)

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, do Regimento de Infan
taria de Castelo Branco, (07485785) Alvaro Manuel cio Silvo
Santos e (08645085) José Manuel Carvalho.
(Por portaria de 16 de Janeiro de 1986.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infan
taria de faro, (02054585) José Mário de Sousa Cunha.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1986.)

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, do Regimento de Infan
taria de Angra do Heroísmo, (08671282) José Paulo de Castro
Trigo e (12804780) Raul Luís Moreira Rodrigues, ambos em
disponibilidade.
a oficial miliciano de infantaria, do Destacamento de
Tavira (Regimento de Infantaria de Faro), (03516283) João Maria
Jonet da Silva Bruschy.

Aspirante

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infan
taria de Ponta Delgada, (17525580) António Carlos dos Santos
Costa, em disponibilidade.
(Por portaria de 4 de Fevereiro de 1986.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de transportes, do Regimento
de Infantaria de Castelo Branco, (02540285) António José Dias.
(Por portaria de 16 de Janeiro de 1986.)

Regimento de Infantaria de Qcieluz
Tenente miliciano de infantaria, do Campo de Tiro de Alcochete,
(03691480) João Manuel Rebelo de Pinho, em disponibilidade.
(P0r portaria de 20 dc Dezembro de 1985.)
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Tenentes milicianos de infantaria, do Depósito Geral de Material de
Guerra, (11384879) Henrique Manuel Heliotrope e (10385780)
António Manuel Ferreira Monteiro, ambos em disponibilidade.
(Por portaria dc 51 dc Dezembro dc 1 9$5.)

Tenente miliciano de infantaria, do Quartel-General da Regido
Militar de Lisboa, (02703076) Nuno Manuel dos Santos, em
disponiblidade.
Tenente miliciano de infantaria, do Colégio Militar, (12440280) Séi
gio Vasco Travassos Valdez Marques Lemos, em disponibilidade.
(Por portaria dc

1

de Janeiro dc

1986.)

Alferes miliciano de infantaria, da Escola de Sargentos do Exército,
(11897181) Luís Manuel Ferreira da Cunha, em disponibilidade.
(Por portaria de 1 dc Dezembro dc 1985.)

Alferes miliciano de infantaria, do Estado-Maior do Exército,
(01775982) Luís Filipe Costa Baptista, em disponibilidade.
(Por portaria dc 31 dc Dezembro de 1985.)

Alferes miliciano de infantaria, da Escola Prática de Infantaria,
(04614282) António Manuel da Silva Albuquerque, em disponi
biliclade.
(Por portaria de 6 de Janeiro de 1986.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, da Direcçiio do Serviço
de Informática do Exército (14577381) António Henrique Dias
de Moura Capela, em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Quartel-General da
Zona Militar da Madeira, (15138183) Jorge Manuel Martins
Caneira, em disponibilidade.
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, da Escola Prática de
Infantaria, (04818380) Luís Filipe Botelho da Nova, (05307381)
Pedro Manuel Veloso Ramos Leite e (16464080) Virgílio Marques
Craveiro Lopes Preto, todos em disponibilidade.
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, do Destacamento de
Tavira (Regimento de Infantaria de Faro), (14526983) Paulo
Fernando Gomes da Costa Iglésias Gonçalves e (18798683) José
Augusto Ferreira Simões, ambos em disponibilidade.
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Aspirantes a oficiaL milicianos de infantaria, do Batalhão de Caça
dores n.° 5, (03181684) António Augusto Soler Alves da Silva
e (03962082) António Almeida Veiga Rosa, ambos em dispo
nibilidade.
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, cio Batalhão do Serviço
de Transportes, (03136782) Luís Manuel da Silva Reis e
(14244283) Vasco Alexandre Vasconcelos de Abreu Santiago
Neves, ambos em disponibilidade.
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, do Batalhão do Serviço
Geral do Exército, (15705384) Luís Manuel Martins da Cruz
Morais e (06622783) Luís António de Sousa fernandes Silva,
ambos em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Depósito Geral de
Material de Guerra, (09418980) Paulo José da Costa e Silva,
em disponibilidade.
(Por portaria dc 20 de Dezembro de 1985.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Batalhão do Serviço
de Transportes, (16138185) Artttr Manuel de Barros Cunha, em
disponibilidade.
(Por portaria de 21 dc Dezembro dc 1985.)

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, do Regimento de Infan
taria de Angra do Heroísmo, (03525483) José Luís ferreira Mar
ques e (03355182) Paulo Jorge Duarte Coelho Dias, ambos em
disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infan
taria de Ponta Delgada, (10697282) Paulo Manuel Jorge Reis,
em disponibilidade.
(Por portaria de 4 de Fevereiro de 1986.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Estado-Maior do Exér
cito, (07133280) Gil António Lourenço Gonçaives, em disponi
bilidade.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, da Direcção da Arma de
Infantaria, (05889978) José Carlos Teixeira Barata, em disponi
bilidade.
(Por portaria dc 20 de Dezembro de 1985.)
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Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria
de Viseu, (03582384) Pedro Jorge da Cunha Albuquerque Infante.
(Por portaria de 15 de

Janeiro

de 1986.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria
de Castelo Branco, (02675183) Fernando Marantes Pinto.
(Por portaria de 16 de Janeiro de 1986.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infan
taria de Beja, (03879785) João Manuel de Sousa Neves Milheiro
Domingues.
(Por portaria de 22

de Janeiro de

1986.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Quartel-General
da Zona Militar da Madeira, (02538885) Luís Filipe Mendes
César de Vasconcelos,
(Por portaria dc 27 de Janeiro dc 1986.)

Aspirante a oficial miliciano de transmissões, do Destacamento de
Tavira (Regimento de Infantaria de faro), (01857684) Carlos
Manuel Pedro Dias.
(Por portaria dc 3 dc Fevereiro

de

1986.)

Regimento de Infantaria de Tomar
Alferes milicianos de infantaria, do Depósito Geral de Material de
Guerra, (09809982) José Rosa Ribeiro e (06822981) Carlos Ma
nuel Neves Costa.
(Por portaria de 19 de Agosto dc 1985.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Campo de Tiro de
Alcochete, (10778181) Mário Victor Azevedo Pavão Pereira.
(Por portaria de 4 de Setembro de 1985.)
Regimento de Infantaria de Viseu
Alferes miliciano de infantaria, do Centro de Instrução de Operações
Especiais, (04750784) Fernando Jorge Gandra Sousa.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1985.)

632

ORDEM

DO EX1RCITO N.’ 7

2. Sério

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Centro de Instrução
de Operações Especiais, (10248083) Carlos Alberto Nogueira
Costa, em disponibilidade.
(Por portaria dc 20 de Dezembro de 1985.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infan
iaria de Beja, (10624585) Luís Alberto Sário Lopes de Almeida.
(Por portaria dc 21 de Janeiro de 1986.)

Alferes miliciano capelão eventual, do Centro de Instrução de Ope
rações Especiais, (10148477) Luís António Guedes freitas Saave
dra, cm disponibilidade.
(Por portaria de 30 dc Setembro de 1984.)

Batalhão de Infantaria de Aveiro
Alferes miliciano de infantaria, da Escola de Sargentos do Exército,
(02692882) António Manuel da Silva Madeira, em disponibili
cl ade.
(Por portaria de 5 cio Dezembro de 1985.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, da Escola Prática do Ser
viço de Transportes, (09991682) António José Anjos Franco Car
valho, em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, da Escola Prática de
Transmissões, (03141882) Luís Filipe de Sousa Cálix, em dis
ponibilidade.
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, do Centro de Instrução
de Operações Especiais, (15193884) Victor Manuel Baldeiros
Alves e (16554084) Nélson Nunes fernandes, ambos em dispo
nibilidade.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, da Escola Militar de Elec
tromecânica, (18830180) Joaquim José Roclrigues Cravo Valente
de Almeida, em disponibilidade.
(Por portaria de 20 dc Dezembro de 1985.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, da Escola Prática do Ser
viço de Transportes, (19526378) António José Henriques Saraiva
dos Santos, em disponibilidade.
(Por

portaria do 1 de Janeiro de

986.)
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Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, do Regimento de Infan
tarja de Chaves, (08451283) Mário Jorge fernandes Guerra e
(01972485) Miguel Nuno Africano fernandes Barata Portugal.
(Por

portaria

de 14 de Janeiro de 1986.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infan
o
taria de Castelo Branco, (05924285) Henrique José Porfíri
Terras.
Por portaria de 16 dc Janciro dc 1986.)
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infan
taria de Bca, (00245485) Pedro Correia Bettencourt Borges.
(Por portaria de 22 de Janeiro de 1986.)

Aspirante a oficial miliciano de transmissões, do Quartel-General da
Zona Militar da Madeira, (00896281) Manuel Borlido Pereira.
(Por portaria de 27 dc laneiro dc 1986.)

Batalhão de Caçadores n.° 5
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infan
taria de Elvas, (12753685) José Manuel Borges Fonseca.
(Por portaria dc 23 de Janeiro dc 1986.)

Artilharia:
Regimento de Artilharia de Costa
Aspirante a oficial miliciano de artilharia, do Cetitro Militar de Edu
cação Física, Equitação e Desportos, (07021982) Luís Augusto
freitas Palmares.

(Por portaria de 27 dc laneiro de 1966.)

Aspirante a oficial miliciano de artilharia, da Escola Prática de Ar
tilharia, (00800585) António Jorge Carvalho Brito.
(Por portaria de 3 de Fevereiro dc 1986.)

Regimento de Artilharia de Leiria
Alferes miliciano de artilharia, do Regimento de Artilharia da Serra
do Pilar. (16712982) António João da Silva Lopes.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1985.)
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Alferes miliciano de artilharia, do Centro de Instrução de Artilharia
Antiaérea de Cascais, (1916987$) Carlos Manuel Dias Costa.
em disponibilidade.
Por portaria dc 6 de

Janeiro

de 1986.)

Aspirante a oficial miliciano de artilharia, do Grupo de Artilharia
de Guarnição n.° 2, (12492083) João Manuel Catarino Vilaça
Ramos, em disponibilidade.
(Por portaria de 5 de fevereiro dc 1986.)

Regimento de Artilharia de Lisboa
Tenente miliciano de artilharia, do Centro de Instrução de Artilharia
Antiaérea de Cascais, (13628980) Viadimiro Carvalho Francisco,
cm disponibilidade.
(Por portaria de 20 dc Dezembro de 1965.)

Tenente miliciano de artilharia, do Grupo de Artilharia de Guarnição
n.° 2, (01275380) João Henrique Araújo Maceiras, em disponi
bilidade.
(Por portaria de 5 de Fevereiro de 1986.)

Alferes miliciano de artilharia, do Regimento de Artilharia de Leiria,
(07312684) Jorge Manuel Godinho Pombeiro.
(Por portaria de 2 de Setembro de 1985.)
Alferes miliciano de artilharia, do Grupo de Artilharia de Guarnição
n.° 2, (14883982) Álvaro Leão Cabral Castilho, em disponibili
dade.
(Por portaria de 5 de Fevereiro de 1986.)
Aspirante a oficial miliciano de artilharia, do Estado-Maior do Exér
cito, (15297781) Manuel António Fernandes Pereira, em dis
poníbilidade.
Aspirantes a oficial milicianos de artiLharia, da Escola Prática de
Artilharia, (16053483) António Guilherme Canteiro Marques,
(16658481) João Paulo Assunção Ramôa e (18514881) Rafael
Afonso Marques Barradas, todos em disponibilidade.
Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, do Centro de Instrução
de Artilharia Antiaérea de Cascais, (16695581) Fernando Augusto
Ferreira Macedo, (09010483) Luís Manuel Leal Pinto da Rocha,
(15323682) Fernando Vasco Simões Ribeiro, (08243679) Ricardo
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Manuel Lampreia Alves da Silva, (17556984) João Paulo Sousa
fragoso de Rhodes, (09176581) Rui Manuel Cabral e Silva,
(08739882) Jorge Eduardo figueira Peixe, (11724072) João Antó
nio Teixeira de freitas, (18280182) Alfredo Manuel Bernardes
Reis, (15470179) Jaime Guilherme Lemos Sacadura e (08264282)
João Paulo da Cruz Castelhano Sabino, todos em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano de artilharia, do Batalhão do Serviço
Geral do Exército, (18158184) Manuel Sacadura Cabral e Simões,
cm disponibilidade.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985.)
Aspirante a oficial miliciano de artilharia, do Quartel-General da
Zona Militar dos Açores, (13541184) Paulo Rogério Costa Gon
çalves, em disponibilidade.
Por portaria dc 22 de Dezembro de 1985.)

Aspirante a oficial miliciano de artilharia, do Centro de Instrução
de Artilharia Antiaérea de Cascais, (18165183) Tiago Marques
Serralheiro, em disponibilidade.
(Por portaria de 9 de Janeiro de 1986.)

Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, da Escola Prática de
Artilharia, (08807383) Nélson Jacinto dos Santos Tavares e
(04001184) José António Gomes Raimundo.
Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, do Regimento de Arti
lharia da Serra do Pilar, (03518985) Hélio António Guerreiro
Costa e (03474484) Nuno Baldomero da Conceição Barradas.
(Por portaria dc 3 de fevereiro de 1986.)

Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, do Grupo de Artilha
ria de Guarnição n.° 2, (12912281) Luís Jorge Sabino Almeida,
(12816481) Luís Manuel Brás Simões, (16900482) Rui Carlos
Martins ferreira e Silva e (09826883) Jorge Miguel Rosa de
Aragão, todos em disponibilidade.
(Por portaria de 4 dc fevereiro de 1986.)

Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, do Grupo de Artilharia
de Guarnição n.° 1, (19006284) João Carlos Cabral de Oliveira
e (13166682) João Paulo Mendonça da Silva Rente, ambos em
disponibilidade.
Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, do Grupo de Artilharia
de Guarnição n.° 2, (18082380) Luís Manuel de Mendonça,
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(18612584) Nuno Manuel Silva Martins e (08871082)
Luís Feist Canelhas da Silva, todos cm disponibilidade.

João

(t’or portaria de 5 de Fevereiro de 1

Aspirante a oficial miliciano de educaçáo física, da Escola Prática
do Serviço de Material, (17212782) Armando Manuel Leite
Santos, em disponibilidade.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985.)

Centro de Instrução de Artilharia Antiaórea de Cascais
Aspirante a oficial miliciano de artilharia, do Grupo de Artilharia de
Guarnição n.° 2, (16900482) Rui Jorge Martins Ferreira da Silva.
(Por portaria dc 7 de Janeiro de 1986.)

Cavalaria:
Escola Prática de Cavalaria
Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, do Regimento de Cava
lana de Braga, (02893484) Nuno Alexandre Dias Videira.
(Por portaria de 2 de Janeiro dc

1 98t’.t

Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, do Regimento de Cava
laria de Estremoz, (01881185) Rui Manuel Fernandes Pedro
da Costa.
(Por portaria dc 13 de Janeiro de 1986.)

Regimento de Cavalaria de Braga
Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, da Escola Prática de
Cavalaria, (04283083) Mário Rui Campos Gândaia Reis, em
disponibilidade.
Aspirantes a oficial milicianos de cavalaria, do Quartel-General da
Região Militar do Norte, (09617379) Luís Fernando de Almeida
freitas e (07461581) Manuel António Pinto Oliveira Ortigão,
ambos em disponibilidade.
(Por

votaria dc

20 dc

Dezembro

de 1985.)
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Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, do Quartel-General da
Região Militar do Norte, (17786$82) Rui Carlos Matos Bacelar
Pires, em disponibilidade.
(Por

portaria

de 21 de Dezembro de 1985.)

Aspirante a oficial miliciano dc cavalaria, da Escola

lana, (07532584) Armando da Silva Ferraz.

Prática de Cava

(Por portaria de 3 de Janeiro de 1986,)

Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, do Regimento de Cava
laria de Estremoz, (04281385) Antóno José Ferreira da Silva.
(Por portaria de 16 de Janeiro

de

1986.)

Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, da Escola Prática de Cava
laria, (19544082) Manuel José de Oliveira Marques Matos.
Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, do Regimento de Infantaria
de Chaves, (07551182) Francisco Carlos de Pinho Pessoa de
Amorim.
(Por portaria de 20

de

Janeiro de 1986.)

Regímento de Cavalaria de Estremoz
Aspirante a oficial miliciano do serviço de transportes, do Regi
mento de Infantaria de Elvas, (04652780) Luís Alberto Ponto
Rosado.
(Por portaria de 16 de Janeiro dc 1986.)

Regimento de Lanceiros de Lisboa
Tenente miliciano de cavalaria, do Quartel-General da Região Militar
do Centro, (16252376) Victor Manuel Duarte Ferreira Ramalho,
em disponibilidade.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985.)

Tenente miliciano dc cavalaria, da Chefia do Serviço de Materi
al de
Instrução, (14368974) Carlos Manuel Borges Portugal Ribeiro
,
em disponibilidade.
(Por portaria de 31 de Dezembro de 1985.)
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Tenente miliciano de cavalaria, do Estado-Maior do Exército,
(09180180) João Paulo Soares Aguileira, em disponibilidade.
(Por portaria de 22 de Janeiro de 1986.)

Alferes miliciano de cavalaria, do Quartel-General da Região Militar
do Sul, (01400382) Abílio Manuel Casinhas Filipe.
(Por portaria de 3 de Setembro de 1985.)

Alferes miliciano de cavalaria, do Centro de instrução da Polícia do
Exército, (02235479) José Manuel Belo Mendes Branco.
(Por portaria de 4 de Setembro de 1985.)

Alferes miliciano de cavalaria, da Escola Prática de Cavalaria,
(07055581) Fernando Duarte Martins leite da Rocha, em
disponibilidade.
(Por portaria de 17 dc Dezembro de 1985.)

Alferes miliciano de cavalaria, da Escola Prática de Cavalaria,
(01519983) José Luís Grainha Câmara Lomelino, em disponi
bilidade.
(Por portaria de 5 de Janeiro de 1986.)

Alferes miliciano de cavalaria, do Instituto Militar dos Pupilos do
Exército, (11310282) Joaquim António Garrido Gomes, em
disponibilidade.
(Por portaria dc 6 de Janeiro de 1986.)

Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, do Quartel-General da
Região Militar do Centro, (10484279) Sérgio Emílio Alves Re
belo, em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, do Quartel-General da
Zona Militar da Madeira, (11341981) António João Sampaio
Soares Sousa Leitão, em disponibilidade.
Aspirantes a oficial milicianos de cavalaria, da Escola Prática de
Cavalaria, (16556480) Luís Manuel Borralho Marques dos Santos,
(10961884) Henrique José Tavares Belo e (11965480) João Luís
da Costa Campos Vieira Lisboa, todos em disponibilidade.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985.)
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Engenharia:
Regimento de Engenharia de Espinho
Aspirante a oficial miliciano de engenharia, da Direcção da Arma de
Engenharia, (10694581) António Mário da Silva Rodrigues, em
disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano de engenharia, da Escola Prática do
Serviço de Material, (18835781) José Manuel Rodrigues Couto,
em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano de engenharia, do Quartel-General da
Zona Militar da Madeira, (11557581) Jorge Manuel Devesa
Ferreira Casaca.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985.)

Aspirantes a oficial milicianos de engenharia, da Escola Prática de
Engenharia, (06435682) António José da Costa Monteiro,
(15493380) Miguel Ângelo Morais de Castro Meireles Pinelas,
(00388083) Amadeu João Magalhães Couto e (03339182) José
Carlos Constantino fernandes.
(Por portaria de 9 de Janeiro

de

1986.)

Regimento de Engenharia n.° 1
Aspirante a oficial miliciano de engenharia, da Direcção da Arma de
Engenharia, (05095982) João Carlos da Costa Vieira de Matos.
(Por portaria dc t

de Novembro

de 1985.)

Aspirantes a oficial milicianos de engenharia, da Direcção da Arma de
Engenharia, (17090181) Augusto César Jorge Moreno, (14511281)
João Carlos Manana Mogas e (18057779) Aguinaldo de Sá
Azevedo, todos em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano de engenharia, do Quartel-General da
Região Militar do Centro, (07860079) Júlio César Gonçalves
Quaresma, em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano de engenharia, do Quartel-General da
Região Militar do Norte, (09032179) Carlos José Frias de Lima,
em disponibilidade.
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Aspirantes a oficial milicianos de engenharia, do Quartel-General da

Região Militar do Sul, (15784581) José António Ribeiro Pacheco
da Silva, (l31391$O) António Manuel do Rosário Marques
Pitarma, ambos em disponibilidade.
Aspirantes a oficia] milicianos de engenharia, do Serviço Cartográ
fico do Exército, (17200880) Luís Filipe Gornes de Almeida,
(13048879) Orlando Jorge Couto Neto da Silva, (07341478)
Ãlvaro Magalhães Borges Alexandrino e (10782279) Antóniõ
José Cardoso Matos Paisana, todos em disponibilidade.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985.)
Aspirante a oficial miliciano de engenharia, da Escola Prática de
Engenharia, (00543282) Paulo João Coutinho Anastácio.
(Por portaria de 8 de Janeiro de 1986.)
Aspirante a oficia] miliciano de engenharia, da Escola Prática dc

Engenharia, (05221181) Filipe de Jesus Jorge.
(Por portaria de 23 de Janeiro de 1986.)

Transmissões:
Reginteiflo de Transmissões
Aspirante a oficial miliciano de transmissões, da Escola Prática de
l’ransmissões, (15487881) Luís Filipe Medeiros Costa, por mo
tivo disciplinar.
(Por portaria

de

29 de Julho de 1985.1

Aspirantes a oficial milicianos dc transmissões, da Escola Prática dc

Transmissões, (10891082) Victor José Lapa Ribeiro, (01427282)
Carlos Simões de Sousa Baptista, (13387280) Manuel Augusto
Cancela Rodrigues Lourenço, (14201680) Joaquim Mário Correia
dos Santos Silva e (14035380) Jorge Manuel Canelhas Pinto
[cite, todos em disponibilidade.
Aspirantes a oficial milicianos de transmissões, da Escola Militar de

Electromecânica, (12540581) Paulo Jorge Ferreira Dâmaso Si]
veira e (07012380) João José Charraz Santana Ramos, em dispo
nibilidade.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985.)
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Aspirante a oficial miliciano de transmissões, da Escola Prática de
Transmissões, (08034482) João Paulo Marques Pereira.
(Por

portaria

de 12 de Janeiro de 1986.)

Serviço de saúde:
Batalbão do Serviço de Saúde
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infan
taria de Beja, (08133780) Pedro Jorge Costa Santos.
(Por portaria de 22 dc Janeiro de 1986.)

Alferes miliciano médico, do Hospital Militar Regional n.° 3,
(02033878) Paulo MeIo Marques, em disponibilidade.
Por portaria de 31 de Dezembro de 1985.)
Alferes miliciano médico, do Hospital Militar Principal, (02310578)
Luís Miguel da Costa Nunes Ribeiro, em disponibilidade.
Alferes miliciano do serviço de saúde, do Hospital Militar de Doenças
Infecto-Contagiosas, (02398777) António Manuel Duarte Vale
Quaresma, em disponibilidade.
Alferes miliciano médico, do Hospital Militar Regional n.° 1,
(01160478) José Manuel fernandes Vivas de Freitas, em dispo
bilidade.
Alferes miliciano médico, do Centro de Selecçüo de Coimbra,
(02304578) Lineu Manuel Gândara Palmeira, em disponibilidade.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1986.)
Aspirante a oficial miliciano médico, do Estado-Maior do Exército,
(0608697$) Ricardo José Gomes Gorjão Martins, em clisponibili
dade.
Aspirantes a oficial milicianos médicos, do Quartel-General da Região
Militar de Lisboa, (0273637$) António Domingos Leitão Herme
negildo, (04832276) Fernando Manuel Tavares Maltez, (04855478)
José Lttís dos Santos Cunha, todos em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano médico, do Quartel-General da Região
Militar do Norte, (04377277) José João Ferreira de Jesus Ricardo,
em disponibilidade.

b42

ORDE1 DO EXRC1TO N.° 7

2. Série

Aspirante a oficial miliciano médico, da Escola Prútica de Cavala
ria,
(05703378) Manuel José Alves Quintas, em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano médico, do Destacamento de
Tavira
(Regimento de Infantaria de Faro), (03743377) Francisco José
Mateus Mendonça, em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano médico, do Centro de lnstruçúo
de
Artilharia Antiaérea dc Cascais, (00361578) José francisco
Sanches Machado, em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano médico, da Academia Militar, (05804377)
José Manuel Lomelino de Araújo, em disponibilidade.
Aspirantes a oficial milicianos médicos, do Hospital Militar Princip
al,
(16492571) Ricardo Jorge Pereira Tavares Ferreira, (05133867)
Joilo Maria féria Colaço, (00851867) João Manuel Trindade
Gomes Duarte, todos cm disponibilidade.
Aspirantes a oficial milicianos médicos, do Hospital Militar Re
gional n.° 1, (04488278) Fernando José Mota Leite Cruz Gomes e
(05854775) António Fernando Pereira Rangel de Pinho, todos
em disponibilidade.
Aspirantes a oficial milicianos médicos, do Hospital Militar Re
gional n.° 2, (05661678) José Manuel Lobo Bonífácio, (06043778)
João Manuel Gil dos Santos Morais e (06384276) António José
foz Romiío, todos em disponibilidade.
Aspirantes a oficial milicianos médicos, do Hospital Militar Re
gional n.° 4, (05493675) José Manuel Carapinha, (00831176)
Guilherme Cardador Leal Pereira e (03057276) João Paulo fur
tado Coisinha, todos em disponibilidade.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985.)

Aspirante a oficial miliciano médico, do Quartel-General da Região
Militar do Centro, (02633377) Fernando Monteiro Giro, em
disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano médico, do Hospital Militar Principal,
(02310578) Luís Miguel da Costa Nunes Ribeiro, em disponibili
dade.
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Aspirante a oficial miliciano médico, do Centro de Selecção de Coim
bra, (00430577) Luís Manuel ferreija Valverde, em disponibili
dade.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1986.)
Aspirante a oficial miliciano do serviço dc administração militar,
do Hospital Militar Principal, (15365561) Rui Manuel da Costa
Martins, em disponibilidade.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985.)
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, do
Batalhão do Serviço Geral do Exército, (14435181) Ludgero de
Sousa Pinheiro.
(Por portaria

de

31 de Janeiro

de

1986.)

Serviço de adminisíraçüo militar:
Batalhão de Administração Militar
Tenente miliciatio do serviço de administração militar, do Quartel-General da Região Militar do Norte, (08728780) Sérgio Poupado
Rodrigues, em disponibilidade.
(Por portaria de

1

de Janeiro de

1986.)

Alferes miliciano do serviço de administração militar, da Escola
Prática de Administração Militar, (16733482) José António Ma
deira da Palma, em disponibilidade.
Alferes miliciano do serviço de administração militar, do Centro
Financeiro do Exército, (04777379) Jorge Manuel de Almeida
Campino, em disponibilidade.
(Por portaria dc 20 de Dezeml,ro de 1985)

Alferes miliciano do serviço de administração militar, da Direcção do
Serviço de Administração Militar, (00094581) Luís Filipe dc
Sousa Machado fidalgo fonseca, em disponibilidade.
(Por portaria de 1 de Janeiro de

1986)

Alferes miliciano do serviço de administração militar, da Escola de
Sargentos do Exército, (08629282) Luís Manuel Abegão ferreira,
em disponibilidade.
(Por portaria de 6 de Janeiro de 1986)
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Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, da
Direcção do Serviço de finanças/Repartição de Apoio Geral,
(16898579) Joaquim José de Oliveira Reis, em disponibilidade.

Aspirante a oficial miliciano do serviço dc administração militar, da
Direcção da Arma de Engenharia, (12833081) José António
Soares Augusto Comes, em disponibilidade.
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de administração militar,
da Direcção do Serviço de Administração Militar, (15304881) José
Francisco Vilaça Hipólito da Silva, (18476280) Rui Jorge Nunes
Marques Machado, (16855982) Mário Rui Pestana de Oliveira
Parrinha, (16429580) Nuno Rombert Pinhão e (05619580) Antó
nio Pedro Costa Moura Baptista, todos em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano do servio de administração militar, da
Direcção do Serviço de Informática do Exércto, (11955480)
Victor Manuel Morgado Sampaio, em disponibilidade.

Aspirantes a oficial milicianos do serviço de administração militar,
do Quartel-General da Região Militar do Norte, (09472079)
Joaquim Pedro Ribeiro Soberano e (00117880) José Paulo Vieira
de Azevedo Vasconcelos, ambos em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar,
da Escola Prática de Infantaria, (12825181) José António Correia
Constantino. em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, da
Escola Prática de Artilharia, (10144284) António Luís Sanches
de Castro Forte, em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, da
Escola Prática de Transmissões, (16686679) Vasco José de Jesus
Macedo, emn disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, do
Centro de Instrução de Artilharia Antiaérea de Cascais, (16666482)
francisco Emídio Ferreira Cardoso, em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, do
Batalhão do Serviço Geral do Exército, (10603082) Luís Filipe
Vieira da Silva, em disponibilidade,
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Aspirante a oficial miliciano do serviço dc administração milizar, da

Escola Militar dc Electromecânica, (17711783) Carlos Jorge Abreu
cio Silva Barroeal dos Valcs, cm disponibilidade.
Aspirantes a oticial milicianos, do serviço de administração militar,
da Manutenção Militar, (06258184) João Manuel Jorge Carvalho
Pratas, (15374080) António Jorge freire de Brito Calvete. ambos

em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, do
Hospital Militar de Doenças Infecto-Contagiosas, (13506183) João
Vasco Almeida Sousa Elias de Sousa, em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, do
Centro de Gestão financeira/Apoio Geral, (19932080) Carlos
Alberto dos Reis Cortez, em disponibilidade.
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de administração militar, do
Centro de Gestão financeira da Região Militar do Norte,
(19235679) Victor Manuel Lopes Teixeira Lourenço e (07483180)
Atinando Serafim Ramos Ferreiro, em disponibilidade.
Aspirantcs a oficial milicianos do serviço de administração militar,
do Depósito Geral de Material de Aquartelamento, (16508179)
António José de Moura Carreira e (01937083) Pedro Manuel
Cunha e Campos Silva, ambos cm disponibilidade.
(Por portaria dc 20 de Dezembro de 1985.)

Aspirante a oficiat miliciano do serviço de administração militar, da
Direcção do Serviço de Intendência, (09562383) António Joa
quim Sousa Alves Pinto.
(Por portaria de 6 dc Janeiro dc

1986.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, do Quartel-General
da Região Militar de Lisboa, (02126080) António Morais Sar
mcnto Patrício, em disponibilidade.
(Por portaria de 20 de Novembro de 1985.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço dc pessoal, do Estado-Maior
do Exército, (05999279) Henrique José de Moura Moreira Mota,

em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano do serviço dc pessoal, da Repartição de
Justiça e Disciplina (Direcção do Serviço de Justiça e Disciplina).
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(16601679) Henrique Manuel Teixciia Belmar da Costa, cm
disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, da Direcção do
Serviço de finanças (Secção de Apoio Geral), (11492379) Antó
nio Alfredo Delgado da Silva Preto, em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano do sei-viço de pessoal, da Direcção do
Serviço de Administração Militar, (10350179) António José Mar
çal Martins, em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, da Direcção de
Transportes, (13999379) Luís António da Cruz Fernandes, em
disponibilidade.
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de pessoal, da Direcção do
Serviço de Informática do Exército, (10047979) Rui Manuel
Dinis Borges e (19754781) António Paulo Antunes Duarte, ambos
em disponibilidade.
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de pessoal, do Quartel-General da Região Militar do Centro, (13885679) Manuel
António I)iogo Carlos, (05798179) Jorge Manuel Simões dc
Campos, (06682979) Paulo Manuel Agapito de Matos Ferreira,
e (13850579) José Joaquim Arrepia ferreira, todos em disponi
bilidade.
Aspirante a oficial miliciano do setviço de pessoal, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa, (16074978) Pedro de
Noronha Galvão Teles, em disponibilidade.
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de pessoal, do Quartel-General da Região Militar do Norte, (11837479) Manuel António
Loureiro Dias, (09351680) Miguel Frederico Flores Ferreira da
Cunha, (16465481) Luís Alberto Seixas Mourão, (10800779)
Manuel Maria Vilas Boas Tavares, (13711479) José Luís Paulo
Escudeiro e (13153079) Manuel Inácio Machado Sampaio, todos
em disponibilidade.

Aspirantes a oficial miliicanos do serviço de pessoal, do Batalhão do
Serviço Geral do Exéicto, (11962579) José Manuel de Macedo
Leal, (10066179) Francisco Nunes Matos de Sá Carneiro e
(07259479) Domingos Teixeira de Abreu Fezas Vital, todos em
disponibilidade.
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Aspirantes a oficial milicianos do serviço de pessoal, do Centi-o dc
Estudos Psicotécnicos do Exército, (03205381) Luís Manuel
Rocha Branco, (17413781) Manuel dos Santos Marques,
(10589880) António Manuel Freitas Soares de Almeida Pires,
(06264878) Ãlvaro José Moniz fernandes, (11289880) António
Manuel Mendes Sobral e (16084382) Armando Manuel Diniz
Júdce Halpern, todos em disponibilidade.
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de pessoal, do Centro dc
Gestão Financeiro/Apoio Geral, (14035481) José Eduardo Fra
goso Tavares de Bettcncourt e (13493480) Eduardo Loureiro
de Moura, ambos em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, do Centro de
Selecção de Coimbra, (07139278) João Carlos da Silva Tcixeira,
em disponibilidade
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, do Campo dc
Instrução Militar de Santa Margarida, (00830581) Octávio félix
de Oliveira, em disponibilidade.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1983.)

Serviço de informação e reconhecimento das transmissões:
Batalhão de Informações e Reconhecimento das Transmissões
Aspirante a oficial miliciano dc infantaria, do Regimento de Infantaria
de Elvas, (02964784) Carlos Manuel Rebelo Amaro.
(Por portaria de 16 de Janeiro de 1986.)

Aspirantes a oficial milicianos de transmissões, da Chefia do Serviço
de Reconhecimento das Transmissões, (19013882) Ricardo Hen
rique Lindengrun, (11720283) João Carlos fernandes Alves e
(19978480) José Adelino Delgado Rodrigues, todos em disponibi
lidade.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985.)

Aspirante a oficial miliciano de educação física, da Escola Prática
de Infantaria, (03997485) Carlos Manuel Vicente Marques.
(Por portaria de 27 dc Janeiro de 1986.)
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Serviço de material:
Batalhão do Serviço de Material
Aspirante a oficial miliciano de engenharia, da Escola Prática do
Serviço de Material, (01769$73) José Manuel fernandes Cra
veirinha, em disponibilidade.
(Por

portaria de

20 dc Dezembro

dc

1985.)

Tenente miliciano do serviço de material, do Depósito Geral dc
Material de Guerra, (18911680) Ernesto Sousa Cordeiro Moço,
em disponibilidade.
(Por portaria de 31 de Dezembro de 1985.)

Alferes miliciano cio serviço de material, do Regimonto de Comandos,
(12981282) José Adelino Mangorrinha de Sousa, em disponi
hi 1 idade.
(Por portaria de 27 de Janeiro de 1986.)

Aspirantes a oficial milicianos do serviço de material, da Direcção
cio Serviço de Materal, (18560279) Filipc Manuel Branco
Ribeiro, (10496381) Jorge Nuno Delgado Lopes Alves, (03214179)
Sérgio Fernando de Jesus Teixeira, (16475480) Carlos Manuel
Marques Brás, (13161879) Raul José Vicente Grosso Brito,
(09132179) António Paulo ferreira Carvalho Lagos, (18462080)
António Manuel Sobral Atalaia Correia e (10522680) José Manuel
Robalo Lisboa, todos em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano do serviço dc material, da Escola Prática
de Cavalaria, (06196680) Eduardo Jorge da Graça Fronteira, em
disponibilidade.
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de material, da Escola
Prática do Serviço de Material, (16904480) Lúcio Manuel Fer
nandes de Oliveira Pratas, (19225378) José António Branco
Gaspar Dias Balau, (10308780) Rui Paulo Aguiar Martins dos
Santos, (16732579) Jorge Manuel fernandes da fonseca,
(10524279) Joaquim Lameiras Vivas, (14561781) Nuno Carlos
Martins Leote e (02505984) João Carlos Beja de figueiredo,
todos em disponibilidade.
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de material, da Escola
Militar de Electromecânica, (12473180) Carlos Manuel Lopes
Costa, (13605379) António Augusto Cruz, (19998081) Luís Mi
guel Gatvão Correia de Menezes Nazaré, (03914279) José Paixão
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Manuel Melfe Afonso,

Aspirante a oficial miliciano cio serviço de material, do Depósito
Geral de Material de Transmissões, (00160280) Manuel José
Romero dc Sousa, em disponibilidade.
(Por

portaria

de 20 de Dezembro de 1985.)

Serviço de transportes:
Batalhão do Serviço de Transportes
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infan
taria de Castelo Branco, (04395383) Carlos Alexandre Abreu
Pinheiro.
(l’or portaria de 15 dc Janeiro de 1986.)

Alferes miliciano do serviço dc transportes, da Direcção de Trans
portes, (04318680) Rui Pedro Lopes Mourão dos Santos, em
cl ispo& bilidacie.
(Por portaria de 4 dc fevereiro de 1986.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de transportes, do Grupo de
Artilharia de Guarnição n.° 1, (12212683) Raimundo dos Santos
Rafael Correia.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1985.)

Aspirantes a oficial milicianos do serviço de transportes, da Escola
Prática do Serviço de Transportes, (11872081) Artur Manuel de
Jesus Batista e (18230082) Nélson Pinto Apolinário, ambos em
disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de transportes, da Direcção
de Transportes, (04240282) João Paulo Mantero Lopes Raimundo,
em disponibilidade.
(Por portaria

de

20 de Dezembro de 1985.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de transportes, da Escola
Prática do Serviço de Transportes, (01037580) José Carlos Lino
de Sousa Oliveira.
(Por portaria dc 21 de janeiro de 1986.)

650

ORDEM DO EXËRCITO N.° 7

2. Série

Centro de Instrução de Condução Auto n.° 1
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infan
taria de Chaves, (01444084) Amadeu Fernando Costa Monteiro
de Magalhães.
(Por portaria de 14 de Janeiro de 1986.)
Aspirante a oficial miliciano médico, do Quartel-General da Região
Militar do Norte, (03830379) Carlos Alberto Nunes Ferreira
Gomes.
(Por portaria de 6 de Dezembro de 1985.)

Serviço geral do Exércíto:
Batalhão do Serviço Geral do Exército
Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, da Escola Prática de
Cavalaria, (09493979) Rómulo Valdemar Ribeiro Machado.
(Por portaria de 20 de Janeiro dc 1986.)

Aspfrante a oficial miliciano do serviço de administração militar, do
Batalhão do Serviço de Saúde, (11545081) António Paula Baeta
Oliveira Ruivo.
(Por portaria de 3 de fevereiro de 1986.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, do Quartel-General
da Zona Militar da Madeira, (08449481) Joaquim Miguel Parelho
Pimenta Raimundo.
(Por portaria de 13 de Novembro de 1985.)

Distritos de recrutamento e mobilização:
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Abrantes
Tenente miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de Abran
tes, (60598671) Herculano Augusto Santos Dias, licenciado.
Tenentes m!licianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Elvas, (00058271) Eduardo Luciano Crespo Relvas, (05889871)
António Luís Mourão Fidalgo Sapara, ambos licenciados.
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Tenentes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Tomar, (04300171) Arlindo da Silva Ferreira e (14987571) José
Manuel faustino dos Santos, ambos licenciados.
Tenente miliciano de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de
Estremoz, (60060571) José Júlio de Almeida Esperto, licenciado.
Alferes milicianos de cavalaria, do Regimento de Lanceiros de Lisboa,
(12091971) Arnaldo Filipe Rodrigues dos Santos, (08542571)
António Manuel dos Santos Marújo Comes, ambos licenciados.
Alferes miliciano de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de Estre
moz, (16555971) Luciano Caetano Valente, licenciado.
Alferes miliciano d engenharia, do Regimento de Engenharia n.° 1,
(02807471) Joaquim Fernando Pcssegueiro Ferreira, licenciado.
Alferes miliciano do serviço de administração militar, do Regimento
de Infantaria de Elvas, (17528771) Francisco da Cruz Ferreira
Carrilho, Fcenciado.
Alferes miliciano do serviço de material, do Batalhão do Serviço de
Material, (14767771) Manuel Lourenço da Silva, licenciado.
Tenente miliciano pára-quedísta, do Batalhão Especial de Tropas
Pára-Quedistas, (19768271) José João Marques Pais, licenciado.
Por portaria de 1 de Janeiro de 1986.)
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Angra do Heroismo
Tenente miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Tomar, (06722671) Ildeberto Manuel de Sousa Pedroso, licen
ciado.
Alferes miliciano de artilharia, do Grupo de Artilharia de Guar
nição 11.0 1, (13825271) Orlando Dinis Cardoso Gomes, licen
ciado.
(Por portaria de 1 dc Janeiro de 1986.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Aveiro
Tenentes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Abrantes, (04486571) Manuel Lima Correia Leite, (14955471)
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Baltazar dos Santos Lima. (19416471) Acácio Alberto Bichanco
Moutinho, (12532771) Manuel Neves da Silva, todos licen
ciados.
Tenente miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de Beja,
(07207470) Carlos Manuel Oliveira Lebre, licenciado.
Tenentes milicianos de infantaria, do Regimento dc Cavalaria de
Estremoz, (07891271) Arlindo Augusto Miranda e (01744371)
Alvaro António André Nogueira, ambos licenciados.
Tenentes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria do
Porto, (13120371) António Joaquím Lourenço Valente, (01097471)
Tomás Henrique Magalhões Miranda e (03590271) Alberto da
Costa Rodrigues Guirnarãcs, todos licenciados.
Tenentes milicianos de infantaria, do Rcgmcnto de Infantaria dc
Tomai, (17382971) Ulisses António da Cruz Pereira e (10751671)
Victor Manuel Neves de Freitas Louro, ambos licenciados.
Tenentes milicianos dc infantaria, cio Regimento de Infantaria dc
Viseu, (16547471) José Augusto Tavares Pereira da Silva,
(12296071) José Fernando Simões Rodrigues, (08498371) Manuel
de Oliveira Valente Fcrnandes e (19132671) Rúben da Silva
Dias, todos licenciados.

Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Elvas, (10842771) João Rui Proença Carvalho Couceiro, licen
ciado.
Alferes milicianos de infantaria, do Batalhão de Infantaria de Aveiro,
(08498371) Manuel Oliveira Valente Fernandes, (61181271)
João Carlos Rodrigues Peixinho, (17486171) José Augusto Miranda
Mariano, (02471871) Aníbal Francisco Soares Teixeira, (13307571)
José Joaquim Pedroso Simões, (17913671) José Augusto Costa
Bento da Silva, (60589071) António Rodrigues dos Santos,
(19923271) Licínio Pinheiro do Sacramento, (00349571) José
António da Silva Moreira, (15147871) David Manuel de Mel
fonseca, (62085071) Carlos Alberto Albergaria Ferreira,
(02448971) Armando Alves Ferteira e (06471571) Sérgio Miguel
Nuno Cunha e Castro, todos licenciados.
Alferes milicianos dc infantaria, do Regimento de Artilharia da Serra
do Pilar, (09760671) Manuel Adão Pereira Cardoso, (10721071)
Eduardo Manuel Pereira da Fonte, (14107171) Mário Augusto
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Rocha Pinto Magalhões, (14700571) Alfredo Manuel Souto de
Abreu, (06276271) António José Rodrigues Ferreira da Silva
e (01974471) Manuel Bessa Ribeiro, todos licenciados.
Alferes miliciano de infantaria, do Batalhão de Informações e Reco
nhecimento das Transmissões, (14555271) João de Miranda Mara
nhão, licenciado.
Alferes miliciano dc infantaria, do Regimento
(08844571) Manuel da Cruz, licenciado.

de

Comandos,

(Por portaria de 1 de Janeiro

de

1986.)

Tenente miliciano de artilharia, do Regimento de Artilharia de
L.cira, (07352669) Manuel Seabra Dias Ferreira, licenciado.
Alferes milicianos de artilharia, do Regimento de Artilharia de
Leiria, (00524569) Õscar Aires dos Santos e (15579869) Luís
António Neves da Cruz Nunes, ambos licenciados.
(Por portaria de 1 de Janeiro dc 1984.)

Alferes miliciano de artilharia, do Batalhão de Infantaria de Aveiro,
(03131371) João José Souto Pereira de Soares, licenciado.
Alferes milicianos de artilharia, do Regimento de Artilharia de Lisboa,
(01579571) Carlos Alberto Pires de Meio e (02285671) Aníbal
José Alves Rodrigues Ferreira, ambos licenciados.
Alferes milicianos de artilharia, do Regimento de Artilharia da Serra
do Pilar, (07418471) Aníbal Moreira da Costa e (07119771)
Victor fausto Cunha dos Santos, ambos licenciados.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1986.)

Aspirante a oficial miliciano de aríilharia, do Regimento de Artilharia
de Leiria, (12430669) João Carlos de Castro Gomes Bento,
licenciado.
(Por portaria de

1 de Janeiro

de

1984.)

Tenentes milicianos de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de
Braga, (07267471) Orlando da Rocha Matias e (18321471) Joa
quim dos Santos Barbosa, ambos licenciados.

Tenente miliciano de cavalaria, do Regimento de Lanceiros de
Lisboa, (12430071) Horócio Fonseca Marques, licenciado.
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Tenente miliciano de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de Estre
moz, (11059471) Rui Fernando Pires Conde de Pinho, licen
ciado.
Alferes miliciano de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de Estre
moz, (18456271) António Tavares de Sousa, licenciado.
Alferes milicianos de engenharia, do Regimento de Engenharia de
Espinho, (15624571) António Manuel Ramalho Marques Rola e
(01532171) António Augusto dos Santos Ribeiro, ambos licen
ciados.
Alferes miliciano de transmissões, do Batalhão de Infantaria de
Aveiro, (60877271) Jorge Cruz da Purificação e Silva, licen
ciado.
Alferes miliciano do serviço de administração militar, do Regimento de
Infantaria de Queluz, (06935871) João Carlos Paiva da Silva,
licenciado.
Alferes miliciano do serviço de administração militar, do Batalhão de
Infantaria de Aveiro, (60510971) José Manuel dos Santos Pereira,
licenciado.
Alferes miliciano do serviço de pessoal, do Batalhão de Infantaria de
Aveiro, (01630171) António José Pires Coutinho de Vascon
celos, licenciado.
Alferes miliciano do serviço de material, do Batalhão do Serviço
de Material, (18156711) Manuel Serafim Nunes Antão, licenciado.
Tenente miliciano do serviço de transportes, do Regimento de Infan
taria do Porto, (10054171) Rolando Manuel Vidal de Lima,
licenciado.
Alferes miliciano do serviço de transportes, do Batalhão do Serviço
de Transportes, (12290270) Joaquim Martins Henriques, licen
ciado.
(jPor portaria de 1 de Janeiro de 1986.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Beja
Tenentes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Abrantes, (10474771) Fernando José Coelho Rodrigues e
(01796271) Domingos José Correia Fernandes, ambos licenciados.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984.)
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Alferes miliciano dc infantaria, do Regimento de Artilharia de
Leiria, (10539369) José Fernando Crisóstomo Figueira, licen
ciado.
(Por portaria de 1

de

Janeiro de 1986.)

Alferes miliciano de infantaria do Regimento de Infantaria de
Chaves, (00781471) José Joaquim Lúcio faisco, licenciado.
Alferes miliciano de cavalaria, do Regimento de Lanceiros de Lisboa,
(06895371) Fernando José Fernandes da Silva, licenciado.
Alferes miliciano do serviço de material, do Batalhão do Serviço
de Material, (01711971) António Afonso Martins Guerreiro,
licenciado.
Por portaria de 1 de

Janeiro

de 1986.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Braga
Tenentes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Abrantes, (15220071) José Monteiro Pereira, (11127871) Manuel
Luís Negras Costa Parente, (10400171) Armindo Vieira Martins,
(15349971) Jorge Manuel Portela Mesquita Guimarães, (06009371)
Jorge Manuel Castro Lopes Faria, (19716971) Horácio José
Gonçalves de Carvalho e (17620071) José Rego Miranda Alpuim,
todos licenciados.
Tenente miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria do
Funchal, (10022971) Luís Manuel Pereira Malheiro Rodrigues,
licenciado.
Tenentes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria do
Porto, (00752771) Duarte Meira Martins, (13891371) António
Jorge da Silva Amaral, (17226071) Manuel Fernandes Xavier
Morais do Vale, (02951371) José Eduardo Rodrigues de Sousa,
(03520071) Serafim Fernandes Martins da Silva, (18325271)
Alfredo Ribeiro Poças, (17836471) José Carlos Gonçalves Pei
xoto, (12995971) José Joaquim Bomboy Moreira, (16099571)
José Sérgio de Barros Martins, (15617171) José António da Silva
Martins, (17585571) Fernando Pires Louçano, (93212371) Fran
cisco José dos Reis Botelho e Oliveira Leite, (14104271) Victor
Eduardo Gonçalves Fernandes, (08340871) João Batista Martins
da Costa, (07576371) Jaime Silva Lopes de Carvalho, (09883071)
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Rui Manuel Barros e Silva Campos e (14262171) José Nélson
de Azevedo Leite Barbosa, todos licenciados.

Tenentes milicianos de infantaria do Regimento de Infantaria de
l’omar, (07838071) Licínio Manuel Pereira da Silva, (17457871)
Manuel Augusto Barbosa Martins, (06758071) António Marques
Comes, todos licenciados.
(Por portaria dc 1

de

Janeiro

de

1986.)

Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Artilharia de
Leiria, (16987769) António José da Cunha Costa Dias, licen
ciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984.)

Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Chaves, (11862271) José Fernandes de Matos, (14182171) José
Domingos de Araújo Barbosa, (14398271) Francisco Martins
Morais, (19307671) Eduardo Bravo Soares Pinto, (04679871)
Fernando Ribeiro Ferreira, (01984471) Domingos Carvalho,
(06794571) Arménio Maria de Oliveira Vale e (12317771) Amé
rico de Jesus Duro, todos licenciados.
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria do
Porto, (62084271) José Maria Faria Martins, (08120471) Manuel
Fernando da Silva Machado, (09296171) José Manuel Lima de
Carvalho Gonçalves, (04191971) Fernando Manuel Maciel Estima,
(72472871) Carlos Alberto Caridade Monteiro e Couto e
(10149271) José Abílio Teles de Meneses Costa, todos licenciados.
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Queluz, (18079171) Manuel da Silva Santos, licenciado.
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Tomar, (10995771) Eduardo Joaquim Garrido de Só, licenciado.
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Vila Real, (14426171) Constantino Rui Araójo da Silva Braga,
licenciado.
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de Viseu,
(15745171) António Manuel Rodrigues da Costa, licenciado.
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Cavalaria de
Estremoz, (07581471) Fernando Novais Rodrigues Teixeira,
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(06194871) José Augusto Peixoto de Sousa e (12323071) Ade
lino Couto Cardoso, todos licenciados.
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Artilharia da
Serra do Pilar, (10356571) Adolfo Eduardo de Castro Fernandes,
(10463271) António de Oliveira Azevedo, (08265071) Manuel
Ermida Lourenço, (05571671) Álvaro Joaquim Ribeiro Lopes,
(08335871) Joaquim da Silva Martins, (02003371) António Ale
xandre Lopes Outeiro e (14921471) Fernando Pinheiro Alves,
todos licenciados.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1986.)

Alferes milicianos de artilharia, do Regimento de Artilharia de
Leiria, (19222369) José Joaquim Gomes da Costa Carneiro
e (08530969) Joõo Gonçalves Martins, ambos licenciados.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984.)
Alferes milicianos de artilharia, do Regimento de Artilharia da Serra
do Pilar, (05631671) Norberto Manuel Pereira da Silva Mota,
(13316771) Eduardo Alberto Pires de Oliveira, ambos licen
ciados.
Tenentes milicianos de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de
Estremoz, (05228071) floriano Rodrigues Braga e (08355271)
Alípio Miranda da Cunha, ambos licenciados.
Alferes milicianos de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de
Braga, (03663063) Ratil Filipe de Meio Vilela Passos, (08900271)
Virgílio Alberto Ataújo Vieira, ambos licenciados.
Alferes miliciano de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de Estre
moz, (00546471) Pedro Manuel Roxo Covas, licenciado.
Alferes miliciano de cavalaria, do Regimento de Lanceiros de Lisboa,
(09317671) Manuel Veloso Moreira, licenciado.
Alferes miliciano de engenharia, do Regimento de Engenharia de
Espinho, (14825471) Pedro Agostinho Ricon Peres 1)ias Almeida,
licenciado.
Tenente miliciano de transmissões, do Regimento de Infantaria dc
Tomar, (16081771) Manuel José da Rocha Armada, licenciado.
Alferes miliciano de transmissões, do Regimento de Transmissões.
(12917471) José Manuel Alves de Oliveira, licenciado.
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Tenente miliciano do serviço de administração militar, do Regimento
de Infantaria de Abrantes, (13160971) Manuel Alberto Ferreira
Machado, licenciado.
(Por portaria dc 1 de

Janeiro

de

1986.)

Alferes miliciano do serviço de administração militar, do Regimento
de Artilharia de Leiria, (17650769) Fernando Rui Viana dos
Reis, licenciado.
(Por portaria dc

1 de Janeiro dc 1984.)

Alferes miliciano do serviço de administração militar, do Regimento
de Infantaria de Vila Real, (12385971) Joaquim Ramos da
Silva, licenciado.
Alferes miliciano do serviço de administração militar, do Regimento
de Artilharia da Serra do Pilar, (06086471) Manuel José de Só
Ribeiro Gomes, licenciado.
Alferes miliciano do serviço de transportes, do Batalhão do Serviço
de Transportes, (72696771) António José Marques Guimarães
Rodrigues, licenciado.
(Por portaria de

1 de Janeiro de 1986.)

Alferes miliciano, capelão eventual, do Regimento de Artilharia de
Leíria, (01406069) José Gonçalves Gama, licenciado.
(Por portaria

de

1

de Janeiro de 1984.)

Alferes milicianos, capelães eventuais, do Regimento de Cavalaria
de Braga, (15102871) Eduardo Francisco Miranda Ferreira e
(05015071) Joaquim Campos da Silva Xavier, ambos licenciados.
Por portaria de 1 de Janeiro

de

1986.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Casteto Branco
Tenentes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Abrantes, (07672571) António Alberto Veiga Macedo Carrilho
e (13794571) Bernardino Rocha Cassiano, ambos licenciados.
Tenentes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Viseu, (16015071) Carlos Pires Martins e (14990571) António
Rosa Antunes da Costa, ambos licenciados.
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de Abran
tes, (72387771) Bernardino Gonçalves Ribeiro Paulo, licen
ciado.
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Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Chaves, (16574571) Fernando de Oliveira Cipriano, (19402771)
Manuel da Assunçõo Casaha e (19595771) Nélson Centúrio,
todos licenciados.
Alferes

miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Queluz, (06406571) António Carlos Loureiro Cadete, licen
ciado.

Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de Viseu,
(17949571) Jaime Manuel Martins Ferreira, licenciado.
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Comandos,
(15265771) António Alfredo Marques Fernandes de Campos,
licenciado.
(Por

portaria

de

1

de Janeiro

de 1985.)

Alferes miliciano de transmissões, do Regimento de Artilharia de
Leiria, (00549669) floriano Dias Costa, licenciado.
Alferes milicianos de artilharia, do Regimento de Artilharia de
Leiria, (15181469) António Ribeiro Graça, (03611969) Américo
Nunes Lourenço, (09652469) António Luís Brito de Oliveira e
(03634769) Romeu Alves Simões dos Reis, todos licenciados.
(Por

portaria

de 1 de Janeiro de 1984.)

Alferes miliciano de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de Estre
moz, (05422371) António Gaspar Arsénio, licenciado.
Alferes miliciano de cavalaria, do Regimento de Lanceiros de Lisboa,
(07710571) José António Torgal dos Santos Vaz, licenciado.
Alferes miliciano de engenharia, do Regimento de Engenharia n° 1,
(02284771) Orlando José das Neves Nunes, licenciado.
Alferes miliciano do serviço de transportes, do Batalhõo do Serviço
de Transportes, (60576271) Joaquim Manuel Rocha Fians, licen
ciado.
(t’or portaria de

1 de Janeiro de

1986i

Distrito de Recrutamento e Mobilizaçõo de Coimbra
Tenente miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria do
Porto, (18437671) António Fernando Alves Seabra Monteiro,
licenciado.
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Tenentes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Tomar, (00910$67) Mário Antunes Correia, (11452971) António
Calado Rodrigues, (04928071) César Manuel da Silva Redondo,
(11987971) Carlos Alberto Duarte Eufrásío, (60436771) Américo
ferreira Carlos e (07933071) José ferreiro Abrantes, todos licen
ciados.
icncntes milicianos de infantaiia, do Regimento de Infantaria de
Viseu, (18052371) Mário Marques Escaroupa, (73275671) AI
berto Pedro Caetano, (14341271) João António ferraz Padeiro,
(07556371) Abel Silvério Coimbra de Almeida, (15112371) João
Nunes figueiredo, (04364171) José dos Santos Duarte Guerrinha,
(19011971) Jorge de Sousa Lopes, (60148871) Anselmo Mar
ques Lourenço, (02091971) Acácio Simões de Matos Marques,
(13752871) Álvaro Manuel Bandeira Marques, (61785871) Car
los Manuel Biito Mendes, (10863471) Hélder ferreira de Oliveira,
(06113371) Hélder Marques Cordeiro dos Santos, (13929271)
António José Pereira Dinis Vieira e (60717971) Claúdio Khun
Videira, todos licenciados.
Tenente miliciano de infantaria, do Batalhão de Infantaria dc Aveiro,
(12813071) António Mantiel Veloso da Silva, licenciado.
(Por portaria de 1 dc Janeiro dc 1986.)

Alferes miliciano de infantaria, do Batalhão de Infantaria dc Aveiro,
(10311168) Ernesto Sousa Castanheira Henriques, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1983.)
A]l’eres miliciano de infantaria, do Batalhão de Infantaria de Aveiro,
(03004969) Victor Frederico da Silva Figueiredo Pais, licen
cado.
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Artilharia dc
Leiria, (13721069) Joaquim António Rodrigo de Sousa Colaço,
(08765469) Augusto José Dias Pimenta, ambos licenciados.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984.)
Alferes miliciano dc infantaria, do Regimento de infantaria dc
Chaves, (17411371) Manuel Maria Cunha Coelho da Silva, licen
ciado.
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Queluz, (17005371) Victor Manuel Monteiro fernandes, licen
ciado.
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Alferes miliciano dc infantaria, do Regimento de Infantaria de
Tomar, (09131471) José Carlos Machado Patrício. licenciado.

Alferes mlicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de Viseu,
(02532571) Carlos Marino Saldanha Borges, (72348671) João
Carlos Pereira Pinho da Cruz, (07983971) Fernando Manuel
Geraldo Alves Correia e (60863271) José Ferreira de Oliveira
Pereira, todos licenciados.
Alferes milicianos de infantaria, do Batalhão dc Infantaria de Aveiro,
(00766071) Fernando Manuel Seromenho Sequeira Mendes,
(0869.9971) Rogério Manuel Costa Afonso e (09654971) José
Afonso Roque, todos licenciados.
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Artilharia da Serra
do Pilar, (11068971) Fernando Luís Mendes Dinis freire, licen
ciado.
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Comandos,
62266l7l) José Alberto Andrade Meio, (61832371) João Manuel
de Jesus Martins, (10901171) António José de Carvalho Lopes,
todos licenciados.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria
de Tomar, (04501171) Fernando Manuel Gonçalves Cachado
Fraga, licenciado.
dc Janeiro de

Por portaria de 1

1986.)

Alferes milicianos de artilharia, do Regimento de Artilharia dc
Leiria, (02917969) Jorge Manuel de Albuquerque Galhardo e
I\’Ielo, (18617969) Carlos Alberto Gonçalves de Campos,
(08724169) António José dc Oliveira Castilho, (07622469) Mário
Fernando Pombo Cravinho, (01520569) Adelino de Paula Hen
riques da fonseca, (01865269) Luís Caldeira Canavarro de
Morais, (04742769) José Joaquim Rodrigues Gomes, (11381769)
Jorge Alfredo Miranda Pereira, (60627269) José Carlos Monteiro
e (60156869) Abílio Gaspar Simões dos Reis, todos licenciados.
11’or

portaria

de

1

dc Janeiro de 1984.)

Alferes miliciano de artilharia, do Batalhão de Infantaria de Aveiro.
(13880671) Fernando Manuel Brás Alves Lopes Fonseca, licen
ciado.
(Por portaria de 1 dc Janeiro de 19$6.)
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Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, do Regimento de Artilharia de Leiria, (19171669) José Carlos Fjeitas Garcia da Rosa,
(13714969) José Oliveira Barata e (13156$69) Carlos Júlio Martias Costa, todos licenciados.
(Por

portaria

dc 1 de Janeiro de 1984.)

Tenente miliciano de cavalaria, do Regimento de Lanceiros de Lisboa,
(13692871) António José Ferreira Dias, licenciado.
Alferes miliciano de cavalaria, do Regimento de Lanceiros de Lisboa,
(10625271) José Gomcs dos Santos, licenciado.
Alferes miliciano de engenharia, do Regimento de Engenharia a.° 1,
(13459271) José António Coelho dos Reis Torjal, licenciado.
(Por

portaria

de 1 de Janeiro de 1986.)

Alferes miliciano de transmissões, do Regimento de Artilharia de
Leiria, (16551569) Alberto Pinto Gomes, licenciado.
(Por

portaria

dc 1 dc Janeiro de 1984.)

Alferes milicianos de transmissões, do Regimento de Transmissões,
(12538271) Eduardo Saies Silvestre do Amaral, (12294971) José
Manuel Fresco Tavares de Pina, (14379271) Jorge Nuno Veiga
de Almeida e Sousa, todos licenciados.
Alferes miliciano médico, do Regimento de Infantaria de Queluz,
(01889671) João José Baptista Guimariies Amora, licenciado.
(Por portaria de 1

de Janeiro dc 1986.)

Alferes milicianos do serviço de administração militar, do Regimento
de Artilharia de Leiria, (04155869) João José Teixeira Marques
de Carvalho, (04714569) Agostinho Manuel figueiredo Fernandes
e (05789569) Jorge Sarabando Moreira, todos licenciados.
(Por portaria dc 1 de Janeiro de 1984.)

Alferes milicianos do serviço de material, do Batalhão do Serviço de
Material, (10799$71) António Pedro Mascarenhas de Lemos
Saturnino e (10799$71) José Carlos Ferreira dos Santos, ambos
licenciados.
Tenente miliciano do serviço de transportes, do Regimento de Infan
taria de Viseu, (15565871) Álvaro Augusto Gouveia Tenreiro
de Matos, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1986.)

2. Série

663

ORI)EM DO EXËRCITO N.° 7

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Ëvora
Tenente miliciano dc infantaria, do Regimento de Cavalaria de Estre
moz, (16693971) António Germano Anjinho Pires, licenciado.
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria dc
Chaves, (03162971) Eduardo Manuel Gomes Pina, (11660371)
António José Pinheiro Mourato e (18789771) José Henrique
dos Santos Mdrabinha. todos licenciados.
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de EIvas,
(02662571) Carlos Alberto Paixão de Carvalho, licenciado.
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento dc Comandos,
(09959871) Fernando Iosé Paixão e (17852771) Raul Luís Miguel
Grácio, ambos licenciados.
(Por portaria dc 1 de Janeiro de 1986.)

Alferes miliciano de artilharia, do Regimento de Artilharia dc
Leiria, (17841269) Luís Custódio Campos Sim-Sim, licenciado.
(Por portaria de 1 dc Janeiro de

1984.)

Alferes milicianos de artilharia, do Regimento de Artilharia da Serra

do Pilar, (10165771) José Paulo Guerra Melro e (10408371)
Nuno José da Silva Pinheiro, ambos licenciados.

Alferes miliciano de artilharia, do Regimento de Infantaria de
Elvas, (15517271) António Maria Posto Semedo, licenciado.

Alferes miliciano de artilharia, do Regimento de Cavalaria de
Estremoz, (03449671) António Joaquim Póvoa Velez, licenciado.

Tenente miliciano de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de
Estremoz, (05382371) João Dimas fernandes Rosado, licenciado.
Alferes miliciano de cavalaria, do Regimento de Lanceiros de Lisboa,
(13848371) Fernando Manuel de Matos Pinho, licenciado.
tPor portaria de

1 dc Janeiro dc 1986.)

Alferes miliciano de transmissões, do Regimento de Engenharia n.° 1,

(07758265) José Coelho Ramos, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1980.)
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Alferes miliciano do servico de material, do Batalhão do Serviço de
Material, (0092$47 1) Rui Manttcl de Almeida Oliveira Santos,
icenciado.
Alferes miliciano do serviço religioso, do Regimento de infantaria dc
Elvas, (09512971) Gelásio Martins da Silva, licenciado.
Por portaria cio

1

de Janeiro de

1986.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de faro
Tenente miliciano dc infantaria, do Regimento de Infantaria do
Porto, (12509971) António Pedro Azevedo Ribeiro, licenciado,

Tenente miliciano dc infantaria, do Regimento de Infantaria de
Tomar, (0173$27fl Leonigilcio j\ntónio Correia Martins. licen
ciado.
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Chaves, (16421371) Sebastião Manuel da Quinta Coelho, licen
ciado.
Alferes milicianos de infantaria, cio Regimento de Cavalaria de Estre
moz, (13607571) Joaquim José Viegas de Sousa Fava e
(01036171) António Costa Comes, ambos licenciados.
Alferes miliciano de infantaria, do Batalhão do Serviço de Transportes,
(72848971) António Manuel Neto Fernandes, licenciado.
(Por portaria de

1 de laneiro de

1986.)

Tenente miliciano de artilharia, do Regimento de Artilharia de
Leiria, (15712969) Filipe Manuel Palrneirim Malta Romeiras,
licenciado.
(Por portaria de 1

de Janeiro de 1984.)

Tenentes milicianos de cavalaria, do Regimento de Lanceiros de
Lisboa, (15679871) Victor Guerreiro Faria, (12062171) Florivaldo
dos Santos Abundâncio e (09708271) José Manuel Caldeira
fernandes, todos licenciados.
Alferes miliciano de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de Estre
moz, (05088171) Vasco Manuel de Sousa Mascarenhas Grade,
licenciado.
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Alferes miliciano médico, do Batalhão do Serviço de Saúde, (72687771)
Jorge Augusto da Nave Serpa dos Santos, licenciado.
Alferes miliciano do serviço de administração militar, do Regimento
de Cavalaria de Estremoz, (13192171) Renato Dias Mendes,
licenciado.
Alferes miliciano do serviço de material, do Batalhão do Serviço
de Material, (09495771) José Alberto Santana de Campos
Rodrigues, licenciado.
(Por portaria dc 1 de Janeiro dc 1986.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização do Funchal
Tenente miliciano de Infantaria, do Distrito de Recrutamento e
Mobilização de Lisboa, (05220467) João Manuel Martins, licen
ciado.
(Por portaria dc 2 de Dezembro dc 1985.)

Tenentes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria do
Funchal, (17571071) José Manuel Correia de Carvalho,
(09614371) Rui Manuel Nunes, (02871471) Luís Calisto Nunes
da Silva, (09134471) João Francisco Gonçalves, (14818071) Luís
Filipe Paulo e Ladeira e (19827571) Ãngelo de Freitas Nunes,
todos licenciados.
(Por portaria dc 1 dc Janeiro dc 1986.)

Alferes miliciano de infantaria, do Distrito dc Recrutamento e Mobi
lização de Lisboa, (04809866) João Londral Ivens ferraz de
freitas Leite Martins, licenciado.
(Por portaria de 2 de Dezembro dc 1985.)

Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria do
Funchal, (01833471) José Manuel Correia Fernandes da Fonseca,
licenciado.
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Tomar, (16535369) António Spínola Teixeira de Aguiar, licen
ciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1986.)

Alferes miliciano de artilharia, do Regimento de Artilharia de
Leiria, (16108869) Carlos Alberto Ferreira, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984.)
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Alferes miliciano de artilharia, do Grupo de Artilharia de Guarnição
n.° 2, (13146171) Fernando Raimundo Figueira, licenciado.
Alferes miliciano do serviço de saúde, do Regimento de Infantaria do
Funchal, (01766171) João Carlos Guerra Mendes de Almeida,
licenciado.
Alferes miliciano do serviço de pessoal, do Regimento de Engenharia
de Espinho, (10092271) José Avelino da fonseca, licenciado.
Alferes miliciano capelão eventual, do Regimento de Comandos,
(18199371) Manuel António de Gouveia Rodrigues Jardim,
licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro dc 1 986.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Lamego
Tenente miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Abrantes, (10668571) Jorge Manuel Castro Videira, licenciado.
Tenentes milicianos de infantaria, do Regimento dc Infantaria de
Tomar, (06752471) António Joaquim Borges e (11421471) José
Fernandes Marcos Martins, ambos licenciados.
Tenente miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Viseu, (01766071) Alcino Gouveia Damas, licenciado.
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Chaves, (11996471) Mário Augusto da Cruz Lordelo, (05825271)
Francisco Augusto Seixas, (07293371) Fernando António Mor
gado Ramos, (09242171) Eduardo Ernílio Pintado, (12404371)
Diamantino Augusto Afonso, (03823671) Carlos Manuel Vaz
Gornes, (07999971) António Rufino Lourenço e (08536671) AI
tamiro da Ressureição Claro, todos em disponibilidade.
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria do
Porto, (60709171) Eduardo Manuel Braga dos Santos e (12420871)
Júlio de Jesus Martins, ambos licenciados.
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Queluz, (07713871) António Augusto Ribeiro, licenciado.
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de
de Vila Real, (00190871) Manuel de Jesus Bento Fernandes,
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(14034671) José Lídio Magalhãcs, (18927271) Joaquim Manuel
Melim dos Santos Carvalho, (05074871) Rogério Marcelino Celas,
(03428171) Manuel Teixeira Duque, (00161171) Guilhermino
Augusto Pires, (05873071) Sílvio Ferreira Esteves e (09549071)
Fernando Manuel Gonçalves fernandes, todos licenciados.
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de Viseu,
(09691971) António Pinto Guedes, licenciado.
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Artilharia da Serra
do Pilar, (13900271) Fernando Baltazar Moreira Duarte e
(03518871) Artur Teixeira de Barros, ambos licenciados.
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Comandos,
(15064771) Manuel Luís Parra e (08750971) Carlos Manuel de
Sousa Almeida, ambos licenciados.
(Por portaria de

1 de

Janeiro

de

1986.)

Alferes miliciano de artilharia, do Regimento de Artilharia de Leiria,
(16098469) Carlos Alberto de Mesquita e Paiva, licenciado.
(Por portaria dc 1

de

Janeiro de 1984.)

Alferes miliciano de artilharia, do Regimento de Infantaria de Vila
Real, (02549271) Joaquim de Almeida Tavares, licenciado.
Alferes miliciano de artilharia, do Regimento de Artilharia da Serra
do Pilar, (09785071) Amândio Joaquim Lopes, licenciado.
Tenente miliciano de cavalaria, do Regimento de Lanceiros de Lisboa,
(09706571) Francisco Armando Gonçalves Cabral Perifita, licen
ciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de

1986.)

Alferes miliciano de cavalaria, do Regimento de Lanceiros de Lisboa,
(07594666) José Agostinho Ribeiro Fernandes Almeida, licen
ciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de

1981.)

Alferes milicianos de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de Braga,
(05284771) Manuel Augusto Pinto de Barros e (04981771) José
Manuel Salgado Ruano, ambos licenciados.
Alferes miliciano do serviço de administração militar, do Regimento
de Infantaria de Vila Real, (60367771) Hélder Manuel Pinto
Correia, licenciado.

668

ORDEM DO EXËRCLTO N.° 7

2.’ Sjic

Alferes miliciano do serviço dc material, do Batalhão do Serviço de
Material, (01574771) João José Rodrigues Veiga, licenciado.
(Por portaria de 1 dc Janeiro dc 1986.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Leiria
Tenente miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Abrantes, (03784271) Manuel Armindo Marques Castelão, licen
ciado.
Tenentes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria dc
Tomar, (12766171) Heleno Pereira Curado e Silva e (00063171)
José Ferreira Belo, ambos licenciados.
Tenentes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Viseu, (16108071) Luís Pereira Soares, (01825571) Vítor Manuel
Estrela Pedrosa e (15345571) Fernando José da Silva Morgado,
todos licenciados.
Alferes miliciano dc infantaria, do Regimento dc Infantaria dc
Queluz, (13753371) Horácio Jesus fialho, licenciado.
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Ponta Delgada, (05137071) Manuel Brás fragoso do Mar, licen
ciado.
Alferes miliciano dc infantaria, do Regimento de Infantaria do
Porto, (08847871) Firmino Ribeiro dos Santos, licenciado.
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Tornar, (12861771) José Crispim Porto Ramos Medeiros,
(05195471) José António Calado Batista Paiva e (14011971) loa
quim Gomes Veríssimo, todos licenciados.
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Comandos,
(13786171) José Luís Antunes dos Santos, licenciado.
(Por portaria de 1 dc Janeiro dc

1986.)

Alferes miliciano de artilharia, do Regimento de Artilharia de Leiria,
(06139169) António Marques, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de

984.)
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Alferes milicianos de artilharia, do Regimento de Artilharia da Serra
do Pilar, (17099871) Joaquim Jorge Louteiro Pinto e (13545771)
Manuel Alves Joaquim, ambos licenciados.
(Por portaria de 1 dc Janeiro de 1986.)

Alferes miliciano de cavalaria, do Regimento de Artilharia de Leiria,
(03488269) António de Oliveira Duarte Paz, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984.)

Alferes milicianos de cavalaria, do Regimento de Lanceiros de Lisboa,
(04598272) José Manuel Vieira Ferreira e (03841171) José Afon
so Pedrosa dc Oliveira, ambos licenciados.
Alferes miliciano de cngenharia, do Batalhão de Infantaria de Aveiro,
(04998271) Carlos José Santos Vargas, licenciado.
Alferes miliciano de engenharia, do Regimento de Engenharia de
Espinho, (00050971) José Ulisses Leal Soares, licenciado.
Alferes miliciano de transmissões, do Regimento de Infantaria de
Tomar, (12304671) Joaquim Manuel Carreira de Sousa Salada,
licenciado.
(I’or portaria de 1 de Janeiro de 1986.)

Alferes miliciano médico, do Regimento de Artilharia de Leiria,
(03476169) Nuno João da Cruz Campos, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro dc 1984.)

Alferes miliciano médico, do Regimento de Infantaria de Tornar,
(07374171) Luís Fernando Bernardes Garcia, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1986.)

Alferes miliciano do serviço de administração militar, do Regimento
de Artilharia de Leiria, (04964069) Adelino Heleno Sismeiro,
licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984.)

Tenente miliciano pára-quedista, do Batalhão Especial de Tropas
Póra-Quedistas, (03527371) José Manuel dos Reis Frazão, licen
ciado.
(Por portaria de 1 dc Janeiro de 1986.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Lisboa
Tenentes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Abrantes, (03127471) Luís Carlos Antunes Dias, (00562171) Fer
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nando Simões Casimiro, (00718171) Fernando Manuel Pires
de Almeida, (01665671) Mário Ribeiro Durão Júnior, (08513871)
Manuel Marques ferreira, (00177171) Francisco José Castanho
Ferreira, (04931371) Carlos Alberto Santos Oliveira, (13734171)
Manuel Lutas Craveiro Sousa e (19891871) João Jorge Branco,
todos licenciados.
Tenente miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria do
Funchal, (09636671) Jorge Eduardo Pimenta Henriques Duarte,
licenciado.
Tenentes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria do
Porto, (16015071) Carlos Pires Martins, (72969471) Carlos Al
berto da Costa Teixeira, (60465971) Manuel Maria da Conceição
Paiva e (11405471) António Diamantino da Cruz Dionísio,
todos licenciados.
Tenentes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Queluz, (04178471) João Luís Barrancos Fernandes, (60716171)
Carlos Manuel Morbey Oliveira Stoffel, (03780371) Joaquim
Manuel dos Santos Neves, (07333471) Emanuel Gonçaives Pes
tana, (04670871) Óscar José ferreira Araújo, (04674971) João
António Freire Caldeira e (17223071) Luís Eduardo Dargent de
Campos Andrade, todos licenciados.
Tenentes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Tomar, (09604871) Tito Rafael Mateus de Sousa, (12246771)
António Luís Meio dos Santos, (02782671) Carlos Alberto
Alverca Paulico, (10883671) Fernando Manuel Galvão Vieira da
Luz, (08462171) João Luís Arantes Rodrigues de Azevedo,
(14622371) António fernandes Antunes e (08974571) José Morais
de Oliveira Fernandes, todos licenciados.
Tenente miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de Viseu,
(04264271) Egídio Manuel Rebelo Heitor, licenciado.
Tenente miliciano de infantaria, do Regimento de Cavalaria de
Estremoz, (00032571) António Manuel de Jesus Velez Sadio,
licenciado.
Tenente miliciano de infantaria, do Regimento de Lanceiros de Lisboa,
(07999671) Belmiro Joaquim Almeida Soares, licenciado,
Tenentes milicianos de infantaria, do Batalhão de Informação e Re
conhecimento das Transmissões, (05144271) Gonçalo Rui Santos
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Pereira e (00875571) José Vítor dos Santos Henriques, ambos
licenciados.
Tenente miliciano de infantaria, do Regimento de
(03923071) Norberto Dias Figueiredo, licenciado.

Comandos,

(Por portaria de 1 de Janeiro de 1986.)

Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Artilharia de
Leiria, (11971069) José Luís Cristóvão Henriques, (08717569)
António Luís Jerónimo Lopes, (80055069) Homero Jesus Santos
Martins e (12805969) José Manuel Jesus Ferreira, todos licen
ciados.
(Por portaria de 1 dc Janeiro de

1984.)

Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Abrantes, (17663571) António Artur Romão Alves de Matos e
(15535071) Manuel Albino de Sousa, ambos licenciados.
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Chaves, (05804171) Jaime Nunes Dias Gaspar Júnior, (04420571)
Carlos António de Sousa Moreira Andrade, (02128471) Arlindo
fonseca Ferreira Pirnentel e (08307171) Abílio Batista da Silva
Gomes, todos licenciados.
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de Ponta
Delgada, (16801471) José Manuel Grossinho Esperto, licenciado.
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria do
Porto, (08979771) Carlos Alberto Mendo Miranda, (11840571)
Américo Rui Machado Amaral, (75299271) Alberto de Castro
Nunes Monteiro e (72777671) Fernando José Chovão Braga e
Couto, todos licenciados.
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Queluz, (19566771) Orlando Manuel Patrício Leitão, (01088071)
Albino Massano Leitão, (08705871) António Alberto Almada
Guerra, (06017671) Jorge Guilherme de Jesus Gonçalves,
(08765471) Vítor Manuel Dias Martins Gomes, (17331171) Car
los Manuel Carapeto Morgadinho Gago, (11023071) Francisco da
Silva Freitas, (13735471) Carlos Manuel Amado Franco,
(07288771) Fernando Domingos Bajouco da Fonseca, (12299071)
Augusto Loureiro da fonseca, (00715671) Jorge Meio Filipe,
(73064171) Carlos José Mendes Logrado Figueiredo, (01197171)
José Eduardo Paiva Ferreira, (11732471) Jorge Manuel Paula
Fernandes, (01580271) Nuno Maria Feijão, (72321671) Luís
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António Pereira Torres, (18633871) Américo Luís Cardoso
Torres, (12082571) José António Duarte Tetes, (12073471) José
Joaquim Lopes Teixeira, (09940071) Miguel Duarte Perry Vidal
Taveira, (17095071) Joaquim Pedro Carvalhas da Silva Tavares,
(19658171) José Cândido Canelas d’Assunção Sousa, (17542071)
José Manuel Rosa Soares, (60675371) José António Fradique
Evaristo da Silveira, (02744471) Fernando Manuel Lopes da Silva,
(19731271) João da Silva Saraiva, (01547271) Sérgio Pimentel
dos Santos, (03824771) Guilherme Henrique Cruz Bordeira,
(18713071) Guilherme Manuel Simões Ventura Neves, (03467571)
Pedia Vasco de Sá Vilaça de Moura, (60372271) Mário Teimo ela
Silva Seabra Moura, (13725371) Luís Filipe de Carvalho e Moura,
(15967971) José Carlos Resendes Morgado, (04799071) Adão
Francisco Pereira Moreira, (02826571) Luís Henrique Santos de
Morais, (03247371) João Pedro Garcia Monteiro, (72644371)
Heldrt Sérgio Alves Monteiro, (61126471) António Marcelino
Pereira Meira de Miranda, (60369071) Vítor Manuel dos Santos
Mira, (05143371) Rogério de Mendonça Mendes, (13560171)
Jorge Manuel de Moura Pereira Massada, (00209171) João
Manuel Neves Martins, (61456371) Ilídio farinha Martins,
(62434271) Carlos Alberto Fernandes Martins, (73059271) Vítor
Manuel Fernandes Marques, (61118871) Orlando Caetano Mat
ques, (01908271) Carlos Manuel Correia Marques, (73110171)
Rodrigo Manuel Oliveira da Silva Pociono de Magalhões,
(18216371) José Manuel Barata de Brito Louro, (04283171) Luís
Manuel da Costa Lourenço, (09442571) Manuel Henrique Nunes
Lopes, (72823371) Gaspar Correia Lopes, (08876371) Joaquim
da Costa Leite, (61460071) João Manuel Abrunhosa dos Santos,
(72335471) Carlos Manuel Trigo dos Santos, (19268671) José
ele Jesus Silva Santana, (11437971) José Manuel da Silva Rosa,
(73063$71) Alexandre Cecil Rodrigues, (06238169) Vítor Manuel
Pites Rocha, (09842771) António Filomena Espírito Santo Silva
Ricciardi, (13451071) Manuel dos Santos Ribeiro, (01467671)
Octávio Manuel Mendonça Resende, (11786071) António João
Pereira Santana Rego, (11417771) Egídio do Sacramento de
Lima Ramos, (61054971) Rui José Figueiredo Ramalhete,
(07844471) Luís Manuel Dorey de Oliveira Pires, (01838371)
Manuel António Sarnpaio l’aborda Pereira, (01810171) Fran
cisco Manuel Neto Vaz Pereira, (17518771) Aldemiro Carlos
Pereira, (01876771) Luís Fernando Mourato de Oliveira,
(19447571) Elídio Mendes Nobre, (00355971) Isidro Branco
Abelho, (13375371) António Manuel Ambrósio, (05492371) Hum
berto Caldeira Alves, (09367971) António Manuel Branco Mendes
de Almeida, (16106871) Ãngelo Manuel de Lima Vieira Araújo,
(72411671) José Artur Martins Passas de Sousa Barreto,
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(18153771) João Marcelino Mendes Loff Barreto, (72653671)
Iosé Augusto Gonçalves Barbosa, (09601071) José António da

Costa Faria Artur, (04493571) João Pedro de Gusmão Correa
Arouca, (00246771) José Ferreira Leite Santos, (07815571) José
Duarte Matias dos Santos, (17223271) Rodrigo fernandes Farinha,
(02505471) António José de Pina Falcão, (10844571) Álvaro Lopes
Carvalho Esteves, (03540671) António da Silva Duque, (73076571)
Vítor Manuel Ramos Duarte, (62279071) José Fausto Capelo
1)ésirat, (73105771) José Diamantino Louro Daniel, (14367171)
João Luís ferreira Pinto Coelho, (17329871) António Manuel
Clarro, (86026271) Fernando Afonso Pereira de Castro, (62441771)
José Policarpo Alves de Carvalho, (17138871) João Carlos Ribeiro
Alvhn de Carvalho, (72320271) Júlio Artur de Barros Cardoso,
(11041671) António Manuel de freitas Car’doso, (11710771)
António Manuel de Campos Cândido e (01685771) José Manuel
Rebelo de Campos, todos licenciados.
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Tomar, (19320571) Ricardo Lefevre Rodrigues e (06406571)
António Carlos Loureiro Cadete, ambos licenciados.
Alferes miliciano de infantaria, do Grupo de Artilharia de Guarni
çiio n.° 2, (17651171) José Duarte Coelho Albino, licenciado,
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Cavalaria de
Estrcmoz, (19134471) Manuel Victor da Silva Leitão, licenciado.
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Lanceiros de Lisboa,
(14145971) José Luís Moreira de Almeida Seabra, licenciado.
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Engenharia n.° 1,
(17270071) Aníbal Dias Diniz e (06080971) Cat’los Eduardo
Maia de Arbués Moreira, ambos licenciados.
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Transmissões,
(04081771) António Manuel Cardoso Rodrigues Andrade,
(01288571) João Manuel de Araújo Simões e (01872271) José
Joaquim Reis fabiõo e Silva, todos licenciados.
Alferes milicianos de infantaria, do Batalhão de Informação e Re
conhecimento das Transmissões, (18013871) Rogério Borges
Pereira Mota e (04568371) Francisco António da Costa Gon
çalves Mateus, ambos licenciados.
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Comandos,
(61179971) Rui Manuel de Almeida Serra, (73239271) Mário
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Silveira dos Santos, (00161971) Joilo José Machado de Braula
Reis, (04398171) Jorge Eduardo Cunha Galvõo, (19385371)
Rogério Raul Carreira Duarte, (62094671) Jorge Manuel Sal
gado da Costa, (01315871) AdériLo Iviarques Batista, (17547971)
João Manuel Morais de Mendonça Arrais e (04701371) Luís
Manuel Raposo Almas, todos ]icenciados.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infan
taria de Abrantes, (17970271) Alfredo Lopes Esgueira, licenciado.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infan
taria de Chaves, (03609571) João dc Almeida Dias Coutinho,
licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de

1986.)

Tenente miliciano de artilharia, do Regimento de Artilharia de
Leiria, (11842769) Francisco de Jesus Martins, licenciado.
(Por portaria

dc

1 de Janeiro de 1984.)

Tenente miliciano de artilharia, do Regimento de Artilharia de Costa,
(01992271) José Manuel Mascarenhas de Meneses Furtado,
licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1986.)

Alferes milicianos de artilharia, do Regimento de Artilharia de
Leiria, (15970169) Rui Manuel Pereira Laginha, (08269369)
José Carlos Albarran Duarte Silva, (08975969) Fausto Pereira
dos Santos, (07223069) Olímpio Lopes Pereira, (13846069) Albino
José Magro Miranda, (18736869) António Manuel Pascoal Ribeiro
Medeiros, (11031869) António Martins Rodrigues e (07205669)
João Noel Bracinha Pereira da Graça, todos licenciados.
(Por portaria de 1 de Janeiro

de

1984.)

Alferes milicianos de artilharia, do Regimento de Artilharia de
Costa, (18418971) João dos Reis Aleixo, (01919371) João Manuel
Moniz Trigoso Jordão e (03553771) João Manuel de Barroso
Mendes de Morais, todos licenciados.
Alferes milicianos de artilharia, do RegimenLo de Artilharia da Serra
do Pilar, (09203071) António José Casanova Santos Ferreira,
(04507471) Luís Marques Granja, (01548$71) João Alberto Pi
menta de Castro Guimarães, (03344771) Delfim do Nascimento
Pinto, (12075571) Luís Filipe Xavier Pinto, (15508471) Isidro
Luís Valente Martins, (16697871) Jorge Carlos Serro da Costa
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e Silva, (15514071) Álvaro Belinar Esteves, (16148671) Carlos
Artur Cordeiro de Sousa, (15202271) Carlos Alberto Cardoso
Moutinho e (00882571) António de Novais e Ataíde Pinto Coelho,
iodos licenciados.

Alferes miliciano de artilharia, do Batalhão do Serviço de Trans
portes, (03124871) José Luís de Sousa, licenciado.
Aspirante a oficial miliciano de artilharia, do Regimento de Artilharia
da Serra do Pilar, (05979271) Luís José Ambrósio Madalena,
licenciado.
Tenente mi1hiano de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de Braga,
(03365171) José Carlos Lúcio Marques Costa, licenciado.
Tenentes milicianos de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de
Estremoz, (08757571) Luís Manuel Filipe Madruga, (05553171)
João Gonçalves da Silva, (11527771) Albertino da Luz Serra Vaz
e (09743071) Peclio Malhão Goncalves Vaz. todos licenciados.
l’enentes milicianos de cavalaria, do Regimento de Lanceiros de
Lisboa, (06316771) Joaquim José Lopes Sáragga Leal, (12018371)
Emanuel Santos fernandes, (06398071) Jorge de Lemos e F’iguei
redo Ferreira, (02308471) Álvaro Manuel da Conceiçíío Antunes,
(08277971) João José da Costa Pinto, (13401371) António Luís
Coutinho de Ortigão Ramos e (06031071) António Júlio Beato
Raposo, todos licenciados.
Alferes milicianos de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de Estie
moz, (17936771) Rui Manuel de Carvalho Mexia Leitão,
(15459071) Serafim Oliveira Casimiro e (17025171) Raul Alberto
Falcão Nobre de Almeida, todos licenciados.
Alferes milicianos de cavalaria, do Regimento de Lanceiros de Lisboa,
(72961671) Carlos Alberto Lima Schwalbach, (10328471) José
António Gonçalves dos Santos, (06060471) Pedro Diniz Ricciardi,
(16628371) António Jorge Vicente Ribeiro, (05674371) Pedro
Manuel Dias Duarte, (11149671) Luís Manuel de Miranda
Colaço, (00423371) António José Lobato Braz, (13890171) Ro
gério Henriques de Azevedo, (01325271) António Manuel de
Fiúza Fraga, (11608771) Jorge de Carvalho Penalva, (09941371)
Anteio Ribeiro Nunes, (07697071) Francisco Manuel Maia de
Arbués Moreira, (06897971) Manuel roaquim Terra Medeiros,
(06302071) Hélder dos Santos Gomes Martins, (01378971) Leonel
Luís dos Santos Vicente, (10090971) Orlando José dos Santos
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Pacífico de Sousa, (16657171) Luís Manuel Mora Dias Pereira
e (10247771) José Luís de Ataíde de Almeida e Silva, todos
licenciados.
(Por portaria de 1 de Janeiro de

1986.)

Alferes miliciano de engenharia, do Regimento de Engenharia a.°
(01008265) Mário Tomás Rodrigues, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de

1,

1980.)

Alferes milicianos de engenharia, do Regimento de Engenharia n» 1,
(01797066) Francisco Manuel Rodrigues de Seabra Ferreiro e
(02176566) Joõo Carlos Duarte Guerra Pinto, ambos licenciados.
(Por portaria de 1 de Janeiro de

19$ 1.)

Alferes miliciano de engenharia, do Regimento de Engenharia n.° 1,
(61898770) Fernando José Pires Santana, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de

1985.)

Alferes miliciano de engenharia, do Regimento dc Lanceiros de
Lisboa, (11765471) Joaquim José Roxo Martins Pereira, licen
ci ado.
Alferes milicianos de engenharia, do Regimento de Engenharia n.° 1,
(00924371) Luís Augusto Marques Coutinho, (01632571) Vítor
I\’Ianuei Teigõo, (61824471) António Pedro da Silva Aparício,
(14712871) Francisco de Lacerda Meio ferreira, (03233671)
Nuno José Chaveiro de Sousa Soares, (03324471) Artur Manuel
Pina Fernandes, (10494669) Mário Manuel Mendes Franco,
(08805171) Domingos Manuel Soares de Matos Coelho, (16972771)
António Augusto Nogueira Narciso, (06513571) José Manuel
Vieira Simões de Melo, (01002971) Emílio Jorge Leal Paulo,
(02176566) João Carlos Duarte Guerra Pinto, (60750071) Fran
cisco Joaquim da Silva faria Araújo, (18720071) João Manuel
Martins Casaca, (61822571) Joaquim Lopes de Figueiredo,
(05254071) Manuel Aires de Vasconcelos e Meneses, (01387671)
Victor Manuel Louro Rodrigues e (0267067;) Fernando da
Piedade Miguel, todos licenciados.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1986.)

Alferes miliciano de transmissões, da Escola Prática de Transmissões,
(06740669) José Rosa Rodrigues Gonçalves Batista, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984.)
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Alferes miliciano de transmissões, do Regimento de Artilharia da
Serra do Pilar, (03485771) Manuel firmino Madeira Marques
Pacheco, licenciado.
Alferes milicianos dc transmissões, do Regimento de Transmissões,
(72482371) Carlos Alberto ferreira Jorge. (19025171) Demétrico
Carlos Alves, (04716771) Carlos Manuel Branco Gasparinho,
(16595471) Orlando Moreira de Almeida, (05359171) João Pedro
Martins Garcia Bandeira, (06631$71) José Eugénio da Fonseca
Simões Malaco, (18506671) José João Pereira do Canto Simões,
(06944971) José Manuel dc Sena Jorge, (18819571) Mório Jacinto
ferreira da Silva e (06918171) Jorge Adelino Pereira Soares.
todos licenciados.
Alferes milicianos do serviço de saúde, do Batalhão do Serviço de
Saúde, (15288071) Silvestre Maria das Neves Figueiredo,
(18564071) Carlos Heitor Teixeira Neves, (17501071) José Antó
nio dos Santos Regatão, (16206471) Luís Filipe de Macedo
Silva Ascenço, (15892071) Jorge Victor Lázaro Correia,
(15651271) António Garcia do Amaral Apóstolo, (12841571)
José Manuel ferrão Lourenço, (07714471) Gilberto Monteiro
Teixeira, (06933971) Marcos Jorge Lierberrnann da Costa e
Silva, (16809171) António José Murinelo de S. Guerreiro,
(05568171) António Pais Duarte, (05330571) Rui Manuel Serra
e Alves, (05160371) José Carlos da Conceição Teixeira Costa,
(04835271) José Luís Costa Guedes da Silva, (04373971) Jorge
Francisco Azevedo Cunha, (04335071) Joaquim José Delicado
Mousinho, (04255771) António Luís Vilar de Almeida,
(03680071) Nuno José Duarte Monteiro Pereira, (03680071)
Nuno Rogério Colaço Soares, (03250571) António Rogério Cola
ço Soares, (03079871) Nélson das Neves Roque Calado,
(03166371) José Armando Mendes Gomes, (02822$71) Victor
Manuel Padrão Cabral, (02443171) António Joaquim Diogo da
Silva Calhorda, (02339771) Joaquim Fernando Coutinho Tor
rinha, (02287071) Rogério Garcia Pires, (02140271) José Manuel
Batista Pinto Correia, (02104671) Vicente Ferrer Mendes de
Oliveira Lopes, (02051471) José Luís de Castro França Dória,
(02024771) Pedro Augusto da Piedade Pereira de Almeida,
(01963671) Rui Alberto Saraiva de Andrade, (01805471) João
Falé Glória Pisco, (00074671) Raul Manuel Rolo Venncio,
(01798071) José Quaresma de Macedo Cabral, (01665571) João
Maria Belo de Sousa Rego, (00931871) João Luís Silva Gomes,
(00811671) José Afonso Leitão de Sousa Guirnarães, (00779171)
João Paulo Piedade Pereira de Almeida, (00739171) José Augusto
Gil Martinho Forte, (00540471) Manuel José Ribeiro de Freitas,
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(00517471) Pedro Manuel da Fonseca Amaral. (00141171) Re
nato Júlio Sotto Mayor de Azevedo Casro, (00111371) José
Carlos Sequeira Andrade e (00027871) Sérgio Luís Lopes Pinto
Ferreiro, todos licenciados.
Alferes miliciano do serviço de saúde, do Regimento de Trans
missões, (03279371) João Manuel Severino Rodrigues, licenciado.
Alferes miliciano médico, do Batalhão de Informação e Reconheci
mento das Transmissões, (19698371) Rui Carlos Carvalho de
Sousa, licenciado.

Alferes miliciano médico, do Batalhão do Serviço de Transportes,
(14072971) João Luís de Queiroz Taborda, licenciado.
Tenente miliciano do serviço de administração militar, do Regimento
de Infantaria de Abrantes, (03735571) Joaquim Alberto Tavares
Sequeira Trindade, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1986.)

Alferes miliciano cio serviço de administracão militar, do Regimento
dc Artilharia de Leiria, (17850669) Mário Batalha Filipe, licen
ciado.
(Por portaria de

1

de Janeiro de 1964.)

Alferes milicianos do serviço de administração militar, do Regimento
de Infantaria de Quehtz, (03433971) Alfeti Pimentel Saraiva
e (10925671) José António Santiago e Costa Esperança, ambos
licenciados.
Alferes miliciano do serviço de administração militar, do Regimento
de Artilharia da Serra do Pilar, (10331271) José Alberto da
Glória, licenciado.
Alferes miliciano do serviço de administração militar, do Regimento
de Transmissões, (18663471) Nélson Jorge Moreira Correia
Pinto, licenciado.
Alferes miliciano do serviço de administração militar, do Batalhão do
Serviço de Transportes, (03165671) João Manuel Borges Jor
dão, licenciado.

Alferes miliciano do serviço de pessoal, do Regimento de Infantaria
de Queluz, (17715271) Luís Manuel ferreira Gonçalves Pereira,
licenciado.
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Alferes miliciano do serviço de pessoal. do Regimento de Cavalaria
de Estremoz, (09890171) losé Manuel fonseca, licenciado.
Alferes milicianos do serviço de material, do Batalhão do Serviço
de Material, (16537271) Mário Henrique Statrniller Pereira
Prista, (02089971) Fernando Casanova Pinto, (08640171) José
Augusto Nogueira de O]iveira, (08470671) Olavo Emílio Ten
reiro Malveiro, (03481371) Hélder Fernando Soares Henriques,
(00293971) José António Moreira Galveias, (19411071) Carlos
Manuel Painho Ferreira, (15929771) António José Bernardo
de Magalhães Feijó, (14776471) Rui Afonso Lince de Faria,
(16606671) Mário Fernando Marecos Domingues, (06847371)
José Carlos Machado dos Santos Costa, (00279871) Avelino
António da Fonseca Vaz de Castro, (03811571) António fio
rindo da Costa Carvalho, (16377271) Adelino Lopes Aguiar,
(11102271) Sérgio Carreira Castelo de Almeida, (10827271) José
Mário Amaral de Alcântara, (10973271) José Manuel Ramos
Moreira dos Santos, (19338771) Manuel José Tavares Quintans,
(00266271) António Manuel Dias de Só Nunes dos Santos,
(18554271) Pedro Manuel Saraiva de Andrade Severino e
(00031571) João Miguel Azevedo Santos, todos licenciados.

Alferes milicianos do serviço de transpoi’tes, do Batalhão do Ser
viço de Transportes, (12848271) Joaquim de Saies Lemos Oli
veira Simões, (11806971) António Carlos Kiut, (60483271) Antó
nio Albano Freire de Carvalho, (18051671) José Carlos Ribeiro
de Campos Alves e (17634171) Carlos Jorge de Barros Rocha,
todos licenciados.
Alferes miliciano do serviço de transportes, do Batalhão do Serviço
de Transportes, (60720971) Carlos Manuel Macedo Matos.
(Por portaria

de

1 de Janeiro de 1986.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Ponta Delgada
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Ponta Delgada, (72228671) José Manuel Rodrigues Marques,
(13290971) Anatólio Manuel dos Santos Vasconcelos, (11167971)
José António Resende Pacheco, (06199371) José Maria dc Medei
ros Raposo e (04142171) Vitorino José de Frias Martins, todos
licenciados.
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Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Engenharia n.° 1,
(11064471) Carlos António Gago de Bulhão Pato, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro dc 1986.)
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Artilharia
dc Leiria, (12369169) João Carlos Pereira da Nóbrega, licen
ciado.
(Por portaria de 1 cio Janeiro dc

1984.)

VI— ACTUALIZAÇÃO 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 1985:
General de 4 estrelas:
t51247911) Nuno Viriato Tavares de MeIo Egídio, 138 860S00.
Capitães:
(50562511) Vasco das Neves Mai’tins Correia, 86 324$00 (a);
(50511611) Jaime Valério Leote Mendes. 78 790$00;
(51521411) Francisco do Amaral, 78 790$00.
(a) Rectifica a publicada na O. E. 23/85.

Com menos de 36 anos de serviço
I)esdc 1 de Junho de 1979:

Tenente-coronel:
(51401911) José Simão Nunes, 28626$00. Conta 31 anos de ser
viço (a).
(a) RectO ou a publicada na O. E. 15/80.

ORDEM DO EXËRCITO N.° 7

2? Série

681

Desde 1 de Julho de 1979:
Tenente-coronel;
(51401911) José Simio Nunes, 32045$00. Conta 31 anos e 6 meses

de serviço

(ti).

(a) Rectifica a publicada na

o.

E.

15/80.

Desde 1 de Abril de 1980:
Tenente-coronel:
(51401911) José Sirniio Nunes, 34705$00. Conta 31 anos e 6 meses
de serviço (ci).
(a) Pectifica a publicada na O. E.

11/81.

Desde 1 de Julho dc 1980:
Tenente-coronel:
(51401911) José Simão Nunes, 37050$00. Conta 31 anos e 6 meses
de sei-viço (a).
(ci) Rectifica a publicada na O. E. 11/81.

Desde 1 de Outubro de 1980:

Tenente-coronel:
(51401911) José Simão Nunes, 41 898$00. Conta 31 anos e 6 meses
de serviço (a).
(ti)

Rectifica a publicada na O. E.

11/81.

Desde 1 de Maio dc 1981:
Tenente-coronel:
(51401911) José Simão Nunes, 47428$00. Conta 31 anos e 6 meses
de serviço (ci).
(ci) Rectifica a publicada na O. E. 4/82.
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Desde 1 de Dezembro de 1981:
Tenente-coronel:
(51401911) José Simão Nunes, 50243$00. Conta 31 anos e 6 meses
de serviço (a).
(a) Rectifica a publicada na O. E. 4/83.

Desde 1 de Janeiro de 1982:
Tenente-coronel:
(51401911) José Simão Nunes, 57 540$00. Conta 31 anos e 6 meses
de serviço (a).
tu) Rectifica a publicada na O. E.

16/83.

Desde 1 de Janeiro de 1983:
Tenente-coronel:
(51401911) José Simão Nunes, 67 883$00. Conta 31 anos e 6 meses
de serviço (a).
(a) Rectifica a publicada na O. E. 16/85.

Desde 1 de Janeiro de 1984:
Tenente-coronel:
(51401911) José Simão Nunes, 77 981$00. Conta 31 anos e 6 meses
de serviço (a).
(a) Rectifica a publicada na O. E. 9/85.

Desde 1 de Janeiro de 1985:
Tenente-coronel:
(51401911) José Simão Nunes, 92 995$00. Conta 31 anos e
de serviço (a).
(a) Rectifica a publicada

na

O. E. 22/85.

6

meses
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Capitães:
(10476367) João Paulo Wren Abrantes da Silva, 26 638$0 Conta
0.
14 anos de serviço;
(43146059) Artur Vicente Leite de Magalhães, 44
389$00. Conta
22 anos e 8 meses de serviço;
(00001414) José Maria da Silva Gonçalves, 45 531$0
0. Conta 23
anos e 3 meses de serviço;
(44349758) Juliano Sigfredo Rebelo ferteira, 56 892$00. Conta
28
anos e 3 meses de serviço;
(06885467) Adalberto José Centenico, 26 322$00. Conta 10
anos
e 10 meses de serviço.

VIl—ACORDÃOS
Acordam no Supremo Tribunal Militar:

Virgílio Canísio Vieira da Luz Varela, major de infanta
ria,
colocado na Chefia do Serviço de Reconhecimento das Transm
issões,
Quartel em Trafaria, interpôs recurso, em matéria de antiguidades
,
do despacho do General Ajudante-General do Exército,
por dele
gação do CEME, de 19 de Junho de 1984.
Este Supremo Tribunal, por seu Acórdão de 14 de feverei
ro
de 1985, julgou-se competente para conhecer do recurso.
O Ex.’ Promotor de Justiça intcrpôs recurso desse Acórdã
o
para o Tribunal Constitucional, recurso esse circunscrito
à matéria
de inconstitucionalidade das normas atributivas da competência.
O recorrente veio depois deduzir a excepção da incomp
etência
absoluta deste Supremo Tribunal, que foi indeferida por
Acórdão
de 7 de Março de 1985.
Daí que também tenha interposto recurso para o Tribun
al Cons
titucional, circunscrito à mesma matéria.
Por Acórdão de 11 de Dezembro de 1985, o referid
o Tribunal
Constitucional deu provimento aos recursos e ordeno
u a baixa do
processo para que os acórdãos recorridos sejam reform
ados em con
sonância com o juízo de inconstitucionalidade.
Dando cumprimento a tal decisão, acordam no
Supremo Tri
bunal Militar em não tomar conhecimento do recurso
por carecer
de competência em razão da matéria.
Lisboa, 22 de Janeiro de 1986.
Henrique de Oliveira Rodrigues, general;
Mário Esteves Brinca, vice-almirante;
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Mário Eduardo de Meio Wiiton Pereira, general da Força Aérea;
Artur Baptista Beirão, general;
António da Silva Osário Soares Carneiro, general;
José Luiz de Azevedo Barieto Sacchetti, general da força Aérea;
Eduardo Manuel dc Almeida Rebelo da Silva, vice-almirante;
João António Gonçalves Serôdio, general;
Alfredo Rui Francisco do Carmo Gonçalves Pereira;
Manuel Lopes.

Acordam no Supremo Tribunal Militar:
Diogo José do Vale Peixoto e Villas Boas, tenente-coronel enge
nheiro do serviço de material, interpôs recurso contencioso para este
Supremo Tribunal do despacho do Ex.’°° Chefe do Estado-Maior do
Exército, que o incluiu na lista dos oficiais a não promover em 1984.
Este Supremo Tribunal, por acórdão de fls. 105 e seguintes,
julgou-se competente para conhecer do recurso a que negou pro
vimento.
Desse acórdão recorreu o Ex.’°° Promotor de Justiça para o
Tribunal Constitucional que deliberou julgar inconstitucionais os
artigos 107.°, lOs.°, 110°, ll1.° e 112.° do E. O. F. A. e 134°, 13b.°,
137.°, n.° 1, 138.°, 140.° e 141.° do E. O. E. e determinar a reforma
do referido acórdão de harmonia com o julgamento da questão dc
constitucionalidade.
Considerados inconstitucionais os citados preceitos do E. O. f. A.
e do E. O. E., que estabeleceu a competência deste Supremo Tribunal
para conhecer dos recursos do contencioso administrativo miii ar.
resulta da interpretação dada pelo Tribunal Constitucional que este
Supremo Tribunal é incompetente, em razão da matéria, para conhe
cer do presente recurso, nesse sentido tendo de se reformar o acór
dão de fls. 105 e segciintes, para execução do decidido pelo Tri
bunal Constitucional.
Pelo exposto, reforma-se o aLúrdão de fis, 105 e scguirnes e
decide-se não se tomar conhecimento do recurso por incompetência.
deste Supremo Tribunal.
Lisboa, 23 de Janeiro de 1986.
1-lenrique de Oliveira Rodrigtics, general;
Esteves Brinca, vice-almirante;
Mário Eduardo de Melo \Vilton Pereira, general da força Aéreo;
Artur Baptista Beirão, general;
António da Silvo Osório Soares Carneiro, general;

Mário
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José Luiz de Azevedo Barreto Sacchetti, general da Força Aérea;
Eduardo Manuel de Almeida Rebelo da Silva, vice-almirante;
João António Gonçalves Serôdio, general;
Manuel Lopes Maia Gonçalves;
Alfredo Rui Francisco do Carmo Gonçalves Pereira.

Acordam no Supremo Tribunal Militar:
José Eduardo Martins Rodrigues, casado, capitão de transmissões
(ramo exploração), residente na rua Pedro Ivo, n.° 37, Giesta, Maia,
interpâs recurso contencioso para este Supremo Tribunal do des
pacho do Ex.mo Ajudante-General do Exército que indeferiu o
requerimento em que pedia a sua promoção ao posto de major com
efeitos a partir de 9 de Março de 1983, dizendo, em síntese, o seguinte:
O acto recorrido foi praticado no exercício de poderes delega
dos pelo Ex. Chefe do Estado-Maior do Exército.
O despacho recorrido, que indefere a pretensão do recorrente a
ver reconhecido o seu direito a beneficiar dos efeitos do regime do
Decreto-Lei n.° 239/77, de 8 de Junho, sendo promovido ao posto de
major na data da sua passagem à situação de adido ao quadro e
sendo colocado na situação de supranumerório permanente, obriga
por lei, produzindo os seus efeitos na esfera jurídica do recorrente.
Ë, assim, acto definitivo e executório.
O recorrente tem legitimidade para impugnar o despacho recor
rido, tendo o recurso sido interposto em tempo.
O despacho recorrido está ferido do vício de ilegalidade, por
violação da lei.
O recorrente passou à situação de adido ao quadro, ao completar
52 anos de idade, nos termos da condição l6. do artigo 44°, alínea b),
cio E.O.E.
Da aplicação deste regime ao recorrente rescilta, contudo, que
este é objecto de tratamento discriminatório em relação aos oficiais
oriundos da Academia Militar e aos pcrtencentes ao Quadro Especial
cio Oficiais do Exército.
Na verdade, a passagem à situação de adido ao quadro pio
vocou a cessação da possibilidade da promoção do recorrente, enquan
to que para os oficiais oriundos cio Academia Militar ou pertencentes
ao QEOE só com a passagem à reserva se verifica idêntico efeito,
dada a suspensão dos limites de idade para a passagem àquela situa
ção de adido.
Pelo Decreto-Lei n.° 239/77, foi estabelecido um regime especial
para os capitães oriundos da Academia Militai’, depois extensivo aos

fJ86

ORDEM DO EXËRCITO N.° 7

2. S.ric

cio QEOE, pelo qual, ao reunirem as condições previstas nos arti
gos 1 .°, 2.° e 3.° desse diploma, passaram eles a ter direito a ser
colocados na situação de supranumerário permanente e a ser promo
vidos ao posto de major na véspera da data em que atingirem o
limite de idade para passagem à situação de reserva.
A diferença de tratamento da situação do recorrente e de idên
tica situação dos oficiais oriundos da Academia Militar e do QEQE
não tem razão de ser, é ilógica e injusta, sendo discriminatória em
desfavor do recorrente e filiando-se na origem do mesmo recorrente
ptovindo do Instituto Superior Militar.
Esta discriminação, derivada da condição social do recorrente,
configura uma violação do principio da igualdade constante do
artigo 13.° da Constituição, bem como ofende o regime legal dc
promoções constante do artigo 28.° da Lei n.° 29/82, de 11 de
Dezembro.
Concluiu pedindo a anulação do acto recorrido, por forma a
reconhecer-se o direito do recorrente a beneficiar do regime do
Decreto-Lei n.° 239/77 e a ser promovido a major na véspera da sua
passagem à situação de adido.
Respondeu a entidade recorrida dizendo, em resumo, o seguinte:
Não estando o recorrente nas condições previstas no Decreto-Lei
n.° 239/77, de 8 de Junho, é evidente qtie não pode pretender que os
respectivos dispositivos lhe sejam aplicáveis.
Não há qualquer violação do princípio da igualdade estatuído
na Constituição, porque ao recorrente, como a todos os seus camaradas
na sua situação, foi aplicado o mesmo regime legal em vigor.
Nem é justificado invocar a violação do artigo 28.0 da Lei
n.° 29/82, de 11 de Dezembro.
Perfeita ou imperfeita a lei vigente foi aplicada ao recorrente.
Neste Supremo Tribunal, o Ex.mo Defensor Constituído do recor
rente alegou, concluindo como na petição e os Ex.mos Defensor Ofi
cioso e 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 tempestivamcnte inter
posto por quem tinha legitimidade para o fazer.
Conforme se verifica dos documentos de fls. 36 e 37 e o iecor
rente aceita, foi ele colocado na situação de adido ao quadro, nos
termos da condição J6. da alínea b) do artigo 44.° do E. O. E., por
portaria de 9 de Março de 1983, publicada na Ordem do Exército,
de 15 de Maio do mesmo ano, o que inibia a sua promoção a partir
daquela data.
O despacho recorrido, ao indeferir a promoção do recorrente,
é meramente confirmativo daquela portaria, por se limitar a man
ter uma situação estabelecida pela mesma portaria.
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Deste modo, como é jurisprudência uniforme deste Supremo
Tribunal, o acto impugnado é insusceptível de revisão contenciosa,
por lhe faltar executoriedade própria.
Pelo exposto, não se toma conhecimento do recurso.
Lisboa, 29 de Janeiro de 1986.
Henrique de Oliveira Rodrigues, general;
Esteves Brinca, vice-almirante;
Mário Eduardo de Meio Wilton Pereira, general da Força Aérea;
Artur Baptista Beirão, general;
António da Silva Osório Soares Carneiro, general;
José Luiz de Azevedo Barreto Sacchetti, general da Força Aérea;
Eduardo Manuel de Almeida Rebelo da Silva, vice-almirante;
João António Gonçalves Serôdio, general;
Manuel Lopes Maia Gonçalves;
Alfredo Rui Francisco do Carmo Gonçalvcs Pereira.
Mário

Acordam no Supremo Tribunal Militar:
José Maria Nabais, casado, capitão do Exército, residente no
Lote Ai, Quinta da Quintinha, Póvoa de Santo Adrião, Loures, e
prestando serviço no Conselho Eventual do T. M. T. de Lisboa, interpôs recurso contencioso para este Supremo Tribunal do despacho do
Ex.° Ajudante-General do Exército que indeferiu o requerimento
em que pedia que lhe fosse reconhecido o direito a beneficiar do
239/77, de 8 de Junho, sendo
regime previsto no Decreto-Lei
promovido a major na data da sua passagem à situação de reserva.
Na petição disse, em síntese, o seguinte:
O despacho recorrido é um acto definitivo e executório, o recor
rente tem legitimidade para o impugnar e o recurso é tempestivo.
O acto recorrido está afectado de violação de lei, tendo sido
praticado no exercício de poderes delegados e produzindo efeitos na
esfei-a jurídica do recorrente.
O recorrente, oficial do serviço geral do Exército, oriundo do
1. 5. M,, passou à situação de reserva no seu actual posto de capitão,
ao completar 58 anos dc idade, cm 31 de Janeiro de 1981.
Com essa alteração de situação está o recorrente a ser vítima de
tratamento discriminatório, em relação aos oficiais oriundos da
Academia Militar, bem como em relação aos oficiais pertencentes
ao O. E. O. E., o que se afigura incompreensível, na medida em
ciue a carreira dc todos os oficiais é regulada pelo E. O. F. A. e
pelo £0.1.
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De facto, o Decreto-Lei n.° 239/77, de 8 de Junho, veio esta
belecer um regime especial para capitães oriundos da Academia Mili
tar e cio O. E. O. E., os quais ao reunirem as condições previstas

nos seus artigos 1°, 2.° e 30, passaram a ter direito a serem colocados
na situação de supranumerários permanentes e a serem promovidos ao
posto de major na véspera da data em que atingirem o limite de
idade para a passagem à situação de reserva.
Esta decisão consubstancia-se cm reservar, para uma certa parte
de oficiais, determinados efeitos jurídicos, com preclusão para outros
de legítimas espectativas de promoção, o que ofende imperativos de
natureza supralegal, constitucional e da lei ordinária.
A mencionada diferença de tratamento não tem razão de ser,
carece de lógica e de justiça, é discriminatória em desfavor do recor
rente e filia-se na origem deste, por ser oriundo da Escola Central
de Sargentos.
O recorrente está a ser vítima de tratamento discriminatório
derivado da sua condição social, o que configura uma violação do
princípio da igualdade e afronta o artigo 13.0 da Constituição. E, igu
almente, viola o regime legal de promoções constantes do artigo 28.°
da Lei n.° 29/82, de 11 de Dezembro.
Concluiu pedindo que, com o provimento do recurso, fosse anu
lado o acto recorrido, de modo a reconhecer-se o direito do recorrente
a beneficiar dos efeitos do regime legal do Decreto-Lei n.° 239/77,
de 8 de Junho, sendo promovido ao posto de major na véspera da
data da sua passagem à situação de reserva.
Respondeu a entidade recorrida, dizendo, em resumo, o seguinte:
Não estando o recorrente nas condições previstas no Decreto-Lei
n.° 239/77, de $ de Junho, é evidente que ele não pode pretender
que os respectivos dispositivos lhe sejam aplicáveis.
Não há qualquer violação do princípio da igualdade estatuído
na Constituição, porque ao recorrente, como a todos os seus cama
radas na sua situação, foi aplicado o mesmo regime legal em vigor.

Nem é justificado invocar a violação do artigo 28.° da Lei
n.° 29/82, de 11 dc Dezembro.
Perfeita ou imperfeita a lei vigente foi aplicada ao recorrente.
Neste Supremo Tribunal, os Ex.m0s Defensor Constituído do
recorrente, Defensor Oficioso e Promotor de Justiça tiveram vista
no processo, mas nada alegaram ou requereram.
Correram os vistos dos Juízes Vogais deste Supremo Tribunal.
Cumpre decidir:
O Tribunal é competente e o recui-so foi tempestivamente inter
posto por quem tinha legitimidade para o fazer.
Conforme se verifica dos does. de fIs, 27 e 28, o recorrente trans
sitou para a situação de reserva por portaria de 31 de Janeiro de
1981, publicada na Ordem cio Exército, de 15 de Março do mesmo
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ano, ficando, consequentemente, inibido de ser promovido a partir
daquela data.
O despacho recorrido, ao indeferir a requerida promoção do
recorrente, limitou-se a manter uma situação estabelecida pela mesma
portaria, pelo que é meramente confirmativo dela e portanto insus
ceptível de impugnação contenciosa, por lhe faltar executoriedade
própria.
Neste sentido se tem pronunciado uniformemente a jurispru
dência deste Supremo Tribunal (vide entre outros os acórdãos de
5 de Junho de 1985, in Colecção, 2.° Vol., págs. 167, 171 e 174).
Pelo exposto, não se toma conhecimento do recurso.
Lisboa, 29 de Janeiro de 1986.
Henrique de Oliveira Rodrigues, general;
Mário Esteves Brinca, vice-almirante;
Mário Eduardo de MeIo Wilton Pereira, general da Força Aérea;
Artur Baptista Beirão, general;
António da Silva Osório Soares Carneiro, general;
José Luiz de Azevedo Barreto Sacchetti, general da força Aérea;
Eduardo Manuel de Almeida Rebelo da Silva, vice-almirante;
João António Gonçalves Serâdio, general;
Manuel Lopes Maia Gonçalves;
Alfredo Rui Francisco do Carmo Gonçalves Pereira.

VIII— DECLARAÇÕES
Colocações e desempenho de funções:

1) Despacho n.° ll/A/86, de 5 de Março, do Chefe do Estado-Maior do Exército, respeitante à situação do general Pedro Cardoso:
O general de 4 estrelas Pedro Alexandre Gomes Cardoso, na situa
ção de reserva, foi mandado passar à situação de efectividade
de serviço, por meu Despacho n.° 46/85, de 7 de Maio de 1985,
a fim de continuar e aprofundar o trabalho já por si anterior
mente iniciado sobre a intervenção do Exército Portttguês cm
França, durante a Grande Guerra de 1914/18.
Tendo agora o general Pedro Cardoso sido escolhido para
desempenhar as funções de secretário-geral da Comissão Técnica
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do Serviço de Informações da República, determino que o mesmo,
conforme seu pedido, seja desvinculado do trabalho que vinha
a efectuar no Estado-Maior do Exército e deixe de estar na situa
ção de efectividade de serviço, a partir de 5 de Março de
1986, neste Estado-Maior do Exército.
2) O tenente-coronel de infantaria, na situação de reserva,
(51228411) Ãlvaro da Moura Koch fritz presta serviço na Cruz
Vermelha Portuguesa, nos termos dos artigos 38.° e 39.° do Esta
tuto da referida Cruz Vermelha Portuguesa, desde 4 de Março
de 1986.
3) O coronel de cavalaria, na situação de reserva, (51411811)
Joaquim Rodrigo Nest Arnaut Pombeiro deixou de prestar serviço
no Estado-Maior-General das Forças Armadas desde 3 de Março
de 1986.
4) O ex-tenente-coronel de engenharia, na situação de reserva,
(51202911) Álvaro Joaquim José Maia Gonçalves prestou serviço
no Batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto (Ministério da Admi
nistração Interna), de 11 de Julho de 1975 a 13 de Abril de 1985.
5) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de reserva,
(51487711) Francisco Rodrigues da Conceição deixou de prestar
serviço na Cruz Vermelha Portuguesa desde 20 de Março de 1986.
6) O capitão do serviço geral do Exército, na simação de reserva,
(50329711) José Machado de Almeida deixou de prestar serviço
no Distrito de Recrutamento e Mobilização de Lisboa desde 8 de
Março de 1986.

Desligados do serviço:
7) São desligados do serviço a partir da data que lhes vai indi
cada, até à confirmação da Caixa Geral de Aposentações, da pas
gem à situação de refoima, 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 rete
ridas atingiram o limite de idade para transitarem para a situação
de reforma:
Coronel do serviço de material (51476611) Carlos Amaro Sá T.
Azevedo fcrraz, desde 30 de Março de 1986;
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Capitão do serviço geral do Exército (51487711) Francisco Rodrigues
da Conceição, desde 20 de Março de 1986;
Capitão do serviço geral do Exército (51049611) José Pinto Gon
çalves, desde 22 de Março de 1986;
Capitão do serviço geral do Exército (51437211) Manuel Pereira
de Carvalho, desde 24 de Março de 1986;
Capitão do serviço geral do Exército (50637911) Gilberto Bicho Dias,
desde 29 de Março de 1986.
Invalidez:
8) Por despacho de 13 de Fevereiro de 1986, da Caixa Geral
de Depósitos, Crédito e Previdência publicado no Diário da República,
2. Série, n.° 46, de 25 de fevereiro de 1986, nos termos dos Decre
tos-Leis n.0> 30 913 e 45 684:
Tenente miliciano dc artilharia, na situação de reserva, (53119111)
Alberto Pinto Valejo, com a pensão de 11 391$00.
Rectificações:
9) Colocado no Colégio Militar, como contratado, nos termos
do Decreto-Lei n.° 316-A/76, desde 21 de Agosto de 1985, o alferes
miliciano de infantaria (07584682) Jorge Manuel de Matos Marques,
e não no 1.° Batalhão de Infantaria Motorizado da 1.a Brigada Mista
Independente (Regimento de Infantaria de Tomar), como consta
na Ordem do Exército, 2? Série, n.° 20, de 1985.
10) O capitão miliciano de artilharia, na situação de reserva,
(36032658), do Distrito de Recrutamento e Mobilização do Porto,
chama-se José fausto Dias de Carvalho e não José Paulo Dias de
Carvalho como consta na Ordem do Exército, 2? Série, n.° 4, de
1985, página 226.
11) Em conformidade com o registo de nascimento passado pela
Conservatória do Registo Civil de Mação, em cinco (5) de Junho
de 1951, o alferes miliciano de engenharia (01074$72), chama-se
João Augusto farinha Mendes e não João Augusto faria Mendes,
como consta nos seus documentos de matrícula.

12) Na Oidci;z do Exército, 2? Série, n.° 13, de 1 dc Julho de
1985, página 1052, onde se lê: «José da Costa Moreira», deve ler-se:
«José António Cerqueira da Costa Moreira».
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BALANCETE

COFRE DE PREVIDÊNCIA DAS FORÇAS ARMADAS

DEPOIS DO BAI.ANÇO

Balancete trimestral (Razão), referido a 31 de Dezembro de 1985
(ART.° 46.° DO ESTATUTO)
SALDOS DO ANTECEDENTE
DESIGNAÇÃO

Devedores

Credores

MOVIMENTO DO TRIMESTRE
Débitos

Créditos

41 445 637$80
18 095 790$80
2 57$ 352$00

41 547 526$30

SAIDOS QUE PASSAM
Devedores

Credores

DISPONÍVEL
Caixa
Caixa Econ. Portug. (CGD)—C/à Ordem
Centro financeiro do Exército

131 720$00
154 052$50
50 631$00

17 268 071$50
2 569 527$50

29 831$50
981 771$80
59 455$50

REALIZÃVEL
Títulos de Crédito
17 691 852$40
104399864$90
Imóveis
Caixa Econ. Portug. (CGD)—C/a Prazo 137 000 000$00
69 385 198$90
Emprést. Hipotecários a Longo Prazo
1 809 025$30
Móveis
$83 265$50
Viaturas

7 900 000$00
3 84$ 384$00
384 380$50

...

17 691 852$40
104399864$90
144 900 000$00
1 745 429$10
71 488 153$80
2 149 643$80
43 762$00
883 256$50
1

CONTAS DE RECEITA
Juros de Empréstimos Normais
Quotização dos Subscritores
Rendimento de Imóveis
Juros Títulos Dívida Pública
Preparos Empréstimos Hipotecários
Indemnizações
Reembolso Custo de Impressos
Juros de Empréstimos Hipotecários
Juros da Caixa Económ. Port. (CGD)
Outras Receitas Correntes
Subsídios Revertidos
Prémios de Seguros-Capital Decrescente

447 484$00
$ 936 706$80
8 649 622$00
45$ 552$50
2 415$00
354 466$00
1 382$00
4 703 912$20
18 883 594$00
46 588$50
146 359$00
102 406$00

447 484$00
12 533 877$80
12 774 084$00
564 550$00
3 795$00
614 499$00
1 632$00
6 462 058$10
29 404 489$50
115 741$50
262 925$00
118 420$00

171$00
462$00
997$50
380$00
033$00
250$00
1 758 145$90
10 520 894$90
69 153$00
116 566$00
16014$00

41144$00
95 373$00

16 159$00
23 850$00

57 303$00
119 223$00

304 028$50
39 193$00
6 635$00

172 020$00
24238$00
2 211$00
2 203 021$50
2 673 434$00
52 263$00
4 469 170$00
1 867 940$00

3 597
4 124
105
1
260

CONTAS DE DESPESA
Ds1ocações—Compensacão de Encargos

Bens não Duradouros
Outros
Aquisição Serv.—Encargos Instalações
Restituições
Rendas Vitalícias
Transferências Particulares
Subsídios
Encargos Liquidados
Fundo de Administração
Aquisição de Serviços-Não Especificados
—

6 032
141
10 592
3 030

230$00
010$00
387$50
932$00

2
8
15
4

476
63
$
203
705
193
061
89$

048$50
431$00
846$00
021$50
664$00
273$00
557$50
872$00

CONTAS DE RESERVA
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

109 171 692$00
71 266 655$90

...

1165 000$00
110 724 731$00
39 499$00
14 991 252$40
157712$00

1 826 383$00

107 345 309$00
71 266 655$90

52 000$00
3 864 213$00
426$50
296 130$00
18090$00
18 340 789$00

18090$00
50 260 707$30

1 217 000$00
114 588 944$00
39 072$50
14 695 122$40
157712$00
31 919 918$30

59 790$80
15 000$00

13 092$00
379 271$00

405 871$00

46 698$80
5 330$00

1 499 991$80

2 319 587$50
717848$00

CONTAS DE ORDEM
Conta Alheia
Devedores e Credores

36 270$00

CONTAS AUXILIARES
Beneficiários
Inquilinos
Subscritores

2 727 944$00
111 576$00

SOMA

351 824 813$50 351 824 813$50

172 972 024$50

1 908 348$30
717848$00
111 576$00

172 972 024$50 343 301 687$20 343 301 687$20
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OBITUÁRIO

1985:
Alferes miliciano de cavalaria, na situação de reserva,
Maio, 7
(35080054) Eduardo José Abreu Mendes frazão, do QuartelGeneral da Região Militar de Lisboa.
Alferes miliciano do serviço de saúde Joaquim Antó
Dezembro, 2
nio de Barros Polónia, do Quartel-General da Região Militar
do Norte.
Capitão miliciano de infantaria, graduado, na situa
Dezembro, 7
ção de reserva, (71102266) Carlos Manuel Santos Teixeira de
Mesquita, do Quartel-General da Região Militar do Sul.
—

—

—

1986:
Tenente-coronel de infantaria, na situação de reserva,
Janeiro, 27
(52421711) Reinaldo José Duarte, do Quartel-General da Região
Militar de Lisboa.
fevereiro, 14— Tenente, reformado, (50420311) Artur Afonso Tição,
do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
General, reformado, (51254711) António Vitorino
Fevereiro, 21
França Borges, da Repartição-Geral da Direcção do Serviço de
Pessoal do Estado-Maior do Exército.
Capitão de transmissões (serviços técnicos de manuten
Março, 3
ção) (50981811) Manuel Francisco Caras Altas, da Direcção da
Arma de Transmissões.
Março, 4—Tenente, reformado, (50411311) Domingos Antunes, do
Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Tenente do serviço de material (serviços técnicos de ma
Março, 8
nutenção), na situação de reserva, (51427711) José Lopes Estrela
de Oliveira, do Quartel-General da Região Militar do Centro.
Coronel, reformado, (50541011) António José Araújo
Março, 12
Leite Castro Sampaio Vaz Vieira, do Quartel-General da Região
Militar do Norte.
Tenente-coronel do serviço de material (serviços técnicos
Março, 15
de manutenção), na situação de reserva, (50326311) Alberto
Martins de Lima, do Quartel-General da Região Militar de
Lisboa.
—

—

—

—

—

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

Está conforme:
O Ajudante-General

José Fernando Lopes Gomas Marques, general

2. Série
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ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO
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DO
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2. SÉRIE
N.° 8/15 DE ABRIL DE 1986
Publica-se ao Exército o seguinte:

1— DECRETOS, PORTARIAS E DESPACHOS

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Gabinete do Primeiro-Ministro

Despacho
1

2

—

—

Colhido o parecer a que se refere o n.° 6 do artigo 22.° da
Lei n.° 30/84, de 5 de Setembro, e após a competente autori
zação militar, nomeio, ao abrigo do n.° 1 do artigo 11.0 do
Decreto-Lei n.° 223/85, de 4 de Julho, o general Pedro Alexandre
Gomes Cardoso, na situação de reserva, para exercer, em regime
de comissão de serviço, o cargo de secretário-geral da Comissão
Técnica prevista na alínea c) do artigo 13.° da referida Lei
n.° 30/84.
Esta nomeação é feita por urgente conveniência de serviço,
nos termos dos n. 2 e 3 do artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 146-C/
/80, de 22 de Maio, e produz efeitos a partir desta data.

6 de Março de 1986.— O Primeiro-Ministro, Aníbat António
Cavaco Silva.
(Suplemento ao D. R., II Srfe, n.° 61, de 14 de Março de 1986.)
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MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
Gabinete do Ministro
Despacho n.° 6/MDN/$6
Ao abrigo do disposto na alínea e) do artigo 35.° e na alínea o) do
artigo 44.° da Lei n.° 29/82, de 11 de Dezembro, nomeio para
o cargo de director nacional de Armamento o general Luís Emílio
Cravo da Silva.
12 de Março de 1986.— O Ministro da Defesa Nacional, Leo
nardo Eugénio Ramos Ribeiro de Almeida.
tD,. R., II Série, n.° 66, de 20 de Março de 1986.)

ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS
Portaria
O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e o Chefe
do Estado-Maior do Exército, nos termos do artigo 275.° do
Código de Justiça Militar, exoneram, a seu pedido, o general
(50273211) João António Gonçalves Serôdio do cargo de vogal
militar do Supremo Tribunal Militar, funções para que fora
nomeado por portaria de 27 de Dezembro de 1984, e publicada
no Diário da República, 2. Série, n.° 12, de 15 de Janeiro de
1985.
A presente portaria produz efeitos a partir de 28 de Fevereiro
de 1986.
28 de Fevereiro de 1986.— O Chefe do Estado-Maior-General
O Chefe do
das forças Armadas, José Lemos Ferreira, general.
Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Salazar Braga, general.
—

(D. R., II

Série, n.° 73, de 29 de Março de 1986.)
ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO
Despacho n.° 96/85

Nomeio o brigadeiro Rafael Guerreiro ferreira, que tem vindo a
exercer as funções de chefe do Gabinete do Chefe do Estado-

2.’ Série
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-Maior do Exército, para o cargo de comandante da Zona
Militar dos Açores, no qual substituirá o brigadeiro Manuel
Ribeiro de Oliveira Carvalho, que do mesmo cargo é exonerado
a fim de exercer outras funções.
A materialização dos efeitos das presentes nomeação e exonera
ção carece, como é de imperativo legal, de confirmação por
parte do CSDN, no exercício das suas funções administrativas,
e a data da substituição referida será oportunamente fixada.
Estado-Maior do Exército, 13 de Novembro de 1985.—O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Salazar Braga, general.
Despacho n.° 24/86
Nomeio o general Manuel Ribeiro de Oliveira Carvalho, actual
mente apresentado no meu Gabinete, para o cargo de director da
Arma de Artilharia, no qual substituirá o general João António
Leite Pacheco Rodrigues, que do mesmo cargo é exonerado a
fim de exercer outras funções.
O general Oliveira Carvalho assumirá as suas novas funções em
14 de Abril de 1986, data em que é exonerado das mesmas o
general Paclieco Rodrigues.
Estado-Maior do Exército, 2 de Abril de 1986.
O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Salazar Braga, general.
—

Despacho n.° 25/86
Determino que seja colocado no Estado-Maior-General das forças
Armadas o brigadeiro Fernando dos Santos Ribeiro da Cunha,
que vinha exercendo as funções de 2.° comandante da Zona
Militar da Madeira, com vista à sua nomeação, conforme
escolha do general Chefe do Estado-Maior-General das Forças
Armadas, para o cargo de director do Serviço de Polícia Judi
ciária Militar, no qual substituirá o brigadeiro António Xavier
A. y C. Pereira Coutinho que vai exercer funções de comando
no âmbito do Exército.
O brigadeiro Ribeiro da Cunha deverá marchar em meados
do próximo mês de Maio para o Estado-Maior-General das
Forças Armadas.
Estado-Maior do Exército, 4 de Abril de 1986.
O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Salazar Braga, general.
—
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Despacho n.° 26/86
Nomeio o brigadeiro António Xavier A. y C. Pereira Coutinho,
que vinha a exercer as funções de director do Serviço de Polícia
Judiciária Militar do Estado-Maior-General das Forças Armadas,
para o cargo de 2.° comandante da Regiõo Militar do Sul, no
qual substituirá o brigadeiro António José Veríssimo Baptista,
que do mesmo cargo é exonerado a fim de exercer outras funções.
O brigadeiro Pereira Coutinho deverá assumir as suas novas
funções em 1 de Junho de 1986, data em que é exonerado das
mesmas o brigadeiro Veríssirno Baptista.
Estado-Maior do Exército, 4 de Abril de 1986.— O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Satazar Braga, general.
Despacho n.° 27/86
Nomeio o brigadeiro António José Veríssimo Baptista, que vinha
a exercer as funções de 2.° comandante da Região Militar do
Sul, para o cargo de inspector-adjunto da Inspecção-Geral do
Exército.
O brigadeiro Veríssimo Baptista deverá assumir as suas novas
funções em 1 de Junho de 1986.
O Chefe
Estado-Maior do Exército, 4 de Abril de 1986.
do Estado-Maior do Exército, Jorge dct Costa Satazar Braga, general.
—

MIMSTËR1O DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Comando-Geral da Guarda Nacional Republicana
Por portaria de 28 de Janeiro de 1986, visada pelo TC em 5 de
Março de 1986 e registada no mesmo TC sob o n.° 25 560, em
25 de Fevereiro de 1986, e nos termos do n.° 1 do artigo 62.°
do Decreto-Lei n.° 333/83, de 1 4-7, foi nomeado para prestar
serviço na Guarda Nacional Republicana, desde a data da
referida portaria, o coronel de engenharia na situação de reserva
(51321111) Manuel Francisco Rodrigues Fangueiro, numa das
vagas criadas pelo decreto-lei referido e ainda não provida. (São
devidos emolumentos.)
13 de Março de 1986.— O Chefe do Estado-Maior, António
Francisco Martins Mar quilhas, brigadeiro.
(D. R., II Série, n.° 76, de 2 de Abril de 1986.)
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II— JUSTIÇA E DISCIPLINA
Louvores:
Estado-Maior do Exército

Louvo, por proposta do general Raul Jorge Gonçalves Passos,
comandante da Região Militar do Norte, o brigadeiro (51274011)
António Correia Ventura Lopes pela forma altamente presti
giante corno desempenhou, durante mais de um ano, as fun
ções de 2.° comandante da Região Militar do Norte.
Tendo a seu cargo o accionamento e a resolução dos assuntos
que lhe foram delegados, de que se destacam, pela sua impor
tância, os de âmbito administrativo-logístico e os de instrução,
a sua experiência profissional acumulada ao longo de muitos
anos de comando de tropas, o seu espírito de iniciativa, dina
mismo e elevada competência, sempre encontrou as soluções
mais equilibradas para os problemas que se lhe depararam e
transmitiu uma nova dinâmica à instrução.
Extraordinariamente sensato e ponderado, a sua actuação na
área de justiça e da disciplina revelou-se naturalmente isenta,
através de um criterioso sentido de equidade.
Possuidor de um trato afável, leal e excelente camarada, a
sua acção junto dos comandantes e chefes subordinados contribuiu,
de forma inequívoca, para a perfeita colaboração, relaciona
mento e espírito de corpo que se vive na Região, aumentando
a rentabilidade dos recursos existentes e dignificando o Exército.
Ministério da Defesa Nacional, 10 de Fevereiro de 1986.
O
Chefe do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Salazar Braga,
general.
—

III

—

MUDANÇAS DE SITUAÇÃO

Oficiais do quadro permanente
Ingresso no quadro:
Corpo de Oficiais Generais

Brigadeiro, supranumerário, (50272911) Artur de Sá Seixas, da
Direcção do Serviço de Educação Física, Equitação e Desportos,
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onde continua colocado, devendo ser considerado nesta situa
ção desde 6 de Janeiro de 1986, para preenchimento de vaga
no quadro.
(Por portaria de 6 de Janeiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 18 de Março de 1986. Não são devidos emolu
mentos,)

Armas e serviços:
Quadro da Arma de Infantaria
Coronel de infantaria, supranumerário, (51395611) António Luís
Baptista Barrinhas, do Regimento de Infantaria de Elvas, onde
continua colocado, devendo ser considerado nesta situação desde
6 de Outubro de 1985, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 6 de Outubro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 18 de Março de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
Quadro do Serviço de Material
Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
supranumerário, (50694811) João Domingues Gomes, do Bata
lhão do Serviço Geral do Exército, onde continua colocado,
devendo ser considerado nesta situação desde 31 de Dezembro
de 1985, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 31 de Dezembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 18 de Março de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
supranumerário, (51103411) Adolfo Bastos ferreira, do Regi
mento de Engenharia de Espinho, onde continua colocado, de
vendo ser considerado nesta situação desde 16 de Dezembro de
1985, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 16 de Dezembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 18 de Março de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Quadro do Serviço Geral do Exército
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (52057311)
Henrique Joaquim Serrano Mira, da Repartição de Recruta
mento (Direcção do Serviço de Pessoal), onde continua colocado,
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devendo ser considerado nesta situação desde 10 de Janeiro
de 1986, para preenchimento de vaga no quadro.
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (52391811)
Manuel da Conceição Martins, da Chefia do Serviço de Reconhe
cimento das Transmissões, onde continua colocado, devendo ser
considerado nesta situação desde 10 de Janeiro de 1986, para pre
enchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 10 de Janeiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 18 de Março de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (50133411)
Domingos Sanches Vinagre, do Agrupamento Base de Santa
Margarida da 1.a Brigada Mista Independente, onde continua
colocado, devendo ser considerado nesta situação desde 15 de
Janeiro de 1986, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 15 de Janeiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 18 de Março de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Passagem à situação de supranumerário permanente:
Nos termos dos artigos 2.° e
de 11 de Dezembro:

5•0

do Decreto-Lei

n.°

389/84,

Tenente-coronel de infantaria, adido, (51400011) António Jacques
favre Castel-Branco Ferreira, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
O referido oficial continua 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 se encontrar a prestar serviço, em diligência,
no Estado-Maior-General das forças Armadas.
(Por portaria de 16 de Janeiro de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Março de 1986.)
Major de infantaria, adido, (63193759) Manuel Artur Ferreira, de
vendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
O referido oficial continua 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 se encontrar em comissão de serviço no Minis
tério da Administração Interna, na Polícia de Segurança Pública.
(Por

portaria de 8
Contas em 21

de Março de 1985, anotada pelo Tribunal de
de Março de 1986.)

704

ORDEM DO EXÊRCITO N.° 8

2.’ Série

Passagem à situação de adido:
Nos termos do n.° 9 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei 11.0 176/71, de 30 de Abril:

Desde 1 de Outubro de 1985 deixa 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, por ter deixado de prestar serviço, em
diligência, no Serviço de Polícia Judiciária Militar, continuando,
porém, desde a mesma data, na situação de adido nos termos do
n.° 9 da mesma alínea, artigo e decreto-lei por ter sido nomeado
para prestar serviço no Serviço de Polícia Judiciária Militar
(Delegação do Porto), o major do serviço geral do Exército
(50526111) Lauro Baltazar Costa.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1985, anotada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Março de 1986.)
Desde 1 de fevereiro de 1986 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, continuando, porém, desde a mesma data, na situação de
adido nos termos do n.° 9 da mesma alínea, artigo e decreto-lei,
por ter sido nomeado em comissão de serviço no referido Minis
tério e Guarda Fiscal, o capitão do serviço geral do Exército
(52283611) Antóno Fonseca dos Santos, da Chefia do Serviço
Geral do Exército.
(Por portaria de 1 de fevereiro de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Março de 1986.)

Nos termos do n.° 16 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto
176/71, de 30 de Abril:
-Lei
Desde 20 de Janeiro de 1986 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 dos Assuntos Sociais, continuando,
porém, desde a mesma data na situação de adido nos termos do
n.° 16 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de
30 de Abril, o coronel de transmissões (52123711) António Mar
celino Pinto de Abreu, da Direcção da Arma de Transmissões,
onde continua colocado.
(Por portaria de 20 de Janeiro de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Março de 1986.)
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Passagem à situação de reserva:
Coronel de infantaria (50032011) José Francisco Sancho Relvas, nos
termos da Portaria n.° 524/75, de 28 de Agosto, devendo ser
considerado nesta situação desde 2 de Setembro de 1975.
Esta por-taria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 16 de
Setembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
11.0 21, de 1 de Novembro de 1975.
Fica com a pensão mensal de 18 900$00. Conta 41 anos de
serviço.
Coronel de infantaria (51386311) José Bernardo Cruz de Aragão
Teixeira, nos termos da condição l. da alínea a) do n.° 1 do
artigo 47.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo
ser considerado nesta situação desde 24 de Janeiro de 1977.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 10 de
Dezembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 21, de 1 de Novembro de 1975.
Fica com a pensão mensal de 25 200$00. Conta 40 anos de
serviço.
Coronel de infantaria (50284311) José dos Santos Oliveira, nos
termos da condição 1.a da alínea a) do n.° 1 do artigo 47.° do
Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo ser considerado
nesta situação desde 29 de Janeiro de 1976.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a pottaria de 16 de
Setembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
11.0 22, de
15 de Novembro de 1975.
fica com a pensão mensal de 22 680$00. Conta 43 anos de
serviço.
Coronel de infantaria (50163511) Manuel José Morgado, nos termos
da Portaria n.° 524/75, de 28 de Agosto, devendo ser considerado
nesta situação desde 2 de Setembro de 1975.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 16 de
Novembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 18, de 15 de Setembro de 1975.
Fica com a pensão mensal de 20 790$00. Conta 39 anos de
serviço.
Coronel de infantaria (52154511) António Rodrigues Rebelo de Car
valho, nos termos da Portaria n.° 524/75, de 28 de Agosto, devendo
ser considerado nesta situação desde 2 de Setembro de 1975.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 10 de
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Novembro de 1974, publicada na Ordem cio Exército, 2. Série,
n.° 13, de 15 de Julho de 1976.
Fica com a pensão mensal de 1$ 900$00. Conta 42 anos de
serviço.
Coronel de infantaria (51386011) José Augusto Esteves Felgas, nos
termos da condição 1.a da alínea a) do n.° 1 do artigo 47.° do
Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo ser considerado
nesta situação desde 29 de Fevereiro de 1977.
Esta portaria torna nula e de nenhum feito a portaria de 16 de
Novembro de 1974, publicada na Ordem cio Exército, 2. Série,
n.° 18, de 15 de Setembro de 1975.
Fica com a pensão mensal de 25 200$00. Conta 41 anos de
serviço.
(Por portaria de 25 de Fevereiro de 1986. No carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 276-A/75.)

Coronel de infantaria (51285511) Frederico Alfredo de Carvalho
Ressano Garcia, nos termos da Portaria n.° 524/75, de 28 de
Agosto, devendo ser considerado nesta situação desde 2 de
Setembro de 1975.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 16 de
Setembro de 1974, publicada na Ordem cio Exército, 2. Série,
n.° 21 de 1 de Novembro de 1975.
Fica com a pensão mensal de 20 790$00. Conta 43 anos de
serviço.
Coronel de infantaria (51215611) Rui Barbosa Mexia Leitão, nos
termos da Portaria n.° 524/75, de 28 de Agosto, devendo ser
considerado nesta situação desde 2 de Setembro de 1975.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 16 de
Novembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 18, de 15 de Setembro de 1975.
Fica com a pensão mensal de 22 680S00. Conta 42 anos de
serviço.
Coronel de infantaria (51303711) António Paulo Bracourt Pestana
de Vasconcelos, nos termos da condição 1.’ da alínea a) do 11.0 1
do artigo 47.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo
ser considerado nesta situação desde 4 de Setembro de 1975.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 10 de
Novembro de 1974, publicada na Ordem cio Exército, 2.’ Série,
n.° 23, de 1 de Dezembro de 1975.
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Fica com a pensão mensal de 19 200$00. Conta 39 anos de
serviço.
(Por portaria de 4 de Março de 1986. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)
Nula e dc nenhum efeito a portaria de 4 de Março de 1975, que
passa à situação de reserva o major de infantaria (50179911)
José Baptista Mendes, publicada na Ordem cio Exército, 2.’ Série,
n.° 1, de 1 de Janeiro de 1976.
Nula e de nenhum efeito a portaria de 16 de Setembro de 1974, que
passa à situação de reserva o tenente-coronel de artilharia
(51179611) José Maria Eusébio Ah’es, publicada na Ordem cio
Exército, 2. Série, n.° 21, de 1 de Novembro de 1975.
(Por portaria de 25 de Fevereiro de 1986. Não carece de visto do

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

Major de artilharia (51322811) Victor Manuel da Ponte da Silva
Marques, nos termos da condição 4. da alínea c) do n.° 1 do
artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 5 14/79, de 28 de Dezembro, devendo
ser considerado nesta situação desde 1 de Novembro de 1984.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 29 de
Março de 1978, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 19, de 1 de Outubro de 1978.
fica com a pensão mensal de 62 316$00. Conta 34 anos e 3

meses de serviço.
de fevereiro de 1986. Não cerece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)

(Por portaria de 26

Coronel de cavalaria (50690411) Rodrigo de Meio Tudela Laranjeira,
nos termos da Portaria n.° 524/75, de 28 de Agosto, devendo ser
considerado nesta situação desde 2 de Setembro de 1975.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 16 de
Novembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 19, de 1 de Outubro de 1975.
Fica com a pensão mensal de 18 900$00. Conta 40 anos de
serviço.
Coronel de cavalaria (51314711) Francisco Rodolfo Pereira dos
Santos Oliveira, nos termos da condição 1.a da alínea a) do
n.° 1 do artigo 47.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril,
devendo ser considerado nesta situação desde 5 de Agosto
de 1976.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 16 de
Setembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 18, de 15 de Setembro de 1975.
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(Por portaria de 4 de Março de 1986, Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Nula e de nenhum efeito a portaria de 30 de Dezembro de 1974,
que passa à situação de reserva o coronel de transmissões
(50243811) João António Duarte Pina da Silva Ramos, publi
cada na Ordem cio Exército, 2. Série, n.° 4, de 15 de Fevereiro
de 1976.
(Por portaria de 25 de Fevereiro de 1986. 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)
(50002711) André Garcia da Silva, nos termos da condição
1.2 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 3 de Junho de 1983.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 14 de
Março de 1975, publicada na Ordem cio Exército, 2.2 Série,
n.° 22, de 15 de Novembro de 1975.
fica com a pensão mensal de 56 200$00. Conta 36 anos de
serviço.
(Por portaria de 7 de Novembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/iS.)
Nula e de nenhum efeito a portaria de 16 de Setembro de 1974, que
passa à situação de reserva o major do serviço de material
(50769511) Augusto Manuel Ribeiro de Barros Bismark, publi
cada na Ordem cio Exército, 2. Série, n» 22, de 15 de Novembro
de 1978.
(Por portaria de 25 de Fevereiro de 1986. 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)
(51304411) Joaquim Agapito dos Santos Ortiz, nos termos da
condição 1.2 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 7 de Abril de 1982.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 12 de
Novembro de 1974, publicada na Ordem cio Exército, 2,2 Série,
n.° 22, de 15 de Novembro de 1975.
fica com a pensão mensal de 46 000$00. Conta 41 anos de
serviço.
(Por portaria de 7 de Novembro de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Nula e de nenhum efeito a portaria de 9 de Outubro de 1974, que
passa à situação de reserva o tenente do serviço de material
(50005311) Eduardo Luís de Sousa Vasco, publicada na Ordem
do Exército, 2.a Série, n.° 13, de 1 de Julho de 1978.
(Por portaria de 25 de Fevereiro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Capitão do serviço geral do Exército (50023411) Eusébio Lopes
Correia, 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 78 790$00. Conta 41 anos de
serviço.
(Por portaria de 10 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Capitão do serviço geral do Exército (51039611) Elias Pereira Mer
cacha, nos termos da Portaria n.° 524/75, de 28 de Agosto,
devendo ser considerado nesta situação desde 2 de Setembro
de 1975.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 18 de
Outubro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2.a Série,
n.° 22, de 15 de Novembro de 1975.
Fica com a pensão mensal de 13 420S00. Conta 41 anos de
serviço.
(Por portaria de 21 de Fevereiro de 1986. 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 13 de Março de 1986, publicado no Diário da Repúblicci,
2. Série, n.° 71, de 26 de Março de 1986:
Brigadeiro (50081811) Júlio Augusto Ramalho Correia, desde 31 de
Agosto de 1985, com a pensão de 95 600$00;
Brigadeiro (50259711) Manuel Francisco Stadlim Baptista, desde 28
de Junho de 1985, com a pensão de 103 780$00;
Capitão do serviço geral do Exército (51440$11) Manuel Marques
Seabra, desde 23 de Agosto de 1985, com a pensão de 78 790$00.
Passagem à situação de reforma extraordinária:
Por despacho da Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previdência,
de 13 de Março de 1986, publicado no Diário cio Repáblica,
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II Série, a.° 71, de 26 de Março de 1986, passou a ser pago
da sua pensão mensal pela Caixa Geral de Aposentações, a
partir do mês de Abril de 1986, o oficial abaixo indicado:
Coronel de infantaria (51180011) António Ribeiro Farinha, com a
pensão mensal de 91 200$00.
Por despacho da Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previdência,
de 11 de Setembro de 1985, publicado no Diário da República,
II Série, n.° 221, de 25 de Setembro de 1985, passaram a ser
pagos pela Caixa Geral de Aposentações, a partir do mês de
Outubro de 1985, os seguintes oficiais:
Coronel de cavalaria (51467911) Francisco José Martins ferreira,
com a pensão mensal de 70 740$00;
Capitão de infantaria (60428765) José Manuel Paraíso Mota Veiga,
com a pensão mensal de 68 500$00.
Oficiais do quadro de complemento
Passagem à situação de adido:
Nos termos do n.° 10 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto
-I.ei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Capitão miliciano de infantaria (73881572) António José Carvalho
Martins, no Instituto Militar dos Pupilos do Exército, por
ter sido nomeado para desempenhar as funções de professor
de educação física, no referido instituto, devendo ser consi
derado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 6 de Janeiro de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 25 de Março de 1986.)
Baixas de serviço:
O aspirante a oficial miliciano de infantaria (09941083) Francisco da
Rocha Xavier Rebelo Gonçalves, da Escola Prática de Infan
taria, tem baixa de serviço, 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 sub
sistência», devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de

17

de Fevereiro de

1986.)
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O aspirante a oficial miliciano de infantaria (13661383) Pedro Jorge
Caldeira Matos Fortuna, da Escola Prática de Infantaria, tem
baixa de serviço, 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 sub
sistência», devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Fevereiro de 1986.)
O aspirante a oficial miliciano de artilharia (19228983) Manuel Fran
cisco, do Regimento de Artilharia de Costa, tem baixa de serviço,
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 pol-taria.
(Por portaria de

6

dc Março de

1986.

O aspirante a oficial miliciano de engenharia (00812782) Luís Filipe
de Bianchi Pinto Eliseu, da Escola Prática de Engenharia, tem
baixa de serviço, nos termos do artigo 3.° do Decreto-Lei
n.° 2$ 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 sub
sistência», devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Por portaria dc 17 de Fevereiro dc 1986.)
O aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar
(16193981) Rui Jorge Barreto Marques da Maia, da Escola
Prática de Administração Militar, tem baixa de serviço, nos
termos do artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 26 404, 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 tra
balho e para angariar meios de subsistência», devendo ser con
siderado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 18 de Fevereiro de 1986.)

O aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar
(12375881) António Manuel Canta Franco, da Escola Prática
de Administração Militar, tem baixa de serviço, 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,
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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 6 de Março de 1986.)

O aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal (04667179) Luís
Fernando Nogueira Soares de Sousa, do Quartel-General da
Zona Militar da Madeira, tem baixa de serviço, 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 25 de Fevereiro dc 1986.)

O aspirante a oficial miliciano do serviço de material (18746382)
José Elias da Silva Ribeiro, da Escola Militar de Electromecâ
nica, 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, pela Junta Hospitalar de
Inspecção, «apto para o trabalho e para angariar meios de sub
sistência», devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(For portaria de 27 de Fevererio de 1986.)

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.° 12017, dc 2 de Agosto de 1926:
Direcção do Serviço de Pessoal
Repartição de Oficiais

Tenente miliciano, capelão eventual, na situação de reserva, Agos
tinho Nunes Nogueira, devendo ser considerado nesta situação
desde 13 de Janeiro de 1985.
(Por portaria de 2 de Abril de 1986.)

Quartel-General da Região Militar de Lisboa
Tenentes milicianos de infantaria, na situação de reserva, Armando
Augusto dos Santos ferreira, Rui da Fonseca Garcia Pestana,
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Élio Pinto A. C. O. Bruges Ponces Leão, Vicente Loff, Júlio
Mendes Garneiro, Jorge Santos Silva e Fernando Alberto Igia
S. P. Sã e Meio, devendo ser considerados nesta situação desde,
respectivamente, 18, 19, 23, 24 e 28 de Novembro, 9 e 11 dc
Dezembro de 1985.
Alferes milicianos de infantaria, na situação de reserva, Mário Neves
Berberan Santos, Leopoldo Matos Borges, Hermínio de Almeida
Simões, Manuel Maria Ferreira, Francisco da Silva Fernandes,
António Martinho do Rosário, Carlos Augusto Soares Machado,
Manuel Rodrigues Martins, Francisco Alberto Martins Gaia e
Manuel Francisco Teixeira, devendo ser considerados nesta situa
ção desde, respectivamente, 9, 16 e 18 de Outubro, 7, 9, 19, 27
e 28 de Novembro, 5 e 26 de Dezembro de 1985.
Capitães milicianos de artilharia, na situação de reserva, Raul Adelino
Mascarenhas e Jorge Paulo Rodrigues, devendo ser considerados
nesta situação desde, respectivamente, 16 de Outubro e 16 dc
Dezembro de 1985.
Tenentes milicianos de artilharia, na situação de reserva, José Cân
dido Rebelo Pereira, Augusto Alexandre Eliseu Barjona de
freitas, Fernando de Oliveira Tavares da Silva, João Ondas de
Oliveira Fernandes, Egídio Vitorino Namorado, Alberto Peres
trelo de Sousa Ferreira, João Nunes Pereira, Artur Fernandes
Rato e Manuel Nascimento Raposo de Medeiros, devendo ser
considerados nesta situação desde, respectivamente, 11 e 27 de
Outubro, 5, 21 e 27 de Novembro, 13, 15, 25 e 25 de Dezem
bro de 1985.
Alferes milicianos de artilharia, na situação de reserva, Fernando
Luís de Sommer de Andrade, Manuel Castanho Pedrosa, Jeró
nimo Francísco da Silva Ramos Lopes, António Moreira de
Andrada, Ricardo Augusto Quadrado, Manuel José Almeida
Braamcamp Sobral e José Lacerda Batista Pereira Sousa, de
vendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente,
8 e 30 de Outubro, 3 e 19 de Novembro, 1, 7 e 26 de Dezem
bro de 1985.
Tenentes milicianos de cavalaria, na situação de reserva, Mário Al
berto Freire Moniz Pereira, João Guilherme Mateiro, Carlos
Eduardo Bastos de Soveral, Luís Rosa Lopes de Mira, Adolfo
Correia Rito, Nuno Maria da Costa Morais e Bernardo Barbosa
Guimarães, devendo ser considerados nesta situação desde, res
pectivamente, 11 de Fevereiro, 22 de Outubro, 4 e 21 de Novem
bro, 1, 12 e 16 de Dezembro de 1985.
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Alferes milicianos de cavalaria, na situação de reserva, José Hum
berto Barros das Neves, Manuel Guilherme de Castro 8. A. e
Cunha, Rogério Diniz Gonçalves Henriques, Henrique José
Vilar de Pó Chaves, Mário Victória Pais de Ramos e David Lopes
dos Reis, devendo ser considerados nesta situação desde, respec
tivamente, 13 e 17 de Novembro, 3, 19, 29 e 29 de Dezembro
de 1985.
Tenentes milicianos de engenharia, na situação de reserva, Paulo
Fernando Morais Jailes e Joaquim Fernandes Patrício, devendo
ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 11 de
Dezembro de 1985 e 3 de Janeiro de 1986.
Alferes milicianos de engenharia, na situação de reserva, Paulo
Hormingo Vicente, José Luís Abecassís, Fernando Luís Bar
reiros Marques, Carlos Ventura Amaral, Pedro Kophe Pardal
Monteiro, Pedro Pessoa de Carvalho e António Duarte da
Silva, devendo ser considerados nesta situação desde, respectí
vamente, 8 e 28 de Outubro, 17 de Novembro, 1, 26, 28 e 31
de Dezembro de 1985.
Tenentes milicianos do serviço de saúde, na situação de reserva,
António Manuel Tavares Alves Martins e César Levy Marques
Guimarães, devendo ser considerados nesta situação desde, res
pectivamente, 5 de Outubro e 19 de Dezembro de 1985.
Alferes miliciano do serviço de saúde, na situação de reserva, João
Winston Terry Farinha Pereira, devendo ser considerado nesta
situação desde 18 de Dezembro de 1985.
Tenentes milicianos do serviço de administração militar, na situa
ção de reserva, Abel Rosa, António Maria de Jesus Tomé, Fer
nando Manuel Gabriel Ortis da Silva, José Augusto Gonçalves
Leitão, Manuel Paulo Soares Afonso, João António da Con
ceição Coucelo e Jaime Pereira da Fonseca, devendo ser consi
derados nesta situação desde, respectivamente, 11 de Outubro,
12, 15, 19, 26, 29 e 30 de Dezembro de 1985.
Alferes milicianos do serviço de administração militar, na situação
de reserva, Amável Pires Belo e Francisco João da Costa
farelo, devendo ser considerados nesta situação desde, respec
tivamente, 8 e 20 de Outubro de 1985.
Tenentes milicianos de aeronáutica, na situação de reserva, José Gon
çalves Alvarenga fernandes e João Gregório Craveiro Lopes,
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devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente,
3 de Outubro e 17 de Novembro de 1985.
Alferes miliciano de aeronáutica, na situação de reserva, Nuno
Ãlvares Pereira Pimenta de Castro, devendo ser considerado
nesta situação desde 23 de Novembro de 1985.
(Por portaria de 2 de Abril de 1986.)

IV

—

PROMOÇÕES

Oficiais do quadro permanente
Armas e serviços:
Estado-Maior do Exército
Tenente-coronel de artilharia, o major de artilharia (34301861) Edu
ardo António Martins Mendonça, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 15 de Novembro de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Major de cavalaria, adido, o capitão de cavalaria, adido, (04764466)
Mário Ricardo Maciel Barbosa, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da pre
sente portaria.
O referido oficial encontra-se na situação de adido nos termos
do Decreto-Lei n.° 210/73, de 9 de Maio.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1985. 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, o major de infantaria (31630461)
Manuel Fernandes da Silva Terraquente, 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 n.° 17 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71,
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de 30 de Abril, por prestar serviço, em diligência, no Minis
tério da Defesa Nacional.
Tenente-coronel de infantaria, supranuluerário permanente, o major
de infantaria, supranumerário permanente, (49078$57) Fortu
nato de freitas, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 11 de Outubro de 1985. 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, (15070169)
Manuel Lopes Dias, 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 16 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, no6 termos do Decreto n.° 276-A/75,)

Direcção da Arma de Artilharia
Coronel de artilharia, supranumerário permanente, o tenente-coronel
de artilharia, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa,
(51179611) José Maria Eusébio Alves, contando a antiguidade
desde 8 de Setembro de 1976, com direito a vencimentos desde 1
de Novembro de 1984.
(Por portaria de 31 de Janeiro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n,° 276-A/75.)

Direcção da Arma de Engenharia
Major de engenharia, o capitão de engenharia (47710867) Joaquim
Eduardo Gonçalves dos Santos, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 13 de Novembro de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Direcção do Serviço de Material
Coronel do serviço de material (material), o tenente-coronel do
serviço de material (material) (20495161) José Campos Dias
Figueiredo, contando a antiguidade para todos os efeitos, inclu
indo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 16 de Dezembro de 1985. No carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Direcção do Serviço de Informática do Exército
Major do serviço de administração militar, o capitão do serviço de
administração militar (00796869) Carlos Leonel Costa Cabral,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimen
tos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 29 de Outubro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto o,° 276-A/75.)

Direcção do Serviço de fortificações e Obras do Exército
Major de engenharia, o capitão de engenharia (11098467) Manuel
Martins da Costa, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Major de engenharia, o capitão de engenharia (17135469) Félix
Manuel Rodrigues Lopes, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 19 de Novembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Quartéis-generais:
Região Militar do Centro
Major de infantaria, o capitão de infantaria (13383069) António
Rodrigues Neves, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 18 de Novembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Coronel de cavalaria, o tenente-coronel de cavalaria (50690411) Rodri
go de Meio Tudela Laranjeira, contando a antiguidade desde
1 de Dezembro de 1974 e com direito a vencimentos desde 1 de
Novembro de 1984.
(Por portaria de 31 de Janeiro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)

Região Militar de Lisboa
Coronel de infantaria, supranumerário permanente, o tenente-coronel
de infantaria, supranumerário permanente, (50179911) José Bap
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tista Mendes, contando a antiguidade desde 30 de Setembro
de 1981 e com direito a vencimentos desde 1 de Novembro de
1984.
(Por

portaria de 30 de Janeiro de 1986. No carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Coronel de infantaria, o tenente-coronel de infantaria (50163511)
Manuel José Morgado, contando a antiguidade desde 31 de
Agosto de 1975 e com direito a vencimentos desde 1 de Novem
bro de 1984.
Coronel de infantaria, o tenente-coronel de infantaria (50284311)
José dos Santos Oliveira, contando a antiguidade desde 31 de
Agosto de 1975 e com direito a vencimentos desde 1 de Novem
bro de 1984.
Coronel de infantaria, o tenente-coronel de infantaria (50032011)
José Francisco Sancho Relvas, contando a antiguidade desde 31 de
Agosto de 1975 e com direito a vencimentos desde 1 de Novem
bro de 1984.
Coronel de infantaria, o tenente-coronel de infantaria (51386311)
José Bernardo Cruz de Arago Teixeira, contando a antiguidade
desde 31 de Agosto de 1975 e com direito a vencimentos desde
1 de Novembro de 1984.
Coronel de infantaria, o tenente-coronel de infantaria (51303711)
António Paulo Bracourt Pestana de Vasconcelos, contando a
antiguidade desde 31 de Agosto de 1975 e com direito a venci
mentos desde 1 de Novembro de 1984.
Coronel de infantaria, o tenente-coronel de infantaria (51215611)
Rui Barbosa Mexia Leitão, contando a antiguidade desde 31 de
Agosto de 1975 e com direito a vencimentos desde 1 de Novem
bro de 1984.
Coronel de infantaria, o tenente-coronel de infantaria (52154511)
António Rodrigues Rebelo de Carvalho, contando a antiguidade
desde 31 de Agosto de 1975 e com direito a vencimentos desde
1 de Novembro de 1984.
Coronel de infantaria, o tenente-coronel de infantaria (51285511)
Frederico Alfredo de Carvalho Ressano Garcia, contando a
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antiguidade desde 31 de Agosto de 1975 e com direito a venci
mentos desde 1 de Novembro de 1984.
(Por portaria de 31 de Janeiro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Coronel de infantaria, o tenente-coronel de infantaria (51386011)
José Augusto Esteves felgas, contando a antiguidade desde 31 de
Agosto de 1975 e com direito a vencimentos desde 1 de Novem
bro de 1984.
de 6 de Fevereiro de 1986. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75,)

(Por portaria

Tenente-coronel de infantaria, supranumerário permanente, o major
de infantaria (50179911) José Baptista Mendes, contando a
antiguidade desde 1 de Outubro de 1976 e com direito a venci
mentos desde 1 de Novembro de 1984.
(Por portaria de 30 de Janeiro de 1986. 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, (60568967)
Carlos Alberto Coben de Brito Teixeira, 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 16 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Coronel de cavalaria, o tenente-coronel de cavalaria (51314711) Fran
cisco Rodolfo Pereira dos Santos Oliveira, contando a antigui
dade desde 1 de Dezembro de 1974 e com direito a vencimentos
desde 1 de Novembro de 1984.
de 3 de Fevereiro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n,° 276-A/75j

(Por portaria

Região Militar do Norte
Tenente-coronel de infantaria, o major de infantaria (36031761) José
Manuel da Costa Barbosa Pinto, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da pre
sente portaria.
(Por portaria de 29 de Outubro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Tenente-coronel de artilharia, o major de artilharia (50449411)
Manuel Eugénio Duarte Correia, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por

portaria de 1 de Outubro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Tenente-coronel de artilharia, o major de artilharia (43451661) Antó
nio Vitorino Gonçalves da Costa, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da pre
sente portaria.
(Por portaria de 30 de Outubro de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Região Militar do StiI
Major de infantaria, adido, o capitão de infantaria, adido, (03081268)
Joaquim António Cartaxo Mira, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da pre
sente 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 1 de Outubro de 1985. Não carece de visto do
Tribtinal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/iS.)

Zona Militar da Madeira
Major de transmissões, o capitão de transmissões (03823372) José
Artur Paula Quesada Pastor, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 15 de Novembro de 1985. 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 (14033168) António
José Marques Pires Nunes, contando a antiguidade para todos
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vencimentos, desde a data da presente

(Por portaria de 9 de Novembro de 1985. Não carece dc Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)

Regimento de Infantaria de Angra do Heroísmo
Major de infantaria, o capitão de infantaria (09445868) Duarte Manuel
Alves dos Reis, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 4 de Outubro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Infantaria de Beja
Tenentecoronel de infantaria, o major de infantaria (34303761)
Almírio da Costa Mateus, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1985. Não carece dc visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276.A/75.)
Major de infantaria, o capitão dc infantaria (09334568) João Manuel
Marques Pinheiro Moura, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 9 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)

Regimento de Infantaria de Chaves
Major de infantaria, o capitão de infantaria (03865868) António
Camilo Almendra, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 16 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)
Regimento de Infantaria de Queluz
Major de infantaria, o capitão de infantaria (70996269) José Gui
lherme da Silva, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 15 de Novembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a,° 276-A/75.)
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Major de infantaria, o capitão de infantaria (13324869) Júlio Alberto
Dias Esteves Grilo, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 19 de Novembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)
Major de infantaria, o capitão de infantaria (00060262) Carlos Alberto
Delgado, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
de Dezembro de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n 276.A/75.)

(Por portaria de 16

Regimento de Infantaria de Vila Real
Tenente-coronel de infantaria, adido, do Regimento de Infantaria
de Vila Real, o major de infantaria, adido, do mesmo Regimento,
(43002762) António José Sardoeira Pereira da Silva, 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, por se encontrar a prestar serviço, em diligência,
no Ministério da Administração Interna, na Polícia de Segurança
Pública,
(Por portaria de 15 de Novembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Tenente-coronel de infantaria, o major de infantaria (38369561)
Sidónio Martins Ribeiro da Silva, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da pre
sente portaria.
(Por portaria de 9 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Batalhão de Infantaria de Aveiro
Tenente-coronel de infantaria, o major de infantaria (50999611)
Carlos Alberto Duarte Prata, contando a antiguidade pai-a todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 19 de Novembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Major de infantaria, o capitão de infantaria (09053067) António
Manuel Fernandes Angeja, contando a antiguidade para todos
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os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)

Artilharia
Escola Prática de Artilharia
Tenente-coronel de artilharia, supranumerário permanente, o major
de artilharia, supranumerário permanente, (46386756) Custódio
António Mé-Mé, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 11 de Outubro de 1985, Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decrcto n. 276-A/75.)

Regimento de Artilharia de Lisboa
Major de artilharia, adido, o capitão de artilharia, adido, (06461168)
Américo Almeida Nunes Bento, 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.° 210/73, de 9 de Maio.
(Por portaria de 1 de Otitubro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Artilharia da Serra do Pilar
Major de artilharia, o capitão de artilharia (09530369) Paulo Augusto

Guimarães Machado da Silva, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da pre
sente portaria.
(Por portaria de 7 de Novembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal d Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Grupo de Artilharia de Guarnição n.° 2
Major de artilharia, o capitão de artilharia (17498968) Horácio
Martins Gomes de Sousa, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1985, Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276.A/75.)
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Centro de Instrução de Artilharia Antiaérea de Cascais
Tenente-coronel de artilharia, o major de artilharia (39403160) João
Afonso Castro Pires, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 12 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto nY 276.A/75.)

Cavalaria:
Escola Prática de Cavalaria
Major de cavalaria, o capitão de cavalaria (18318568) Luís dos
Santos Ferreira da Silva, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Major de cavalaria, o capitão de cavalaria (14065968) António Ân
gelo de Jesus Parra, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 18 de Novembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Lanceiros de Lisboa
Major de cavalaria, supranumerário permanente, o capitão de cava
laria, supranumerário permanente, (00002606) Mário Fernando
Pinto, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Major do quadro especial de oficiais, o capitão do quadro especial
de oficiais (05897666) Manuel Francisco Alves Miguéns, con
tando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 4 de Fevereiro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Engenharia:
Escola Prática de Engenharia
Major de engenharia, o capitilo de engenharia (00171469) Alfredo

António Neves, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 30 de Outubro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Engenharia n.° 1
Major de engenharia, o capitão de engenharia (02941169) Carlos
José Silveira Pereira, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 4 dc Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Serviço de administração militar:
Batalhão de Administração Militar
Major de infantaria, adido, o capitão de infantaria, adido, (02185969)
António da Silva Oliveira, 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 1 de Outubro de 1985. 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
Tenente-coronel de infantaria, o major de infantaria (45521961)
Alfredo Antunes Lopes, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 11 de Outubro de 1985. 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 infantaria (08908367) Sérgio Ramos
Correia, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)

Batalhão do Serviço de Transportes
Major de infantaria, o capitão de infantaria (05053668) Carlos
Manuel Pirnentel Rendo, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1985. Nilo 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 Braga
Tenente-coronel de infantaria, supranumerário permanente, o major
de infantaria, supranumerário permanente, (38706755) Jaime
Rodolfo Abreu Cardoso, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 15 de Novembro de 1985. 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
Instituto de Altos Estudos Militares
Tenente-coronel de artilharia, o major de artilharia (42477862) António
Marques Abrantes dos Santos, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da pre
sente portaria.
(Por portaria de 9 de Novembro de 1985. Não carece de ‘isto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Tenente-coronel de engenharia, o major de engenharia (44412$61)
Alberto da Luz Augusto, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

tPor portaria de 11
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Academia Militar
Major dc artilharia, adido, o capitão de artilharia, adido, (00025969)
Manuel Afonso Pires Andrade, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da pre
sente portaria.
O referido oficial encontra-se na situação de adido nos termos
do Decreto-Lei n.° 210/73, de 9 de Maio.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Escola de Sargentos do Exército
Tenente-coronel de infantaria, supranumerdrio permanente, o major
de infantaria, supranumerário permanente, (45574356) José Luís
Goulão Freire, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Major de infantaria, o capitão de infantaria (02545665) Luís Manuel
Carreira Ãngelo, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Tenente-coronel dc cavalaria, o major de cavalaria (41345560) Jaime
Gomes Vieira, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.’ 276-A/75.)

Major do quadro especial de oficiais, o capitão do quadro especial
de oficiais (07598666) José António Verdu Martins Montalvão,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo venci
mentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de laneiro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Centro de Instrução de Operações Especiais
Major de infantaria, o capitão de infantaria (06699568) Delfim
Manuel Nunes Lobão, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 19 de Novembro de 1985. Não carece dc visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.’ 276-A/75.)
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Escola Militar de Electramecnica
Tenente-coronel do serviço de material (material), o major do serviço
de material (material) (06878766) Vítor Manuel Dias da Silva
Ribeiro, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
de 16 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

(Por portaria

Estabelecimentos fabris
Manutenção Militar
Tenente-coronel do serviço de administração militar, supranumerário
permanente, o major do serviço de administração militar, adido,
na Manutenção Militar, (43306056) António Silvino Lucas Ma
chado, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 31 de Outubro dc 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)
Major do serviço de administração militar, no quadro, o capitão do
serviço de administração militar, adido, na Manutenção Militar,
(00070165) Mariano João Alves Pimenta, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da pre
sente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Major do serviço de administração militar, no quadro, o capitão do
serviço de administração militar, adido, na Manutenção Militar,
(6011366$) Artur Augusto de Meneses Moutinho, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 11 cio Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento
Major do serviço de administração militar, no quadro, o capitão do
serviço de administração militar, adido, nas Oficinas Gerais de
Fardamento e Equipamento, (1316746$) Fernando Jorge Calisto
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Duarte, contando a antiguidade para todos os efeitos, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 16 de Novembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Estabelecimentos hospitalares
Hospital Militar Principal
Tenente-coronel médico, o major médico (50997311) José Manuel
Amarelo Carrilho, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 22 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.’ 276-A/75.)
Estabelecimentos penais
Presídio Militar
Tenente-coronel de infantaria, o major de infantaria (50576111)
Manuel Carvalho Cáceres Pires, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da pre
sente portaria.
(Por portaria de 16 de Novembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.’ 276.A/75.)
Capitão de artilharia, adido, do Presídio Militar, o tenente de
artilharia, adido, do mesmo Presídio, (19623571) João Manuel
Dinis Clúudio, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde 1 de Dezembro de 1981.
O referido oficial encontra-se na situação de adido nos termos
do Decreto-Lei n.° 43/76, de 20 de Janeiro.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)

Diversos:
1 a Brigada Mista Independente
Grupo de Carros de Combate
(Regimento de Cavalaria de Santa Margarida)
Tenente-coronel de cavalaria, o major de cavalaria (31751860) Luís
Manuel da Silva Pereira Coutinho, contando a antiguidade para
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todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da pre
sente portaria.
(Por portaria de 19 de Novembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
.a

Brigada Mista Independente

Comando e Companhia de Comando e Serviços
(Agrupamento Base de Santa Margarida)
Tenente-coronel de infantaria, o major de infantaria (31628361)
Carlos Alberto Fernandes Pires, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluido vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 4 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)

1 •a Brigada Mista Independente
Batalhão de Infantaria Mecanizado
(Agrupamento Base de Santa Margarida)
Major de infantaria, o capitão de infantaria (18901570) João Gabriel
Bargão dos Santos, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 12 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Campo de Tiro de Atcochete
Tenente.coronel de artilharia, supranumerário permanente, o major
de artilharia, supranumerário permanente, (51145411) Manuel
Brito Guerreiro Júnior, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 4 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)

Depósito Geral de Material de Guerra
Major de infantaria, adido, o capitão de infantaria, adido, (03604970)
João Manuel da Silva Santos fernandes, 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 16 de Dezembro de C985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Adidos:
No Instituto de Altos Estudos Militares
Major do serviço de administração militar, adido, no Instituto de
Altos Estudos Militares, o capitão do serviço de administração
militar, adido, no mesmo Instituto (00570969) Manuel António
Geraldes, contando a antiguidade para todos os efeitos, inclu
indo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 16 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n,° 276-A/75)

Na Academia Militar
Tenente-coronel de cavalaria, adido, na Academia Militar, o major
de cavalaria, adido, na mesma Academia, (32255060) Raul
Fernando Durão Correia, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 29 de Outubro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Major de cavalaria, adido, da Academia Militar, o capitão de cava
laria, adido, da Academia Militar, (01950269) José Gaspar Fer
nandes, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

No Instituto Superior Militar
Major de infantaria, adido, no Instituto Superior Militar, o capitão
de infantaria, adido, no referido Instituto, (11288769) Armando
António Gonçalves Borges, contando a antiguidade para todos
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os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Major do serviço de administração militar, adido, do instituto
Superior Militar, o capitão do serviço de administração militar,
adido, do mesmo Instituto, (06931170) Manuel Tavares da
Costa, contando a antiguidade para todos os cfeitos, incitundo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 19 de Novembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

No Colégio Militar
Major de infantaria, adido, no Colégio Militar, o
taria, no quadro, (12838168) José Manuel
Varandas, contando a antiguidade para todos
indo vencimentos, desde a data da presente

capitão de infan
de Pina Aragão
os efeitos, iticlu
portaria.

(Por portaria de 19 de Novembro de 1985. Não

Tribunal de Contas, nos

termos

carece de visto do
do Decreto n.° 276-A/75.)

Na Manutenção Militar
Tenente-coronel do serviço de administração militar, adido, na
Manutenção Militar, o major do serviço de administração mili
tar, adido, na Manutenção Militar, (40008560) Francisco Dias
da Costa, contando a antiguidade para todos os efeitos, inclu
indo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 22 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n,° 276-A/75.)
Nas Oficinas Gerais de fardamento e Equipamento
Major do serviço de administração militar, adido, nas Oficinas Gerais
de Fardamento e Equipamento, o capitão do serviço de admi
nistração militar, adido, nas mesmas Oficinas, (00930769) José
Maria Pires Martins, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Novembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Major do serviço de administração militar, adido, nas Oficinas
Gerais de Fardamento e Equipamento, o capitão do serviço de
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administração militar, adido, nas mesmas Oficinas, (07079167)
Arnaldo Diogo Saldanha do Vale, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da pre
sente portaria.
(Por portaria de 19 de Novembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Nas forças de Segurança de Macau
Tenente-coronel de infantaria, adido, nas Forças de Segurança de
Macau, o major de infantaria, adido, nas mesmas forças,
(38342062) Jorge Alves feio Cerveira, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.’ 276-A/75.)
Tenente-coronel de infantaria, adido, nas forças de Segurança de
Macau, o major de infantaria, adido, nas referidas Forças de
Segurança, (45520661) Nuno Roque, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 9 de Novembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/is.)
Major de infantaria, adido, nas Forças de Segurança de Macau, o
capitão de infantaria, adido, nas mesmas Forças, (08398968)
Manuel António Meireles Carvalho, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 19 de Novembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.’ 276-A/75.)

No Ministério da Administração Interna
Polícia de Segurança Pública
Tenente-coronel de infantaria, adido, no Ministério da Administração
Interna, na Polícia de Segurança Pública, o major de infantaria
adido no mesmo Ministério e Polícia, (63193759) Manuel Artur
ferreira, contando a antiguidade para todos os efeitos, inclu
indo vencimetos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Major de infantaria, adido, no Ministério da Administração Interna,
na Polícia de Segurança Pública, o capitão de infantaria, adido,
no referido Ministério e Polícia, (05403669) José António Jorge
Vaz Antunes, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Novembro de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Tenente-coronel de artilharia, adido, no Ministério da Administração
Interna, na Polícia de Segurança Pública, o major de artilharia,
adido, no referido Ministério e Polícia, (46420556) Carlos Afonso
da Fonseca Alferes, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n,° 276-A/i 5.)

Oficiais do quadro de complemento
Armas e serviços:

Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução
e unidades:
Artilharia:
Escola Prática de Artilharia
Graduado no posto de tenente, o alferes graduado, capelão eventual,

(06846275) Carlos Cardoso Catarino, nos termos da alínea b)
do n.° 1 do artigo 12.° do Decreto-Lei n.° 47 188/66, de 8 de

Setembro, devendo ser considerado nesta situação, para todos os
efeitos, desde 30 de Setembro de 1983.
(Por portaria de 14 de Fevereiro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/is.)

Cavalaria:
Regimento de Lanceiros de Lisboa
Tenente miliciano de cavalaria, o alferes miliciano de cavalaria
(09039675) Luís Carlos Fonseca Mourão da Costa Campos,
contando a antiguidade desde 30 de Dezembro de 1984, desde
quando deve ser considerado nesta situação.
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Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 22 de
Dezembro de 1984, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 14, de 15 de Julho de 1985, página 1128, na parte res
peitante a este oficial.
(Por portaria de 30 de Dezembro de 1985. N6o carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276.A/75.)

V

—

COLOCAÇÕES, EXONERAÇÕES E TRANFERËNCIAS

Oficiais do quadro permanente
Corpo de oficiais generais:
Estado-Maior do Exército
General, do Quartel-General da Zona Militar dos Açores, (50275911)
Manuel Ribeiro de Oliveira Carvalho.
(Por portaria de 7 de Fevereiro de 1986.)

Quartéis-generais:
Zona Militar dos Açores
Comadante, o brigadeiro, do Estado-Maior do Exército, (50276111)
Rafael Guerreiro Ferreira.
(Por portaria de 6 de Fevereiro de 1986,)

Armas e serviços:
Estado-Maior do Exército
Coronel de infantaria, adido, (51269411) Fernando Hugo Franco
Bélico Velasco.
(Por portaria de 6 de Janeiro de 1986.)
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Direcção da Arma de Infantaria
Coronel de infantaria, do Estado-Maior do Exército, (51269411)
Fernando Hugo Franco Bélico Velasco.
(Por portaria de 31

de

Janeiro de 1986.)

Direcção da Arma de Artilharia
Coronel de artilharia, do Instituto Superior Militar, (51168211)
Darnasceno Maurício Loureiro Borges.
(Por portaria de 4

de fevereiro de

1986.)

Direcção do Serviço de Administração Militar
Tenente-coronel do serviço de administração militar, do Centro de
Gestão Financeira da Região Militar de Lisboa, (50025211)
Fernando Diogo Couceiro.
(Por portaria

de 3

de fevereiro de

1986,)

Direcção do Serviço de Intendência
Tenente-coronel do serviço de administração militar, do Centro de
Gestão Financeiro Geral, (50530211) Manuel Antunes Borges
Correia.
(Por portaria de 10 de

fevereiro

de 1986.)

Quartéis.generais:
Região Militar do Centro
Tenente-coronel de artilharia, do Estado-Maior do Exército, (50834611)
José Eduardo Leitão Alves Monteiro.
(Por portaria

de

27 de Janeiro de 1986.)

Tenente do serviço de administração militar, da Escola Prática de
Administração Militar, (04580780) António Jesus de Meio Lou
reíro.
(Por portaria de

14

de fevereiro de

1986.)
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Região Militar de Lisboa
Major de infantaria, do Depósito Geral de Material de Guerra,
(03604970) João Manuel da Silva Santos fernandes.
(Por portaria de 21 de Fevereiro de 1986.)

Região Militar do Norte
Major de infantaria, do Regimento de Infantaria
(36988962) David Custódio Gornes Magalhães.

de

Chaves,

Major do quadro especial de oficiais, do 2.° Batalhão de Infantaria
Motorizado da 1. Brigada Mista Independente (Regimento de
Infantaria de Abrantes), (36580459) Manuel Nunes Teixeira
da Silva.
(Por portaria de 15 de Dezembro de 1985.)
Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução
e unidades:
Infantaria:
Escola Prática de Infantaria
Tenente chefe de banda de música, da Inspecção de Bandas e Fan
Tarras do Exército, (50152111) José Duarte Gaspar.
(Por portaria de 3 de fevereiro de 1986.)
Regimento de Infantaria de Angra do Heroísmo
Major de infantaria, do Quartel-General da Região Militar do Centro,
(42093862) José Ntines Celorico.
(Por portaria de 19 de Fevereiro de 1986.)
Artilharia:
Escola Prática de Artilharia
Major de artilharia, do Regimento de Artilharia de Costa, (00167165)
João António Heitor Alves.
(Por portaria de 13 de Fevereiro de 1986.)
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Regimento de Artilharia de Leiria
Tenente de artilharia, do Grupo de Artilharia de Campanha da
1.a Brigada Mista Independente (Regimento de Artilharia de
Leiria), (15658579) João Pedro da Cruz Fernandes Thomás.
(Por portaria de

1

de Janeiro

de 1986.)

Grupo de Artilharia de Guarnição n.° 1
Major do quadro especial de oficiais, do Regimento de Artilharia de
Lisboa, (00272362) Acílio Martins de Oliveira Malta.
(Por portaria de 7 de fevereiro de 1986,)
Cavalaria
Regimento de Cavalaria de Braga
Comandante, o coronel de cavalaria, do Centro de Instrução da
Polícia do Exército, (51469011) filomeno Jorge Malheiro Garcia.
(Por portaria de 26 de Fevereiro dc 1986.)
Regimento de Cavalaria de Santa Margarida
Tenente de cavalaria, da Escola Prática de Cavalaria, (14336280)
Luís Nunes da Fonseca.
(Por portaria de

4 de

fevereiro de

1986.)

Serviço de material:

Batalhão do Serviço de Material
Capitão do serviço geral do Exército, da Direcção da Arma de
Transmissões, (50983011) João Marques da Silva.
(Por portaria de 16 de

Janeiro de

1986.)

Distritos de recrutamento e mobilização:
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Viseu
Chefe, o coronel de infantaria, do Quartel-General da Região Militar
do Centro, (52154$11) António Lopes figueiredo.
(Por portaria de

24

de Fevereiro de

1986.)
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Órgãos de execução dos servíços e outros elementos:
Estabelecimentos militares
Estabelecimentos de instrução
Escola Militar de Electromecânica
Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
do Quartel-General da Região Militar de Lisboa, (50005311)
Eduardo Luís de Sousa Vasco.
(Por portaria de 10 de Fevereiro de 1986.)

Diversos:
1

.

Brigada Mista Independente

Batalhão de Infantaria Mecanizado
(Agrupamento Base de Santa Margarida)
Alferes de infantaria, da Escola Prática de Infantaria, (18922483)
Eduardo Manuel Braga da Cruz Mendes ferrão.
(Por portaria de 2 de Janeiro de 1986.)

Campo de Tiro de Alcochete
Major do serviço de material (material), supranumerário permanente,
(50769511) Augusto Manuel Ribeiro de Barros Bismarck.
(Por portaria de 21

de Fevereiro de

1986.)

Centro de Gestão Financeira da Região Militar de Lisboa
Tenente-coronel do serviço de administração militar, do Centro
Financeiro do Exército, (50112411) Alfredo Soares Coelho.
(Por portaria de 30 de Janeiro de 1986.)

Centro de Gestão Financeira da Região Militar do Norte
Capitão do serviço de administração militar, da Escola Prática de
Engenharia, (17736173) José Salviano ferreira Correia.
(Por portaria de 20 de Fevereiro de 1986.)
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Adidos:
Manutenção Militar
Nomeado chefe dos Serviços de Contabilidade 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 Abril de 1973, o tenente-coronel do serviço de admi
nistração militar (40008560) Francisco Dias da Costa, para vaga
não provida do antecedente.
O referido oficial continua 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 portaria de
Contas em

22
21

de Dezembro de 1985,
de Março de 1986.)

anotada

pelo Tribunal de

Oficiais do quadro de complemento
Armas e serviços:
Direcção do Serviço de Fortificações e Obras do Exército
Aspirante a oficial miliciano de engenharia do Quartel-General da
Zona Militar dos Açores, (00253182) Miguel Pedro de Meio
e Matos David.
(Por portaria de

11

de Novembro de

1985.)

Distritos de recrutamento e mobilização:
Distrito de Recrutamento e Mobilização do Porto
Tenentes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Abrantes, (00909171) Manuel Luís Paiva Silva Pinto, (08654171)
Joaquim Nogueira de Oliveira, (08721571) Germano Duarte
Castro Mota, (15278271) António Carlos Pinto da Costa,
(07426771) António Alberto Pinto Coelho e (01199271) José
Perfeito Gonçalves Caulino, todos licenciados.
Tenentes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria do
Funchal, (14525771) Óscar de Sousa Maia, (11441171) Diniz
José Marramaque Vieira Castro, (06641871) António da Costa
Martins, (06549371) Alcino Fernando de Jesus Oliveira e
(04158671) Fernando José de Sousa Almeida, todos licenciados.

2. Série

ORDEM DO EXÉRCITO N.° 8

741

Tenentes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria do
Porto, (09297171) António Carlos ferreira Fernandes Guimares,
(11779271) António Marcos Moura Martins, (07440971) Joa
quim Barbosa de Carvalho, (13839671) Manuel António Alves
frança de Carvalho, (19397171) José António Duarte Sousa Cou
tinho, (03590771) António Manuel Osório Cabra!, (06311071)
Rui Barreira Azevedo, (14092771) José Manuel Gonçalves Larouco Alves, (07292471) Humberto Manuel Teixeira Gonçalves
de figueiredo, (12921871) Orlando de Castro Sampaio, (15979071)
Manuel de Araújo Rodrigues, (06278271) António Alves Pereira,
(07987771) Vasco da Costa Moreira, (02597171) José Herculano
Cerqueira Gonçalves, (12874671) Augusto dos Santos Pais,
(11506471) Fernando Manuel Gaioso Pinto Pais, (15875671)
Jorge Manuel Gomes Madureira, (09805071) Abel Guilherme
Teixeira Macedo, (01675971) José Augusto Lopes Macedo,
(17377771) Arlindo Fernando Miguel Vieira Vila, (08430971) Joi
ge Manuel Maia dos Santos Quelhas, (08394371) Jorge Nélson
Henriques Queirós, (61828571) António da Silva Lopes,
(03330171) João José do Couto Lafuente, (15529371) Luís Jorge
Fernandes de Gaspar Fanzeres, (60299871) José Alberto Paula
Pereira Franco, (09888971) Francisco José de Araújo Rangel
Fonseca e (12201671) Augusto da Mota fonseca, todos licen
ciados.
Tenentes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Tomar, (13968271) Fernando Diogo Martíns Pinheiro, (06971471)
José Maria da Silva Pereira de Oliveira, (16913471) José Pedro
Ribeiro Martins, (18337971) Alberto de Macedo Lima, (10404371)
Alfredo Fernando da Rocha Pinto, (02933071) Joaquim Oliveira
dos Santos e (18169371) José Augusto Nunes Adegas, todos

licenciados.
Tenentes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Viseu, (12458471) Avelino Alves Marques e (13446971) António
Vitorino Planas Leitão, ambos licenciados.
Tenente miliciano de infantaria, do Batalhão de Infantaria de Aveiro,
(08685471) José Fernandes dos Reis, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1986.)
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Artilharia de Leiria,
(04193069) José Augusto de Sousa Pinho, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984.)
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Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Abrantes, (11161471) Raul José Coelho da Silva Torres, licen
ciado.
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Chaves, (09657371) José Oldemar da Silva Constantino,
(13838271) José Manuel Silva Monteiro, (14974671) Francisco
Fernando Ferreira da Silva, (03657171) Fernando Augusto Mon
teiro Novais Lopes, (11949171) Duarte Nuno de Carvalho Pa
checo Pereira, (15341071) António da Silva Cruz, (04244071)
Porf frio Gonçalves Lopes Sampaio, (05662171) António José
Costa e (11405471) António Diamantino da Cruz Dionísio, todos
licenciados.
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Cavalaria de Estre
moz, (08333571) António Fernando Gaspar dos Santos Bento,
(11381671) Luís da Costa dos Santos Dinis e (14119071) Antó
nio Maria Teixeira Silva Lemos, todos licenciados.
Alferes miliciano dc infantaria, do Regimento de Infantaria de
Ponta Delgada. (00095071) Carlos Alberto Ramos Resende,
licenciado.

Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria do
Porto, (11792071) José Fernando Ferreira Vasconcelos, (10438871)
Emídio Dias da Silva, (05646571) Jorge Adelino Lamela da
Quinta, (14280771) Fernando da Graça Pinto, (03987971) João
Maria de Castro de Sousa Pinto, (63390871) Luís Alexandre de
Vasconcelos Alpoim Magalhães, (62181871) João Augusto Cam
pos Ferreira, (07939271) José Manuel de Sousa Ferreira,
(16586371) Domingos Jorge Barroso Fernandes, (07677171) Ma
nuel Armando Barrote Dias, (08883671) Manuel Joaquim Branco
Gonçalves, (10406171) Edmundo Feliciano Branco Simões Car
neiro e (05303771) Carlos Graciano Pacheco Dias, todos li
cenci ados.
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Queluz, (13901771) Fernando Madeira de Oliveira e Sousa,
(06011171) João Manuel Matamá Pereira, (11506471) Fernan
do Manuel Gaioso Pinto Pais, (10991071) António Carlos de
Almeida, (09138071) Diniz da Luz Domingues e (06896671)
João Manuel ferreira Gonçalves Travanca, todos licenciados.
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Tomar, (19626471) Pedro Ivo Lé Gomos, licenciado.
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Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Vila Real, (16952571) Manuel Martins da Silva e (14877771)
Jorge Manuel Dourado Martins, ambos licenciados.
Alferes milicianos de infantaria, do Batalhão de Infantaria de Aveiro,
(16673571) Carlos José Loureiro da Silva, (07748471) Luís Ma
nuel Pereira Moreira, (06835871) Joaquim da Silva Vieira
Martins e (18170471) Victor Manuel Brandão de Sousa fontes,
todos licenciados.
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Artilharia da Serra
do Pilar, (10215371) António Manuel Ventura Donato, (03483171)
Domingos Emílio Fernandes Freitas Machado, (11988971) Antó
nio José Gomes de Sá Ferreira, (13590471) Joaquim António
de Pinho Pereira, (11911071) Carlos Alberto Santos Almeida,
(11797571) Jorge Francisco Pereira Airosa, (18166671) Carlos
Vítor Morais Cavadas, (03518871) Artur Teixeira de Barros,
(08977571) Alexandre Mendes da Silva, (11917971) Nélson
Manuel da Silva Mendonça, (19365571) Artur Walter Salta Mo
reira e (06305971) José Pedro Gramaxo de Sarnpaio Maia,
todos licenciados.
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Comandos,
(12201671) Augusto da Mota Fonseca, (14503571) Manuel Pedro
Mendes de Folhadela e Costa e (18639271) Fernando Alberto
Alves, todos licenciados.
(Por portaria de

1 de

Janeiro de

1986.)

Alferes milicianos de artilharia, do Regimento de Artilharia de Leiria,
(03139669) José Valente de Castro Vidal, (17486969) Constantino
Alves da Rocha, ambos licenciados.
(Por portaria de

1

de Janeiro de

1984.)

Alferes milicianos de artilharia, do Regimento de Artilharia da
Serra do Pllat, (06452471) Vítor Manuel Cepeda Aires, (13182071)
António José Ribom de Cardoso e Lima, (60960171) José Manuel
Neves Quelhas Lima, (00289171) Mário Cardoso Coelho,
(19600$71) Agostinho Fernandes Costa, (08127471) Eduardo José
Amaral da Costa, (10973871) José António Castelo Branco da
Costa, (05042071) Marco Fernando Loureiro, (14210671) José
Serafim Teixeira Marques de Sousa, (03993771) José Maria
Costa Tinoco, (12145071) Mário do Sacramento Pinto Vieira,
(09538471) Orlando Ferreira Martins, (14257771) Carlos Alberto
de Sousa Duarte, (01839571) António Domingues da Rocha,
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(06367671) Raul Silvino Pinto Rodrigccs, (14738071) António
Paulo Monteiro Baptista e (18308071) António Fernandes de
Oliveira e Castro, todos licenciados.
Alferes milíciano de artilharia, do Regimento de Artilharia de Costa,
(07642871) Manuel Carneiro Campos, licenciado.
Tenentes milicianos de cavalaria, do Regimento de Cavalaría de
Braga, (09439771) Luís Eugénio Casro Monterroso, (09166171)
Frederico João Castro Brito Leal, (12362871) Carlos Gomes
de Ortigão Oliveira, (05184971) Joaquim António Pereira Santos,
(04434071) Júlio Francisco Oliveira Lopes, (18552271) Agos
tinho Sobral da Cunha e (15768771) Avelino José Moreira As
sunção, todos licenciados.
Tenentes milicianos de cavalaria, do Regimento de Lanceiros de
Lisboa, (14684271) Jorge Manuel Pereira de Sousa Serôdio,
(07183771) Alcino Mário de Jesus Dias Pinto, (08159871) João
Manuel de Oliveira Lemos e (13324871) Francisco Augusto
Soares Nicolau Campos, todos licenciados.
Alferes milicianos de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de Braga,
(14370571) António Augusto Brandão Martins Pereira, (06755871)
Luís Gtiilherme Cardoso Carvalho Vasques e (02285071) Abel
Ângelo Alves Soares Leão, todos licenciados.
Alferes milicianos de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de
Estremoz, (05984271) José Joaquim Guimarães Angélico e
(05943871) César Augusto Teixeira Gonçalves, ambos licenciados.
Alferes milicianos de cavalaria, do Regimento de Lanceiros de Lisboa,
(16801171) Manuel Victor da Silva Salgueiros Santos e (05168471)
Luís Filipe Amado Vareta, ambos licenciados.
Alferes miliciano de cavalaria, do Batalhão de Informação e Reco
nhecimento das Transmissões, (05508671) Vítor Manuel Amaro
Gil, licenciado.
(Por portaria de

1

de Janeiro de

1986.)

Alferes milicianos de engenharia, do Regimento de Engenharia n.° 1,
(01391566) Manuel Silva Batista Ramos e (06782866) Manuel
Pereira de figueiredo e Silva, ambos licenciados.
(Por portaria de 1

de

Janeiro de 1981.)
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Alferes miliciano de engenharia, do Regimento de Artilharia da
Serra do Pilar, (09983071) Daniel Dinis Espain Oliveira, licen
ciado.
Alferes milicianos de engenharia, do Regimento de Engenharia de
Espinho, (16601671) Rui Jorge da Costa Martins, (16980771)
João Aparício Rodrigues de Oliveira, (05976671) José Carlos
Rosas Leitão, (07042671) Américo Luís Carvalho Fernandes,
(02664271) Francisco José Barata Fernandes, (04531971) António
Manuel Ferreira Alves Penha, (19624971) Fernando Augusto
Santiago Miranda e (01002571) Paulo Manuel Salgado Tavares
de Castro, todos licenciados.
Alferes miliciano de engenharia, do Regimento de Engenharia n.° 1,
(15807071) Paulo Jorge Ramos de Meireles Pereira, licenciado.
Tenente miliciano de transmissões, do Regimento de Infantaria de
Tomar, (00209071) José Paulo Almeida Leitão, licenciado.
Tenente miliciano de transmissões, do Regimento de Cavalaria de
Braga, (14461771) Manuel Armando Oliveira Sousa Torres, li
cenciado.
Alferes milicianos de transmissões, do Regimento de Artilharia da
Serra do Pilar, (13390771) Alberto Augusto Fernandes Carvalho
Silva Alves Rocha e (03746771) José Bernardino de Campos
Lopes, ambos licenciados.
Alferes milicianos do serviço de saúde, do Regimento de Infantaria
do Porto, (06161671) João Geraldo dos Reis Correia Pinto
e (02656571) António Manuel Marques Filipe, ambos licenciados.
Alferes miliciano do serviço de saúde, do Regimento de Infantaria de
Vila Real, (02269471) Augusto Romeu Cruz da Silva, licenciado.
Alferes miliciano do serviço de saúde, do Batalhão de Infantaria de
Aveiro, (01890771) Manuel Alberto Pereira Azevedo, licenciado.
Alferes miliciano do serviço de saúde, do Regimento de Cavalaria de
Braga, (07978671) Fernando Elísio Meireles Matos, licenciado.
Alferes miliciano do serviço de saúde, do Regimento de Artilharia
da Serra do Pilar, (14470571) Fernando José Ramos Sobra!,
licenciado.
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Alferes milicianos do serviço dc saúde, do Batalhão do Serviço de
Saúde, (03150171) Manuel José Gonçalves Ferreira, (02292371)
Eduardo Manuel Pinto de Almeida, (01888871) José António
Araújo Figueiredo, (0165827 1) José Moreira Tavares, (01493771)
José Jorge Gonçalves Arelo Manso, (01423071) José Diaman
tino Martins Gomes e (00612271) Pedro Meireles Vieira, todos
licenciados.
Tenente miliciano do serviço de administração militar, do Regimento
de Infantaria dc Abrantes, (07942371) João Manuel Barros
Costa, licenciado.
Tenentes milicianos do serviço de administração militar, do Regi
mento de Infantaria do Porto, (10696871) José Augusto de
Sousa Dias dos Santos, (08382471) João Manuel Velasco de
Gouveia Durão e (03171671) Rogério José de Barros Ferreira,
todos licenciados.
Tenente miliciano do serviço de administração militar, do Regimento
de Infantaria de Tomar, (14289471) Edegar Joaquim Queiroz
Bernardes Carvalho, licenciado.
(Por portaria de

1

de Janeiro de

1986.)

Alferes milicianos do serviço de administração militar, do Regimento
de Artilharia de Leiria, (11225869) Adélio Augusto Custódio
Paradinha, (10933269) Gabriel do Céu Gonçalo, (16867769)
Bernardino Pereira Fortuna da Mota e (08274969) Hélder da
Silva Geraldes, todos licenciados.
(Por portaria de 1 dc Janeiro de 1984.)
Alferes milicianos do serviço de administração militar, do Regimento
de Infantaria do Porto, (06008171) Avelino João Gomes dos
Santos e (01644871) Fernando Caldeira Martins, ambos licen
ciados.
Alferes miliciano do serviço de administração militar, do Regimento
de Artilharia de Lisboa, (05327471) Fernando Américo Guedes
dc Almeida, licenciado.
Alferes milicianos do serviço de administração militar, do Regimento
de Artilharia da Serra do Pilar, (05675571) Manuel Galvão
Pires, (18375971) Manuel José Figueircdo Pímentel da Ro,
(09452971) Manuel José Correia Ferreira da Silva, (15951171)
Manuel Alfredo Silva Miranda e (03950371) Manuel freitas
Monteiro da Mota, todos licenciados.
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Alferes miliciano do serviço de administração militar, do Regimento
de Cavalaria de Braga, (11946071) Nélson Caetano Sá Soares
Oliveira, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1986.)
Alferes miliciano do serviço de material, do Regimento de Arti
lhana de Leinia, (07951969) Alfredo Augusto Lapa Pinheiro,
licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984.)
Alferes miliciano do serviço de material, do Regimento de Infantaria
de Chaves, (04263371) António Mendes Ribeiro, licenciado.
Alferes milicianos do serviço de material, do Batalhão do Serviço de
Material, (09105471) Rui Manuel Camisa da Silva Lopes,
(08965971) João Filipe Watson Calen Hoeizer, (10339571) Luís
Filipe da Conceição Freitas Gonçalves, (06256771) César Augusto
fenreira, (08774671) José Augusto Oueiroz de Azevedo Fernandes,
(11687881) Pauto José Cnisteto de Almeida d’Eça e (15448171)
José Manuel dos Santos de Morais Antas, todos licenciados.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de material, do Batalhão do
Serviço de Material, (12391571) Viriato Teixeira de Abreu e
Antunes, licenciado.
Tenente miliciano do serviço de transportes, do Regimento de Infan
taria de Viseu, (06982271) Eduardo António Pereira Ribeiro dos
Santos, licenciado.
Tenente miliciano do serviço de transportes, do Regimento de Cava
lana de Braga, (11298371) Afonso Joaquim Sousa Pinto Paiva,
licenciado.
Alferes miliciano do serviço de transportes, do Regimento de Arti
lharia da Serra do Pilar, (05517271) Francisco José Silva Paiva,
licenciado.
(Por portaria de 1 de laneiro de 1986.)
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Santarém
Tenentes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Abrantes, (01754571) Elisiário Manuel Azevedo da Silva e
(07960771) Francisco Manuel Milho Correia, ambos licenciados.
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Tenente miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria do
Funchal, (10522971) Joaquim Manuel Valente Rocha Cortês,
licenciado.
Tenentes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria dc
Tomar, (07676971) José Manuel da Silva fernandes, (10443371)
Joaquim Borga Miguel e (08165571) Sílvio Manuel de Matos da
Costa Borges, todos licenciados.
Alferes miliciano de inrantaria, do Regimento de Infantaria de
Abrantes, (61043471) Carlos Ramos de Jesus Viegas, licenciado.
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Oueluz, (11023271) Carlos Alberto Dias dos Santos, (06511171)
António Manuel Pinheiro dos Santos e (15995771) José Francisco
Cadório Ferreira Lino, todos licenciados.
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Tomar, (72829471) Carlos António Branco Brito e (18994771)
José Agostinho Alves dos Santos, ambos licenciados.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1986)

Tenente miliciano de artilharia, do Regimento de Artilharia de
Leiria, (00098469) Eleutério da Conceição Ferreira Arsénio,
licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984.)

Alferes miliciano de artilharia, do Regimento de Artilharia de Costa,
(01518571) Francisco João Bernardino da Silva, licenciado.
Tenente miliciano de cavalaria, do Regimento de Lanceiros de Lis
boa, (09894371) José António Correia Ferreira Coelho, licen
ciado.
Alferes miliciano de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de Estre
moz, (12828671) João Fernando Guilherme Cabecinhas, licen
ciado.
Alfeies milicianos de cvalaria, do Regimento de Lanceiros de Lis
boa, (10894171) Armando António Leal Rosa e (60425171) José
António Plácido Canhão Veloso, ambos licenciados.
Alferes miliciano de engenharia, do Regimento de Engenharia de
Espinho, (01676$71) Reginaldo Joaquim Morgado Branco, licen
ciado.
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Alferes miliciano de transmissões, do Regimento de Infantaria de
Tomar, (10806671) Victor Manuel Damásio Pedro, licenciado.
Alferes milicianos de transmissões, do Regimento de Transmissões,
(08226671) Amílcar Manuel Regueira Faustino e (17240371) José
Assunção Santo Alfaiate, ambos licenciados.
Tenente miliciano do serviço de administração militar, do Regimento
de Infantaria de Tomar, (12057870) Etelvino Gabriel Fidalgo
da Silva, licenciado.
Alferes miliciano do serviço de material, do Batalhão do Serviço
de Material, (04952471) Adérito Mendes Leonardo, licenciado.
Alferes milicianos do serviço de transportes rodoviários, do Batalhão
do Serviço de Transportes, (04800271) João António Canha Barreto e (13750671) Jorge Manuel Alves Tomé, ambos licenciados.
(Por portaria de

de Janeiro de 1986.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Setúbal
Tenente miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Abrantes, (08163771) Dionísio Alberto Passos Leite, licenciado.
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de Viseu,
(11953971) João Dias da Silva, licenciado.
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Queluz, (12983271) João José Batista Salvado, (10819571) Antó
nio José de Azevedo Albergaria Sarnara, (12184171) Júlio Car
los da Silva, (60041771) Vítor Hugo Martins Vieira, (61802071)
António Luís de Aguiar, (07193971) Fausto José Madeira Alves,
(03189271) José Armando Duarte dos Santos Borrego, (03992771)
Heitor Bernardino Lourenço Codeço, (04901771) José Luís
Soares Correia, (03823771) Gabriel Gameiro da Costa, (15303671)
Júlio José Elistão da Cruz, (10353871) Francisco Henrique Ma
teus ferreira, (19728171) Rui Belo Ferreira, (04757571) Antó
nio Manuel Fernandes Lourenço, (02627571) Alexandre Augusto
Martins Margarido, (15898371) Abel Jorge da Silva Pedrosa e
(61788271) Fernando Gomes Pinto, todos licenciados.

Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Artilharia da Serra

do Pilar, (10290871) José Ferreira Carvalho Páscoa, (18316571)
Américo José Nunes Alves e (14772971) António Gamito Chainho,
todos licenciados.
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Alferes miliciano de infantaria, do Batalhão do Serviço de Trans
portes, (11111071) fausto Cesário Neves Dias, licenciado.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Batalhão de Informa
ção e Reconhecimento das Transmissões, (00458171) Rui Jorge
Horta Medeiros Pinto, licenciado.
Alferes milicianos de artilharia, do Regimento de Artilharia da Serra
do Pilar, (10403771) António José Silva Maria, (03669071) Octá
vio Manuel Martins da Silva, (19410171) Jorge Furtado Almeida
e (02106971) José Augusto Covas Nunes Costa, todos licenciados.
(Por portaria de

1

de Janeiro

de 1986.)

Aspirante a oficial miliciano de artilharia, do Regimento de Arti
lhana de Leiria, (11825069) Victor Francisco da Costa Nunes,
licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984.)

Tenente miliciano de cavalaria, do Regimento de Lanceiros de
Lisboa, (03783171) Jorge Manuel Mourinho Guerreiro, licenciado.
Alferes milicianos de cavalaria, do Regimento de Lanceiros de
Lisboa, (73065871) Miguel Benedito Matias Matsinhe, (11397871)
Rodrigo Gomes Ferreira Rodrigues e (00634371) José Manuel
Batista Meireles de Sousa, todos licenciados.
Alferes milicianos de engenharia, do Regimento de Engenharia
ti.° 1, (60420171) Rui Raimundo da Silva Neves dos Santos
e
(60401468) Arlindo Jorge Navario Veiga Neves, ambos licen
ciados.
Alferes miliciano do serviço de saúde, do Regimento de Lanceiros
de Lisboa, (14257971) Benlamim José dos Santos Almeida, licen
ciado.
Alferes milicianos do serviço de saúde, do Batalhão do Serviço de
Saúde, (00527371) Delfim Cabral Esteves Lopes e (13308871)
Amândio Rodrigues dos Santos, ambos licenciados.
Alferes miliciano do serviço de saúde, do Batalhão de Informação e
Reconhecimento das Transmissões, (00956371) António Cabnica
Duarte, licenciado.
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Alferes miliciano do serviço de administração militar, do Regimento
de Infantaria de Queluz, (17081171) Vítor Fernando Gemes
da Costa, licenciado.
Alferes miliciano do serviço de pessoal, do Regimento de Infantaria
de Queluz, (61428071) Carlos Alberto Soares Marques, licenciado.
Alferes miliciano do serviço de material, do Batalhão do Serviço
de Material, (05067970) João Carlos Bicho Pardal, licenciado.
Alferes miliciano do serviço de transportes, do Batalhão do Serviço
de Transportes, (72299071) Luís Filipe da Silva Paulo, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1986.)
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Vila Real
Tenente miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Abrantes, (14880671) Adérito ferreira Soares Roxo, licenciado.
Tenentes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria do
Funchal, (06246171) Agostinho de Sousa Teixeira Ribeiro e
(02888171) Norberto Gomes Soares, ambos licenciados,
Tenente miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria do
Porto, (14083071) Manuel José Ramalho Paiva, licenciado.
Tenente miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de Vila
Real, (13450471) Inácio Teixeira Pinto, licenciado.
Tenentes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Viseu, (00215171) José Maria Duarte de Oliveira e (15789271)
Fernando Luís Lopes Moreira, ambos licenciados.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1986.)
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Artilharia de Leiria,
(07782169) Domingos Benjamim Carneiro Ferreira e (06366769)
Joaquim Gonçalo Coutinho, ambos licenciados.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984.)
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Chaves, (61115571) Mário Abílio Viana e Andrade Alves, licen
ciado.
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Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de Queluz, (15499871) Mário Duval Rodrigues Sobreira, (12279671)
Fernando Fernandes Pereira da Mota, (01339671) António de
Pinho Leite Martins, todos licenciados.
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de Vila
Real, (05625971) António Manuel Rodrigues, (02409371) José
Alves Rodrigues, (05399571) José Manuel Pereira Gomes,
(07199271) Fernando José Coutinho Lapa, (13118371) Manuel
José de Magalhães Miranda, (09494171) Vitorino Ferreira da
Cruz, (13518271) Joaquim João de Abreu Barreiro, todos licen
ciados.
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Artilharia da Serra
do Pilar, (08412671) Manuel de Azevedo Bento, (16418871) Ar
mando Dias Gonçalves e (12021871) Manuel Azevedo da Sil
veira, todos licenciados.

Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Comandos, (16014371)
Moisés Ferreira Anes, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1986.)
Tenente miliciano de artilharia, do Regimento de Artilharia de

Leiria, (00528469) Daniel dos Santos Pereira, licenciado.

(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984.)

Alferes miliciano de artilharia, do Regimento de Infantaria de Vila
Real, (60545271) Carlos Alberto dos Reis Pereira, licenciado.
Tenentes milicianos de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de
Braga, (13877971) Domingos Sérgio Fernandes Alves, (15530471)
João Jorge Gomes Teles Grilo e (16830071) Armando Mendes
Monta, todos licenciados.
Tenente miliciano de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de Estre
moz, (01005071) António Monteiro Pereira, licenciado.
Alferes miliciano de engenharia, do Regimento de Engenharia n.° 1,
(06595171) António Pereira de Moura, licenciado.
Alferes miliciano do serviço de administração militar, do Regimento
de Artilharia da Serra do Pilar, (13045371) António José de
Oliveira Vieira Pinto, licenciado.
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Tenente miliciano capelão eventual, do Regimento de Infantaria de
Chaves, (13770471) Valdemar Pereira Correia, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1986.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Viseu
Tenentes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de
de Abrantes, (08702771) José Manuel Pinto Guerra e (12246471)
José Pires Veloso, ambos licenciados.
Tenente miliciano de infantaria, do Regimento de Cavalaria de
Estremoz, (11735271) José Rodrigues Cardoso, licenciado.
Tenentes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Viseu, (02719771) Amaro Paixão Firmino, (16578171) Henrique
Brito de Tovar Faro, (19713971) Francisco António Pereira
Soares Correia, (01749671) Pedro Silva Antunes, (05114171)
Herculano Rodrigues Lopes, (01156171) Afonso Pais Gomes,
(17054271) José Manuel Morgado Guerra, (07413771) António
farinha Margalho Miranda, (13947771) Caciano dos Anjos Moura,
(02733971) José Antónío Poço Pardalejo, (62494471) Álvaro
dos Santos Pereira e (15252171) Manuel Teles Rico, todos
licenciados.
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Abrantes, (10563171) António João de Loureiro Amaro, licen.
ciado.
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Chaves, (05588671) Joaquim Luís Pires e (12155171) José Luís
do Espírito Santo, ambos licenciados.
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Queluz, (18384871) Alberto Arménio Paulino Henrique de
Almeida e (09307171) José Pires Morgado, ambos licenciados.
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Viseu, (12376571) António José Madeira Amaro e (10371571)
José Francisco de Almeida Rodrigues, ambos licenciados.
Tenentes milicianos de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de
Braga, (60433471) António Alexandre Nunes Calado, (04033271)
José Mário de Almeida Cardoso e (05369971) Carlos João Rocha
Amaral, todos licenciados.
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Alferes miliciano de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de Estre
moz, (00020971) João Carlos Ribeiro, licenciado.
Alferes miliciano de cavalaria, do Regimento de Lanceiros de
Lisboa, (14762671) Celso de Oliveira Neto, licenciado.
Alferes miliciano do serviço de saúde, do Regimento de Infantaria
dc Viseu, (18877771) José Bernardo Lopes Aguiar, licenciado.
Tenente miliciano do serviço de administração militar, do Regi
mento de Infantaria de Abrantes, (13138071) João Vicente Colaço Lopes, licenciado.
Tenente miliciano do serviço de administração militar, do Regimento
de Infantaria de Viseu, (14070771) António Jorge Chaves de
Albuquerque Assunção, licenciado.
Tenente miliciano do serviço de pessoal, do Regimento de Infantaria
de Viseu, (04288571) José Raposo ferreira, licenciado.
Alferes miliciano capelão eventual, do Regimento de Infantaria de
Viseu, (10365971) António Soares flor, licenciado.
(Por portaria de 1

de Janeiro de

1986.)

Õrgãos de execução dos serviços e outros elementos:
Estabelecimentos militares
Estabelecimentos de instrução
Escola de Sargentos do Exército
Aspirante a oficial miliciano dc infantaria, do Presídio Militar,
(01250485) Paulo António Roldão Batista.
(Por portaria de

20 de

Janeiro de

1986.)

Centro Militar de Educação física, Equitação e Desportos
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Quartel-General
da Região Militar do Norte, (06898979) António Ricardo frazoa
Esteves Baptista.
(Por portaria de

10

de Setembro de

1985.)
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Estabelecimentos hospitalares
Hospital Militar Regional n.° 1
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Regimento de
Infantaria de Vila Real, (04186977) José Ventura Macieira de
Sousa Lobato.
(Por portaria de 9 de Dezembro de 1985.)

Hospital Militar Regional

n.°

2

Aspirantes a oficial milicianos do serviço de saúde, do Centro de
Selecçiio do Porto, (05247277) Mário Leonel Alves Couceiro
Costa, (01821278) António Augusto Tábuas e (02371779) Victor
Manuel Luz Fernandes da Costa.
(Por portaria de 6 de Dezembro de 1985.)
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Regimento de
Infantaria de Tomar, (03729878) António Miguel Moreira Lopes
Pires.
(Por portaria de 9 de Dezembro de 1985,)
Estabelecimentos penais
Presídio Militar
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Batalhão de Informação
e Reconhecimento das Transmissões, (05857485) José Manuel
Rosa da Silva.
(Por portaria de 21 de Janeiro de 1986.)
Diversos:
Agrupamento Base de Santa Margarida
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Chaves, (02576381) Mário Jorge Lopes Pires.
(Por portaria dc 20 de Novembro de 1985.)
Alferes miliciano de artilharia, do Regimento de Artilharia de Lisboa,
(06915883) Jorge Manuel Ribeiro Ricardo.
CPor portaria de 19 de Agosto de 1985.)
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Brigada Mista Independente

Batalhão de Infantaria Motorizado

(Regimento de Infantaria de Tornar)
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infan
taria de Abrantes, (03356782) Alípio Silva Brito Lima.
(Por portaria de 3 de Setembro de 1985.)

.a

Brigada Mista Independente

Batalhão de Infantaria Mecanizado
(Agrupamento Base de Santa Margarida)
Alferes miliciano de infantaria, da l.a Brigada Mista Independente,
(13199283) António Francisco Carvalho Paixão.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1985.)

Chefia do Serviço Cartográfico do Exército
Alferes miliciano do serviço de administração militar, da Escola
Prática de Infantaria, (12825181) José António Correia Cons
tantino.
(Por portaria de 23 de Janeiro dc 1985.)

Centro Financeiro do Exército

Repartição de Apoio Geral
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, do
Lar dos Veteranos Militares, (13421681) Vítor Manuel Monteiro.
(Por portaria de 14 de Agosto de 1985.)

Centro de Gestão Financeira da Região Militar de Lisboa
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, do
Centro de Gestão Financeira da Zona Militar da Madeira,
(05066579) António João Aires Pimenta Gama.
(Por portaria de 22 de Janeiro de 1986.)
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Centro de Gestão fínanceira da Região Militar do Norte
Alferes miliciano do serviço de administração militar, do Centro de
Gestão Financeira da Região Militar do Centro, (13165781) José
Durval Rocha.
(Por portaria de 2 de Outubro de 1985.)
Centro de Selecção de Coimbra
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Regimento de
Infantaria de Elvas, (04151977) José Higino Mieiro de Soveral.
(Por portaria de 2 de Dezembro de 1985.)
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Quartel-General
da Região Militar do Norte, (01625777) Francisco José São
Marcos Amaral.
(Por portaria de 6 de Dezembro de 1985.)

Delegação da Direcção do Serviço de Fortificações
e Obras do Exército da Região Militar de Lisboa
Capitão miliciano de engenharia, da Delegação do Serviço de For
tificações e Obras do Exército da Zona Militar da Madeira,
(03607565) Avelino Augusto Pacheco dos Santos, devendo ser
considerado nesta situação desde 1 de Abril de 1984.
(Por portaria dc 17 de fevereiro de 1986.)
Adidos:
Instituto Militar dos Pupilos do Exército
Nomeado professor de educação física do Instituto Militar dos Pupi
los do Exército, nos termos do § 4.° do artigo 18.°, e alínea c)
único do artigo 31.° e $1.° do Decreto-Lei n.° 42 632 de
do
4 de Novembro de 1959, e seus anexos V e IX, o capitão
miliciano de infantaria (Decreto-Lei n.° 112/79) do Instituto
Militar dos Pupilos do Exército, (73881572) António José Car
valho Martins, em substituição do capitão de infantaria Manuel
Agostinho Correia Simão Ferreira que, pela presente portaria,
é exonerado das referidas funções.
(Por portaria de 6 de Janeiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Março de 1986, Não são devidos emolu
mentos.)
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VI— RECTIFICAÇÃO DE PENSÕES
Coronel de infantaria (52154511) António Rodrigues Rebelo de
Carvalho, pensão mensal de 76 000$00, desde 1 de Novembro
de 1984. Conta 36 anos de serviço.
Coronel de infantaria (51386011) José Augusto Esteves Felgas, pensão
mensal de 88 920$00, desde 1 de Novembro de 1984. Conta 36
anos de serviço.
Coronel de infantaria (50163511) Manuel José Morgado, pensão
mensal de 82 460$00, desde 1 de Novembro de 1984. Conta
36 anos de serviço.
Coronel de infantaria (50284311) José dos Santos Oliveira, pensão
mensal de 8$ 920$00, desde 1 de Novembro de 1984. Conta 36
anos de serviço.
Coronel de infantaria, (50032011) José Francisco Sancho Relvas,
pensão mensal de 88 920$00, desde 1 de Novembro de 1984.
Conta 36 anos de serviço.
Coronel de infantaria (51386311) José Bernardo Cruz de Aragão
Teixeira, pensão mensal de 88 920$00, desde 1 de Novembro
de 1984. Conta 40 anos de serviço.
(Por portaria de 25 de Fevereiro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal dc Contas, nos termos do Decreto a.° 276.A/75.)

Coronel de infantaria (51303711) António Paulo Bracourt Pestana de
Vasconcelos, pensão mensal de 76 300$00, desde 1 de Novembro
dc 1984. Conta 36 anos de serviço.
Coronel de infantaria (51215611) Rui Barbosa Mexia Leitão, pensão
mensal de $8 920$00, desde 1 de Novembro de 1984. Conta 36
anos dc serviço.

Coronel de infantaria (51285511) Frederico Alfredo de Carvalho
Ressano Garcia, pensão mensal de 82 460$00, desde 1 de Novem
bro de 1984. Conta 36 anos de serviço.
(Por portaria de 4 de Março de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Capitão de artilharia (41388051) Artur Olímpio de Sá Nunes, pensão
mensal de 62 003$00, desde 1 de Novembro de 1984. Conta 34
anos de serviço.
(Por portaria de 13 de fevereiro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Coronel de cavalaria (50690411) Rodrigo de Meio Tudela Laranjeira,
pensão mensal de 76 000$00, desde 1 de Novembro de 1984.
Conta 36 anos dc serviço.
Coronel de cavalaria (51314711) Francisco Rodolfo Pereira dos
Santos Oliveira, pensão mensal de 82 460$00, desde 1 de
Novembro de 1984. Conta 36 anos de serviço.
(Por portaria de 4 de Março de 1986. 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 coronel médico
(50936111) Ernesto Mendes Ferrão fixado na portaria publicada

na Ordem do Exército, 2. Série, n.° 20 de 15 de Outubro de
1985, página 1351, é alterado para 91 200$00, desde 31 de
Maio de 1985.
(Por

portaria dc 20 de fevereiro de 1986. 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)
(50002711) André Garcia da Silva, pensão mensal de 65 500$00,
desde 1 de Novembro de 1984. Conta 36 anos de serviço.
(Por portaria de 21 de Novembro de 1985. 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)
(50002711) André Garcia da Silva, pensão mensal de 81 667$00,
desde 1 de Outubro de 1985. Conta 36 anos de serviço.
(Por portaria de 6 de Dezembro de 1985. 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)
(51304411) Joaquim Agapito dos Santos Ortiz, pensão mensal
de 65 650$00, desde 1 de Novembro de 1984. Conta 36 anos de
serviço.

(Por portaria dc 21 dc Novembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n,° 276-A/75.)
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VII— ACTUALIZAÇÃO DE PENSÕES

Actualização da pensão de reserva do oficial em seguida mencionado,
desde a data que se lhe indica:
Com 36 anos de serviço:
Desde 1 de Janeiro de 1985:
Tenente-coronel:
(51244111) Sebastião José Pires Morão, 99520$00 (a).
(a) Rectifica a publicada na O. E. 12/85.

VIII— ACÓRDÃOS

Acordam, em conferência, na 1.a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:
1
O tenente-coronel Otelo Nuno Romão Saraiva de Carvalho
recorreu, contenciosamente, para este Supremo Tribunal, do despacho
do Chefe do Estado-Maior do Exército, de 16 de Agosto de 1984,
que decidiu incluí-lo na «lista de oficiais a não promover», durante
o ano de 1984, por não satisfação da 3. condição geral de promoção.
Baseou o recurso em vício de forma e em violação de lei.
A entidade recorrida manteve o acto impugnado e o Ex.mo Ma
gistrado do M.° P.’ foi de parecer, oportuna e necessariamente noti
ficado àquela entidade, que, efectivamente, existe vício de forma,
e isso sem resposta atempada da mesma entidade.
Tudo visto.
2
Está provado, conforme documentos juntos e se dão como
reproduzidos:
A
O recorrente que é tenente-coronel de artilharia, desde 21
de Novembrô de 1980, foi íncluído na «lista de apresentação dos
tenentes-coronéis de artilharia» para o ano de 1984.
B
O mesmo, aquando do despacho impugnado, não prestava
serviço em qualquer unidade da sua arma desde 1976 e encontra
va-se na situação de «demorado>) por se encontrar à ordem do
Juiz de Instrução do Tribunal d Investigação Criminal de Lisboa.
C
Em 22 de Maio de 1984, o Director da Arma de Artilharia
fez ao General Ajudante-General do Exército a seguinte proposta:
—

—

—

—

—
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«1. Dc acordo com o solicitado... o CAA procedeu à apreciação
do
tenente-coronel Otelo Nuno Romão Saraiva de Carvalho. 2. Em con
formidade com o parecer do CAA propõe-se que o referido oficial
seja incluído na lista dos tenentes-coronéis de artilharia a promover
por antiguidade no corrente ano.»
D
Em 26 de Julho de 1984, na reunião do Conselho Superior
do Exército, sob a presidência do General Jorge da Costa Salazar
Braga, Chefe do Estado-M&or do Exército, o General VCEIvIE,
«entendendo interpretar o consenso do Conselho Superior do Exército,
apresentou como propostas deste ao Presidente, as seguintes:...
Artilharia
Não aceita a inclusão, na lista a promover por antigui
dade, do tenente-coronel Otelo Nuno Romão Saraiva de Carval
ho,
emitindo acerca deste oficial e em relação ao assunto em causa,
o seguinte parecer: Os comandantes das Regiões e Zonas Militares,
em face dos antecedentes político-militares deste oficial, têm vindo
a expressar falta de confiança institucional relativamente à sua per
sonalidade, o que não tem tornado possível, até à presente data,
a sua colocação em unidades de Artilharia. Como resultado,
o
oficial não presta serviço em qualquer unidade da sua arma desde
1976. O oficial está presentemente na situação de demorado, por se
encontrar à ordem do J&z de Instrução do Tribunal de Investigação
Criminal de Lisboa, facto este que vem reforçar a atitude geral
de não aceitação acima referida e sustentada pelos comandantes que
foram consultados acerca da eventualidade da sua colocação em
unidades. Existem assim dúvidas de que o oficial, por falta de qua
Pdades pessoais, satisfaça à 3. condição geral de promoção ao posto
imediato, constante do artigo 69.° do EOE» (acta n.° 417, de 26 de
Julho de 1984, do CSE).
E
Em 16 de Agosto de 1984, sobre a referida proposta do
Director da Arma de Artilharia (alínea C) da matéria de facto).
o Chefe do Estado-Maior do Exército proferiu o seguinte despac
ho:
«Não homologo. O tenente-coronel Saraiva de Carvalho deve ser
incluído na Psta de oficiais a não promover».
F
Em 17 de Agosto dc 1984, o chefe de Gabinete do CEME re
meteu ao recorrente a seguinte nota: «Nos termos do disposto no n.°
6
do artigo 77.° do EOFA, com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.° 431/82, de 25 de Outubro, encarrega-me o General Chefe
do Estado-Maior do Exército de o notificar que, por seu despacho
de
16 de Agosto de 1984, decidiu incluí-lo na lista de oficiais a não
promover durante o ano de 1984, por não satisfação da 3. condição
geral de promoção, em virtude do seguinte: «Os comandantes das
Regiões e Zonas Militares, em face dos antecedentes político-militares
deste ofical, têm vindo a expressar falta de confiança institucional
relativamente à sua personalidade, o que não tem tornado possív
el,
até à presente data, a sua colocação em unidades de Artilharia.
—

—

—

—
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Como resultado, o oficial está presentemente na situação de demorado,
por se encontrar à ordem do Juiz de Instrução do Tribunal de Inves
tição Criminal de Lisboa, facto este que vem reforçar a atitude
geral de não aceitação acima referida e sustentada pelos coman
dantes que foram consultados acerca da eventualidade da sua
colocação em unidades. Existem assim dúvidas de que o oficial, por
falta de qualidades pessoais, satisfaça à 3. condição geral de promoção
ao posto imediato, constante do artigo 69.° do EOE.»
Do mencionado despacho do Chefe do Estado-Maior do
3
Exército, de 16 de Agosto de 1984, o presente recurso.
«Quid juris»?
4—Antes de responder, dir-se-á que o Supremo Tribunal
Administrativo é competente para conhecer do caso «sub judice», na
medida em que a competência dos tribunais militares está confinada
à matéria criminal e à matéria disciplinar (cf. artigo 218.°, n.° 3, da
Constituição da República).
Esta a jurisprudência deste Supremo Tribunal (cf., por todos, o
acórdão do Tribunal Pleno de 16 de Abril de 1985, in Ac. Dout. 284-978), sendo certo que do mesmo modo e já uniformemente tem vindo
a decidir o Tribunal Constitucional.
Isto posto, há que ter em conta o disposto no artigo 57.°,
5
n.° 2, alínea a), da Lei de Processo dos Tribunais Administrativos.
Esta disposição é clara e precisa e, segundo ela, a apreciação
dos vícios que conduzam à anulação do acto é feita, começando por
aquele cuja procedência determine, segundo o critério prudente
do julgador, mais estável ou eficaz tute]a dos interesses ofendidos.
Ë o caso de o Conselho Superior do Exército não ter ouvido o
recorrente, antes de emitir o parecer constante da alínea D da matéria
de facto, ou seja, o parecer em que se manifesta no sentido de o
mesmo recorrente não satisfazer à 3a condição geral de promoção
ao posto de coronel.
Com efeito, a lei é clara e expressa.
Assim:
Artigo 77.° do Estatuto das Eorçcis Armadas (Decreto-Lei
n.° 46 672, de 29 de Novembro de 1965), na redacção que lhe foi
dada pelo Decreto.Lei n.° 5-A/81, de 23 de laneiro, e pelo Decreto2—Nenhum oficial pode
-Lei n.° 431/82, de 25 de Outubro:
ser dado como não satisfazendo à 3. condição geral de promoção
sem parecer favorável do Conselho Superior do Exército, Conselho
Os
Superior da Armada ou Comissão Técnica da Força Aérea. 3
conselhos e comissão referidos no número anterior, na apreciação dos
casos que lhes forem presentes, darão o seu parecer com base em
todos os documentos submetidos e os que entenderem juntar ao
processo, ouvindo obrigatorktmentc o oficicti, e quem mais entendam
iitil, antes de emitir parecer» (o itálico é nosso).
—

—

«...

—

2. Série

ORDEM DO EXIRCITO N.° $

763

Artigo 71.° cio Estatuto do Oficial cio Exército (Decreto-Lei
176/71, de 30 de Abril), na redacção que lhe foi dada pela
Portaria n.° 891/81, de 7 de Outubro, e pela Portaria n.° 996/83, de
2 de Novembro:
2— Nenhum oficial pode ser dado como não
satisfazendo à 3•a condição geral de promoção sem parecer favorável
do Conselho Superior do Exército. 3
O Conselho Superior do
Exército, na apreciação dos casos que lhe forem presentes, dará o
seu parecer com base em todos os documentos submetidos e os que
entender juntar ao processo, ouvindo obrigatoriamente o oficial, ou
que mais entender útil, antes de emitir parecer» (o itálico é nosso).
Daqui, resulta ter havido preterição de uma formalidade essencial,
porquanto o Conselho Superior do Exército deu o parecer a que se
referem os artigos 77°, n.° 2, e 71.°, n.° 2, do EOA e do EOE,
respectivamente, sem ter ouvido o recorrente, como lhe impunha o
n.° 3 das mesmas disposições legais.
Verifica-se, pois, o vício de forma invocado pelo Ex.mo Magistrado
dc M.° P.°
6
Pelo exposto e sem necessidade de quaisquer outras conside
rações, concede-se provimento ao recurso e anula-se o despacho
contenciosarnente inipugnado.
Sem custas.
Lisboa, 17 de Dezembro de 1985.
Abel Pereira Delgado (relator)
José da Cruz Rodrigues
Luciano dos Santos Patrão (Vencido. Pelos fundamentos da decla
ração de voto que emiti no Acórdão do Tribunal Pleno de 16 de
Abril de 1985, publicado nos Acórd. Dout. n.os 284-285, págs. 978
e segs., continuo a entender que este Tribunal é absolutamente
incompetente para conhecer do presente recurso. Na verdade, se
gundo a Lei de Defesa Nacional (artigo 59.°, n.° 4) e o EOE compete
em exclusivo ao Supremo Tribunal Militar julgar questões, como a dos
autos, relativas a promoção ou preterição de oficiais do Exército.
Trata-se de um contencioso especial que a Constituição da República
não alterou).
fui presente Rui Pinheiro.
«...

—

—

—

—

Acordam no Supremo Tribunal Militar:
Ãlvaro Henrique Fernandes, capitão de infantaria do Distrito
de Recrutamento e Mobilização de Ëvora, residente na Urbanização
da Portela, Lote n.° 25, 5.°, esquerdo, Sacavém, interpôs recurso
contencioso para este Supremo Tribunal, do despacho do Ex.m0 Aju
dante-General do Exército, proferido por delegação do Ex.m0 Chefe
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do Estado-Maior do Exército, em 25 de Setembro de 1984 e noti
ficado ao recorrente em 4 de Outubro seguinte, dizendo, em síntese,
o seguinte:
Por deliberação tomada em Junho de 1984 para confirmação
das listas dos oficias a promover e a não promover no ano de 1984,
decidiu a Direcção da Arma de Infantaria propor a promoção do
recorrente no mesmo ano.
Tendo o recorrente tido conhecimento dessa proposta, dirigiu ao
CEME um requerimento solicitando que fosse proferido o competente
despacho de aprovação.
Através do despacho ora recorrido foi a pretensão do recorrente
rejeitada nos seguintes termos: tArquive-se por extemporâneo uma
vez que este oficial passoti à situação de adido na condição da alí
rica b) do artigo 44.° do EOE em 1 de Janeiro de 1984».
Ora, o despacho recorrido carece totalmente de fundamento, pois
o recorrente não ficou na situação prevista no n.° 2 do artigo 77Y do
EOE que determina a passagem de adido ao quadro, ao abrigo do
n.° 19 da alínea b) do artigo 44.° do EOE.
Não é verdade que o recorrente tenha sido incluído nas listas
de oficiais a não promover pela 3. vez consecutiva, pois tendo sido
reintegrado no Exército por acórdão deste Supremo Tribunal de
28 de Julho de 1982 e sido colocado em Setembro do mesmo ano,
não podia haver informação sobre ele qttanto aos anos de 1981 e 1982.
Assim, a preterição do recorrente em relação aos anos de 1981
e 1982 é nula e de nenhum efeito, pelo que carece de fundamento a ale
gada passagem à situação de adido invocada no despacho recorrido.
Por outro lado, mesmo que se admita a legalidade do processo
relativo à promoção do recorrente, mesmo assim carece de funda
mento a passagem dele à situação de adido ao quadro em 1 de Janeiro
de 1984, pois, como se reconhece na informação que acompanha o
despacho recorrido, «a sua inclusão (a primeira) na lista de oficiais
a não promover em 1982 apenas foi efectuada no 2.° semestre deste
ano».
Ora, o n.° 2 do artigo 72.° do EOE dispõe que o oficial que não sa
tisfaça à 3.a condição geral de promoção passará à situação de adido,
findo um prazo máximo de dois anos, pelo que, em relação ao recor
rente, tal prazo só teria decorrido no 2.° semestre e não em 1 dc
Janeiro de 1984, sendo certo que naquele 2.° semestre já a DAI
proposera a promoção do recorrente com efeitos a partir de 1 de
Janeiro de 1984.
Concluiu sustentando a nulidade do despacho recorrido e pedindo
a sua anulação.
Respondeu a entidade recorrida, sustentando estar o recorrente
na situação de adido ao quadro nos termos do disposto na con
dição 19.a da alínea b) do artigo 44.° do EOE, o que só não acon

2.’ Série

ORDEM DO EXËRCITO N.° 8

765

teceria se o recorrente obtivesse a anulação de qualquer das suas
três preterições ocorridas em 1982, 1983 e 1984.
Não tem o recorrente razão ao pretender que são nulas as suas
inclusões nas listas a não promover em relação a 1982 e 1983 já que
se alguma irregularidade tivesse sido cometida ela sanou-se pela não
interposição atempada de recurso contencioso.
Neste Supremo Tribunal, o Ex.fb Defensor Constituído do
recorrente apresentou alegações sustentando ser o despacho recorrido
acto definitivo e executório e concluindo como na petição.
Os Ex.mos Defensor Oficioso e Promotor de Justiça apuseram o
seu visto no processo.
Por acórdão de fis. 73 foi suspensa a instância até julgamento
de outro recurso interposto pelo recorrente, o qual veio a ter lugar
pelo acórdão junto por fotocópia a fis. 29 e seguintes.
Correram os vistos dos Juízes Vogais deste Supremo Tribunal.
Cumpre decidir:
O Tribunal é competente e o recurso foi tempestivamente inter
posto por quem tinha legitimidade para o fazer.
Conforme se constata do referido acórdão certificado a fls. 29
e seguintes, este Supremo Tribunal confirmou a portaria que passou
o recorrente à situação de adido ao quadro nos termos da condição
do n.° 19 da alínea b) do artigo 44.° do Estatuto do Oficial do Exér
cito, com efeitos reportados a 1 de Janeiro de 1984.
Ora, o oficial colocado na situação de adido ao quadro nos
termos do citado n.° 19, não pode ser promovido, por imperativo dos
artigos 67.°, o.° 1, e 72°, n.° 2, ambos do EOE, nem consequente
mente incluído em qualquer lista de oficiais a promover.
Assim, o despacho recorrido ao indeferir, mandando arquivar,
o requerimento em que o recorrente pedia a aprovação da proposta da
Direcção da Ai-ma de Infantaria, que o incluia na lista de oficiais a
promover, é meramente confirmativo da portaria que o passou à
situação de adido ao quadro nos termos do aludido n.° 1, sendo
esta que definiu a situação do recorrente.
Deste modo, o despacho recorrido é desprovido de executorie
dade própria, pelo que é insindicável contenciosamente.
Neste sentido é uniforme a jurisprudêcia deste Supremo Tribunal
(entre outros vide os acórdãos de 20 de Dezembro de 1985 in
Colecção de Acórdãos, 2.° volume, pógs. 299, 306 e 309).
Pelo exposto, não se toma conhecimento do recurso.
Lisboa, 13 de Fevereiro de 1986.
Henrique de Oliveira Rodrigues general;
Esteves Brinca, vice-almirante;
Mário Eduardo de Meio Wilton Pereira, general da Força Aérea;
Artur Baptista Beirão, general;
Mário
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António da Silva Osário Soares Carneiro, general;
José Luiz de Azevedo Barreto Sachetti, general da Força Aérea;
Eduardo Manuel de Almeida Rebelo da Silva, vice-almirante;
João António Gonçaives Serôdio, general;
Manuel Lopes Maia Gonçalves, juiz;
Alfredo Rui Francisco do Carmo Gonçalves Pereira, juiz.

Acordam no Supremo Tribunal Militar:
Jorge dos Santos Narciso, capitão do serviço de administração
militar com baixa por incapacidade física, dirigiu ao Presidente deste
Supremo Tribunal um requerimento cm que solicita a revisão do pro
cesso militar «por todos os motivos e ainda dado que não foi dado
Proc.
conhecimento do teor da legislação contida na nota n.° 013946
Secção da Repartição de Oficiais, de 16 de Julho de 1985».
439
Acrescenta ainda que anteriormente não obteve qualquer resposta
da referida Repartição ao requerimento que remetera em 26 de Junho
de 1985, procedimento que tem prejudicado o requerente, mormente
em nível cultural, material e efeitos de concurso ou promoções de
acesso militar.
O Estado-Maior do Exército processou o referido requerimento
como sendo petição de recurso contencioso do despacho do Ex.m0 Aju
dante-General do Exército que indeferiu um requerimento do referido
oficial em que pedia a revisão da sua situação militar, despacho
comunicado pela citada nota de 16 de Julho de 1985.
E, sustentando o mesmo despacho, o Ex.mo Ajudante-General
do Exército alegou ser a petição de recurso inepta, pelo que o recurso
deve ser rejeitado liminarmente.
Neste Supremo Tribunal os Ex.m0s Defensor Oficioso e Promotor
de Justiça apuseram o seu visto no processo.
Correram os vistos dos Juízes Vogais deste Supremo Tribunal.
Cumpre decidir:
Embora o requerimento-petição inicial não tenha a forma de
interposição de recurso nem este seja enunciado, o certo é que,
sendo dirigido ao Presidente deste Supremo Tribunal e tendo como
objecto o pedido de revisão do processo militar, o mesmo requerimento
só pode ter como finalidade um recurso contencioso do aludido
despacho do Ex.m0 Ajudante-General do Exército.
Mas, sendo assim, a petição de recurso não refere a decisão
recorrida, não enuncia os fundamentos de facto e de direito do
recurso, nem enuncia claramente o pedido, ao contrário do que deter
mina o artigo 2.° do Decreto n.° 35 953, de 18 de Novembro de 1946,
pelo que a mesma petição é inepta.
—
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Efectivamente, não constitui pedido claro o da revisão (sic) do
processo, nem é fundamento a invocação de «todos os motivos» e
ainda da falta de comunicação do teor da legislação.
Assim, sendo inepta a petição não podem apreciar-se os outros
pressupostos do recurso e muito menos a eventual procedência deste.
Pelo exposto, não se toma conhecimento do recurso.
Lisboa, 13 de Fevereiro de 1986.
Henrique de Oliveira Rodrigues, general;
Mário Esteves Brinca, vice-almirante;
Mário Eduardo de Meio Wilton Pereira, general da força Aérea;
Artur Baptista Beirão, general;
António da Silva Osório Soares Carneiro, general;
José Luiz de Azevedo Barreto Sachetti, general da Força Aérea;
Eduardo Manuel de Almeida Rebelo da Silva, vice-almirante;
João António Gonçalves Serôdio, general;
Manuel Lopes Maia Gonçalves, juiz;
Alfredo Rui Francisco do Carmo Gonçalves Pereira, juiz.

Acordam no Supremo Tribunal Militar:
Joaquim José Avença Grilo, casado, capitão do serviço de ma
terial (50136011), residente em Estremoz, no Largo do Almeida n.° 42,
interpôs para este Supremo Tribunal recurso contencioso do Des
pacho do General Ajudante-General do Exército de 30 de Maio de
1985, proferido por delegação de poderes do CEME, alegando, em
síntese, o seguinte:
O despacho recorrido indeferiu a pretensão do recorrente,
de ver reconhecido o seu direito a beneficiar dos efeitos do regime
legal do Decreto-Lei n.° 239/77, de 8 de Junho, sendo promovido a
major na data da sua passagem à situação de adido ao quadro na con
dição 16.a do artigo 44.°, b), do Estatuto do Oficial do Exército, e
sendo colocado na situação de supranumerário permanente, e esse
acto obriga por si, com força de execução coerciva imediata,
produzindo os seus efeitos na esfera jurídica do recorrente;
O recorrente tomou conhecimento desse despacho em 14 de
Junho de 1985, pelo que o recurso é tempestivo;
O despacho recorrido enferma do vício de violação de lei:
Na verdade o recorrente, oficial do serviço de material do
Exército, oriundo do Instituto Superior Militar/Escola Central de
Sargentos, passou à situação de adido ao quadro, no seu actual posto
de capitão, ao completar 52 anos de idade, em 3 de Junho de 1984,
conforme mapa n.° 1, a que alude o artigo 47.° do Decreto-Lei n.° 176/
/71, de 30/4.EOE;
—

—

—

—
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Essa alteração na situação do recorrente deveu-se à aplicação
da condição 16. do artigo 44.°, alínea b), do mesmo EOE;
Da aplicação de tal regime ao recorrente restilta, contudo,
que este é objecto de tratamento discrirninatório em relação aos
oficiais oriundos da Academia Militar, e bem assim cm relação aos
oficiais pertencentes ao Quadro Especial de Oficiais do Exército;
Na verdade, a passagem à situação de adido ao quadro pro
vocou a cessação da possibilidade da promoção do recorrente ao posto
imediato, enquanto que para aqueles oficiais só com a passagem à
reserva se verificam idênticos efeitos, isto é, a cessação da possibi
lidade de promoção ao posto imediato;
E isto acontece assim porque para os mesmos oficiais foram
suspensos os limites de idade para a passagem àquela situação de
«adido 16»: foi o que se verificou, quanto a capitães, com a Por
tarja n.° 349/77, de 8 de Junho, do EME;
Aliás, na mesma data daquela Portaria n.° 349/77, de 8 de
Junho, foi publicado o Decreto-Lei n.° 239/77, do Conselho da
Revolução, que veio estabelecer um regime especial para capitães
oriundos da Academia Militar, os quais, ao reunirem as condições
previstas nos seus artigos 1.0, 2.° e 3.°, passaram a ter direito a ser
colocados na situação de supranumerários permanentes e a ser promo
vidos ao posto de major na véspera da data em que atingirem o limite
de idade para a passagem à situação de reserva;
A referida diferença de tratamento da situação do recorrente
e de idêntica situação dos oficiais oriundos da Academia Militar e
do QEOE não tem razão de ser, carecendo inteiramente de lógica, e
de justiça, o que quer dizer que o recorrente está a ser vítima de tia
tarnento discriminatório. nas forças Armadas, derivado da sua con
dição social;
E isto, além de configurar urna clara violação do regime
legal de promoções constante do artigo 28.° da Lei n.° 29/82 (Lei
da Defesa Nacional e das forças Armadas), configura uma flagrante
violação do princípio da igualdade, constante do artigo 1 3.° da
da Constituição da República.
O recorrente remata a sua petição requerendo que se dê provi
mento ao recurso, anulando-se o acto recorrido, por forma a
reconhecer-se-lhe o direito a beneficiar dos efeitos do regime legal do
Decreto-Lei a.° 239/77, de 8 de Junho, sendo promovido ao posto de
major na véspera da data da sua passagem à situação de adido ao
quando na condição 16. do artigo 44.°, alínea b), do EOE, e sendo
colocado na situação de supranumerário permanente.
A entidade recorrida sustentou o seu despacho, dizendo que o
recorrente não está nas condições previstas no Decreto-Lei n.° 239/
/77, que invoca, pelo que não pode beneficiar do regime desse diplo
ma, e ainda que não há qualquer violação do princípio da agualdade
—

—

—

—

—

—

—
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estabelecido na Constituição, pois a todos os seus camaradas na sua
situação foi aplicado o mesmo regime legal.
O Ex.’ Defensor Constituído alegou, concluindo como na peti
ção, e os Ex.m0s Defensor Oficioso e 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 por quem se mostra dotado da necessária legitimidade para o
interpor.
O recorrente, oficial oriundo do Instituto Superior Militar, passou
à situação de adido ao quadro, no seu actual posto de capitão, ao
completar 52 anos de idade, cm 3 de Junho de 1984, em resultado
da aplicação da condição 16.0 do artigo 44°, alínea b), do EOE;
Em Abril de 1985 requereu ao CEME que lhe fosse reconhecido
o direito a beneficiar dos efeitos do regime legal do Decreto-Lei
11.0 239/77, de 8 de Junho, sendo promovido a major na data da
sua passagem à situação de adido ao quadro, e sendo colocado na
situação de supranurnerário permanente.
Tal requerimento foi indeferido pelo despacho ora recorrido.
Todavia este despacho não é passível de recurso contencioso,
porque é um acto confirmativo.
O acto que definiu a situação jurídica do recorrente, e que por
isso é definitivo e executório, é o despacho que o fez transitar para a
situação de adido ao quadro, no seu posto de capitão, ao completar
52 anos de idade.
O recorrente não pode ser promovido ao posto de major, como
pretende, sem que aquele acto definitivo e executório seja anulado.
O acto recorrido, indeferindo a pretensão que o recorrente
formulou, apenas confirma o acto anterior; por isso não tem força
executória própria, força esta que lhe advém do acto confirmado.
Pelo exposto, não se toma conhecimento do recurso.
Lisboa, 13 de fevereiro de 1986.
Henrique de Oliveira Rodrigues, general;
Mário Esteves Brinca, vice-almirante;

Mário Eduardo de MeIo Wilton Pereira, general da Força Aérea;
Artur Baptista Beirão, general;
António da Silva Osório Soares Carneiro, general;
José Luiz de Azevedo Barreto Saehetti, general da Força Aérea;
Eduardo Manuel de Almeida Rebelo da Silva, vice-almirante;
João António Gonçalves Serôdio, general;
Manuel Lopes, juiz;
Manuel Lopes Maia Gonçalves, juiz.
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Acordam no Supremo Tribunal Militar:
Tito Leopoldino Pina Vidal, casado, capitão do serviço geral do
Exército (50481911), residente em Lisboa, na Avenida Almirante
Reis 57-A, 3.° direito, interpôs para este Supremo Tribunal recurso
contencioso do despacho do General Ajudante-General do Exército,
de 18 de Junho de 1985, no exercício de poderes delegados pelo CEME,
alegando, em síntese, o seguinte:
O despacho recorrido indeferiu a pretensi.io do recorrente,
de ver reconhecido o seu direito a beneficiar dos efeitos do regime
legal do Decreto-Lei n.° 239/77, de 8 de Junho, sendo promovido
ao posto de major na véspera da data da sua passagem à reserva, e
esse despacho obriga por si, com força de execução coerciva imediata,
produzindo os seus efeitos na esfera jurídica do recorrente;
O recorrente tomou conhecimento desse despacho em 2 de
Julho de 1985, pelo que o recurso foi interposto em tempo;
O acto recorrido está ferido do vício de ilegalidade;
Na verdade, o recorrente, oficial do serviço geral do Exército,
oriundo do Instituto Superior Militar, passou à situação de reserva
no seu actual posto de capitão ao completar a idade de 58 anos,
em 11 de Dezembro de 1977, conforme o mapa n.° 2 a que se refere
o artigo 47.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril;
Essa alteração na sua situação verificou-se nos termos do dis
posto no artigo 1.0, n.° 1, b), 1., 2.° e 3.° do Decreto-Lei n.° 514/
/79, de 28 de Dezembro, com referência ao artigo 47., n.° 1, a), l.°,
do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril (Estatuto do Oficial do
Exército);
Com essa alteração de situação está o recorrente, porém,
a ser vítima de tratamento discriminatório em relação aos oficiais
oriundos da Academia Militar, bem como em relação aos oficiais
pertencentes ao Quadro Especial de Oficiais do Exército (QEOE);
De facto, o Decreto-Lei n.° 239/77, de 8 de Junho, do CR,
veio estabelecer um regime especial para capitães oriundos da Aca
demia Militar e do QEOE, os quais, ao reunirem as condições pre
vistas nos seus artigos 1.0, 2.° e 3.°, passaram a ter direito a ser
colocados na situação de supranumerários permanentes e a ser promo
vidos ao posto de major na véspera da data em que atingirem o
limite de idade para a passagem à situação de reserva;
A mencionada diferença de tratamento da situação do recor
rente e de idêntica situação dos oficiais oriundos da Academia
Militar e do QEOE não tem razão de ser, carecendo inteiramente
de lógica e de justiça;
Tal diferença de tratamento é nítida e inadmissivelmente dis
—

—

—

—

—

—

—

—

—

criminatória, em desfavor do recorrente, e filia-se, sem qualquer

espécie de dúvida, na origem deste, provindo do Instituto Superior
Militar/Escola Central de Sargentos, o que significa que o recorrente
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está a ser vítima de tratamento discriminatório, nas Forças Armadas,
derivado da sua condição social;
Essa diferença de tratamento configura urna flagrante vio
lação do princípio da igualdade, constante do artigo 13.° da Consti
tuição, além de configurar uma patente violação do regime legal
29/82, de 11 de
de promoções, constante do artigo 28.° da Lei
Dezembro, cujo n.° 3 determina expressamente que nenhum militar
poderá ser prejudicado ou beneficiado na sua carreira em razão da
ascendência, sexo, raça, território de origem, religião, convicções
políticas ou ideológicas, situação económica ou condição social.
O recorrente rematou a sua petição requerendo que se dê pro
vimento ao recurso, anulando-se o acto recorrido, de modo a reconhe
cer-se o direito a beneficiar dos efeitos do regime legal do Decreto-Lei n.° 239/77, de 8 de Junho, sendo promovido ao posto de major
na véspera da data da sua passagem à situação de reserva.
A entidade recorrida sustentou o despacho, dizendo que o
recorrente não se encontra nas condições previstas no Decreto-Lei
n.° 239/77, que invoca, pelo que não pode beneficiar do regime
desse diploma, e ainda que não houve violação do princípio da
igualdade, estabelecido na Constituição, já que a todos os camaradas
do recorrente, que se encontravam na sua situação, foi dado o mesmo
tratamento legal.
Defensor constituído alegou, concluindo como na petição,
O
e os Ex.mos Defensor oficioso e 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 tempesti
vamente, por quem se mostra dotado da necessária legitimidade.
O recorrente, oficial oriundo do Instituto Superior Militar, passou
à situação de reserva no seu actual posto de capitão ao completar
58 anos de idade, em 11 de Dezembro de 1977;
Em Maio de 1985 requereu ao CEME que lhe fosse reconhecido
o direito a beneficiar dos efeitos do regime legal do Decreto-Lei
n.° 239/77, sendo promovido ao posto de major na data da sua
passagem à situação de reserva, isto é, em li de Dezembro de 1977;
Tal requerimento foi indeferido pelo despacho ora recorrido.
Todavia, este despacho não é passível de recurso contencioso,
porque é um acto confirmativo.
O acto que definiu a situação jurídica do recorrente, e que por
isso é definitivo e executório, é o despacho que o fez transitar para
a situação de reserva, no seu posto de capitão, ao completar 58 anos
de idade.
O recorrente não pode ser promovido ao posto de major, como
pretende, sem que aquele acto definitivo e executório seja anulado.
—

n»
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O acto recorrido, indeferindo a pretensão que o recorrente for
mulou, apenas confirma o acto anterior; por isso não tem força
executória própria, força esta que lhe advém do acto confirmado.
Pelo exposto, não se toma conhecimento do recurso.
Lisboa, 6 de Marco de 1986.
Henrique de Oliveira Rodrigues, general;
Mário Esteves Brinca, vice-almirante;
Mário Eduardo de MeIo Wilton Pereira, genetal da Força Aérea;
Artur Baptista Beirão, general;
António da Silva Osório Soares Carneiro, general;
José Luiz de Azevedo Barreto Sachetti, general da força Aérea;
Eduardo Manuel de Almeida Rebelo da Silva, vice-almirante;
Manuel Lopes, juiz;
Manuel Lopes Maia Gonçalves, juiz.

Acordam no Supremo Tribunal Militar:
Vanzelino Dias Lopes Correia, major de infantaria (00669765),
prestando serviço no Regimento de Infantaria de Castelo Branco,
interpâs para este Supremo Tribunal recurso contencioso das portarias
do Chefe do Estado-Maior do Exército de 15, 21 e 23 de Fevereiro
de 1984, mediante as quais foram promovidos ao posto de major
os capitães dc infantaria Luís Nélson Ferreira dos Santos, António
Lopes Lourenço, Luis Vicente Martins Melo Cabral, João António
Machado de Matos e Américo José Guimarães Fernandes Henriques.
O recurso foi interposto nos termos dos artigos 134.° e seguintes
do Estatuto do Oficial do Exército.
Este Supremo Tribunal, por acórdão de 5 de Junho de 1985
a folhas, julgou-se competente em razão da matéria para conhecer
do recurso, mas decidiu dele não tomar conhecimento, por falta
da necessária legitimidade do recorrente para o interpor.
Deste acórdão foi interposto recurso para o Tribunal Consti
tucional que, por acórdão de 19 de Fevereiro de 1986, a fis. 87 e
scgs., decidiu julgar inconstitucionais as referidas normas do Esta
tuto do Oficial do Exército, em que se apoiava a competência mate
rial deste Supremo Tribunal, e ordenar a remessa do processo a este
Supremo Tribunal, para que o seu acórdão fosse reformado, em
conformidade com o julgamento sobre a questão da inconstitu
cionalidade.
Cumpre decidir:
Considerados inconstitucionais os referidos artigos que esta
beleciam a competência material do Supremo Tribunal Militar para
conhecer do feito, dada a interpretação que lhes foi dada pelo Tri
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bunal Constitucional, daí resulta que o STM é incompetente, em razão
da matéria, para conhecer do recurso interposto neste processo pelo
recorrente Vanzelino Dias Lopes Correia, neste sentido devendo
ser reformado o acórdão de 5 de Junho de 1985, a fls. 67 e segs.
Pelo exposto, reforma-se o acórdão de 5 de Junho de 1985, a
fls. 67 e segs., decidindo-se não tomar conhecimento do recurso,
por incompetência do Supremo Tribunal Militar em razão da doutrina.
Lisboa, 20 dc Março de 1986.
Henrique dc Oliveira Rodrigues, general;
Mário Eduardo de Melo Wilton Pereira, general da Força Aérea;
Artur Baptista Beirão, general;
António da Silva Osório Soares Carneiro, general;
José Luiz de Azevedo Barreto Sachetti, general da força Aérea;
Eduardo Manuel de Almeida Rebelo da Silva, vice-almirante;
Manuel Lopes, juiz;
Manuel Lopes Maia Gonçalves, juiz.

IX

—

DECLARAÇÕES

Colocações e desempenho de funções:
1) O major de infantaria, na situação de reserva, (41044153)
Cassiano Pinto Walter de Vasconcelos deixou de prestar serviço na
Direcção da Arma de Infantaria desde 1 de Abril de 1986.
2) O tenente-coronel de transmissões (Ramo Manutenção), na
situação de reserva, (50975611) Artur Barroca da Cunha presta ser
viço na Cruz Vermelha Portugtiesa nos termos da Determinação $.‘
publicada na Ordem cio Exército, 1. Série, n.° 11, dc 1965, desde 12
dc Março de 1986.
3) O capitão de transmissões (Ramo Exploração), na situação
de reserva, (50246411) António Vieira Pereira presta serviço na
Repartição de Pessoal Civil da Direcção do Serviço de Pessoal desde
5 de Março dc 1986.
4) O capitão do serviço de material, na situação de reserva
(50004511) António Cigano presta serviço na Repartição de Oficiais
da Direcção do Serviço de Pessoal desde 1 de Abril de 1986.
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5) O major do serviço geral do Exército, na situação de reserva,
(51490411) flávio Alves Pereira deixou de prestar serviço em 1 de
Abril de 1986 lia Repartição dc Oficiais da Direcção do Serviço
de Pessoal.
6) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de reserva,
(51992911) Alfredo Pinto Candeias deixou de prestar serviço no Regi
mento de Infantaria de Queluz desde 2 de Abril de 1986.
7) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (51132811) Manuel Martins Barbosa deixou de prestar ser
viço no 1.0 Tribunal Militar Territorial do Porto desde 21 de Março
de 1986.

8) O capitão do serviço geral do Exército, na situação
reserva, (50883311) Armando Pereira de Almeida presta serviço
Liga dos Combatentes desde 11 de Março de 1986, nos termos
Determinação 8. publicada na Ordem do Exército, 1.’ Série, n.°
de 30 de Novembro de 1965.

de
na
da
11,

9) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (50747611) José Simões dos Santos deixou de prestar serviço
na Escola do Serviço de Saúde Militar desde 1 de Abril de 1986.

Cursos, estágios e tirocínios:
10) Deve ser averbado aos oficiais abaixo indicados o Curso
Superior de Comando e Direcção que frequentaram no Instituto
dc Altos Estudos Militares no ano lectivo de 1982/83, com apro
veitamento:
Coronel de infantaria (50274111) José Manuel Severino Teixeira;
Coronel de infantaria (50704411) Octácio Gabriel C. Cerqueira Rocha;
Coronel de infantaria (51114411) Alberto Porfírio Carvalho Silva;
Coronel de infantaria (51269411) Fernando Hugo Bélico Velasco;
Coronel de inTantaria (51274011) António Correia Ventura Lopes;
Coronel de infantaria (51384311) Carlos Manuel Correia Marques
Costa;
Coronel dc infantaria (51390511) Fernando Santos Ribeiro Cunha;
Coronel de infantaria (51393211) I,uís Ramos Gonçalves;
Coronel de artilharia (50446311) José António Cardoso de Almeida;
Coronel de artilharia (51206611) Silvino da Cruz Curado;
Coronel de artilharia (51370611) Raul François Ribeiro Carneiro
Martíns;
Coronel de artilharia (51461211) Adriano Albuquerque Nogueira;
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engenharia (50974311) Vasco Joaquim Rocha Vieira;
cavalaria (51302511) Rui E. freire Lobo da Costa;
serviço de administraçõo militar (51474111) António
Rodrigues Leite Assunçõo.

11) Deve ser averbado aos oficiais abaixo indicados o Curso
Superior de Comando e Direcção que frequentaram no Instituto de
Altos Estudos Militares no ano lectivo de 1983/84 com aprovei
tamento:
Coronel
Coronel
Coronel
Coronel
Coronel
Coronel
Coronel
Coronel
Coronel
Coronel
Coronel
Coronel
Coronel
Coronel
vcs

de infantaria (50050111) António Oliveira Baptista Silva;
de infantaria (50275311) Adelino Rodrigues Coelho;
de infantaria (51036311) Mário Arada A. Pinheiro;
de infantaria (51265611) António Marques Alexandre;
de infantaria (51390711) Alípio Emílio Tomé falcão;
de infantaria (51391411) Joaquim A. Pereira Alhuquerque;
de infantaria (51392311) António Guerreiro Caetano;
de infantaria (59283211) Raul Duarte Cabarrão;
de artilharia (51197211) Henrique M. Lages Ribeiro;
de artilharia (51369511) José Júlio Galamba Castro;
de artilharia (51369911) Júlio Faria Ribeiro Oliveira;
de engenharia (51415511) João Luís P. Vilas Boas e Costa;
de cavalaria (50705611) Serafim da Cruz D. Pinto;
do serviço de administração militar (51474211) Artur Gonçal
Almeida Rita.

12) Deve ser averbado ao tenente-coronel de infantaria (51403911)
José Alberto Reynolds Mendes o Curso de Inglês do Grau C, que
concluiu em Junho de 1985 no Funchal.
13) Deve ser averbado ao tenente-coronel de infantaria
(51401411) José Casimiro Coelho Pereira Pinto o Curso de Estado-Maior, que frequentou na República federal Alemã, de 29 de
Setembro de 1981 a 30 de Junho de 1983.
14) Deve ser averbado ao tenente-coronel de infantaria (51401411)
José Casimiro Coelho Pereira Pinto «Le Stage d’Instructíon A 258—
5030/C-l 1 X, que frequentou na Escola de Operações Aéreas
Combinadas na República Federal Alemã, de 21 de Novembro a
2 de Dezembro de 1983.

—

15) Deve ser averbado ao major de infantaria (31652160) José
Marques Gonçalves Novo o «Curso de Logística NATO», que
frequentou na República Federal Alemã, de 26 de Novembro a 12 de
Dezembro de 1985.
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16) Deve sei’ averbado ao alferes de infantaria (02326881) Mário
Jorge freire da Silva o «Curso de Instrutor de Comando», que
frequentou em França de 9 de Setembro a 5 de Outubro de 1985.
17) Deve ser averbado ao tenente-coronel de transmissões
(45509862) José Maria de Oliveira Gardete o «Stage Orientation
Course», que frequentou no Instituto de Defesa Nacional de 7 a
11 de Julho de 1980.
18) Devem sei’ averbados ao capitão de transmisões (06569079)
Armando António Pereira Garcia os cut’sos a seguir indicados que
frequentou no Reino Unido:
fundamentais of Computing Course (de 21 de Outubro a $ de Novem
bro de 1985);
Systerns Analysis and Design Methods Course (de 11 de Novembro
a 19 de Dezembro de 1985).
19) Deve ser averbado ao tenente-coronel médico (30997311)
José Manuel Amarelo Carrilho o Internato de Nefrologia (Grau 3
da Carreira Médico-Militar) que concluiu em 29 de Julho de 1985.
20) Deve ser averbado ao capitão médico (00026274) Fernando
José Victor Cortes o Internato Complementar de linuno-Hemotera
pia (Grau 3 da Carreira Médico-Militar) que concluiu com a classifi
cação de 19 valores, em Janeiro de 1986.
21) Deve ser averbado ao capitão farmacêutico (09259971) José
Manuel de Sousa Casanovas a Especialidade em Análises Clínicas,
que completou em 24 de Julho de 1983.
Pensão de invalidez:
22) Por despacho da Caixa Geral de Depósitos, Crédito
vidência, de 11 de Setembro de 1985, publicado no Diário da
Nica, II Série, n.° 221, de 23 de Setembro de 1983, passa
pago pela Caixa Geral de Aposentações, a partir do mês de
bro de 1985, o oficial a seguir indicado:
Aspirante a oficial miliciano (15742774) João Carlos Soares
28 800$00.
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Averbamentos:
23) Conforme consta no registo de nascimento n.° 698 passado
pela Conservatória cio Registo Civil de Idanha-a-Nova, de 14 de

2. Série

ORDEM DO EXÉRCITO N.°

8

777

Março de 1986, o nome do capitão do serviço de administração militar
(05823572) José Manuel dos Reis Vermelho foi alterado para José
Manuel dos Reis Vermelho Moreira.
Rectificações:
24) Chama-se João Manuel Louro Malpique Bicho, e não João
Manuel Louro Malpique, o tenente de infantaria (08546480) do
Centro de Instrução da Polícia do Exército, que por portaria de 30
de Dezembro de 1984, inserta na Ordem do Exército, 2. Série, n.° 14,
de 15 de Julho de 1985, página 1129, foi promovido ao actual posto.
25) Chama-se Jorge Manuel Lopes Gurita, e não Jorge Manuel
Lopes Guarita, o tenente de infantaria (10430280) da Academia
Militar, que por portaria de 30 de Dezembro de 1984, inserta na
Ordem do Exército, 2. Série, n.° 14, de 15 de Julho de 1985, página
1134, foi promovido ao actual posto.
26) Chama-se José Manuel Amaral Crisante, e não João Manuel
Amaral Crisante, o tenente de infantaria (12217760) do Regimento de
Infantaria de Elvas, que por portaria de 30 de Dezembro de 1984,
inserta na Ordem do Exército, 2. Série, n.° 14, de 15 de Julho
de 1985, página 1123, foi promovido ao actual posto.
27) Chama-se Manuel Adelino Ribeiro Coto, e não Manuel
Adelino Ribeiro Couto, o tenente de infantaria (15416180) do Regi
mento de Infantaria de Chaves, que por portaria de 15 de Agosto
de 1984, inserta na Ordem cio Exército, 2. Série, n.° 14, de 15 de
Julho de 1985, página 1123, foi promovido ao actual posto.
28) Na Ordem do Exército, 2. Série, n.° 23, de 1 de Dezembro
de 1985, página 1556, onde se lê: «Regimento de Artilharia de
Lisboa>, deve ler-se: «Regimento de Artilharia de Leiria>.
29) Chama-se João Alberto Gomes Lima, e não João Alberto
Gomes de Almeida, o alferes miliciano de cavalaria (09486779)
do Centro de Instrução da Polícia do Exército, que por portaria de
22 de Dezembro de 1984, inserta n Ordem do Exército, 2.a Série,
n.° 14, de 15 de Julho de 1985, página 1129, foi promovido ao actual
posto.
30) Chama-se Mário João Castelo Branco Simões e não Mário
João Castelo Branco, o alferes miliciano do serviço de saúde
(01223176) do Quartel-General da Região Militar do Centro, que
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por portaria de 13 de Agosto de 1984, inserta na Ordem do Exército,
2.’ Série, n.° 14, de 15 de Julho de 1985, página 1120, foi promovido
ao actual posto.
31) Chama-se Licínio António Clemente Alves Carneiro, e não
Licínio António Clemente Alves Carvalho, o alferes miliciano do
serviço de saúde (03160075) do Quartel-General da Região Militar do
Centro, que por portaria de 13 de Agosto de 1984, inserta na
Ordem do Exército, 2. Série, n.° 14, de 15 de Julho de 1985,
página 1120, foi promovido ao actual posto.
32) Na Ordem do Exército, 2. Série, n.° 1, de 1 de Janeiro de
1986, página 89, na parte respeitante ao major do serviço de adminis
tração militar (50635311) João Duarte Silva de Figueiredo Gaspar,
onde se lê: «1 de Julho de 1985», deve ler-se: «1 de Agosto de 1985».

X

—

OBITUÁRIO

1983:
Dezembro, 17
Alferes miliciano de artilharia, na situação de
reserva, Alexandre Pereira Frade, do Quartel-General da Região
Militar do Norte.
—

1984:
Julho, 20— Coronel, reformado, Artur Elísio da Silva Salgado, do
Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Dezembro, 28
Tenente miliciano de infantaria, na situação de
reserva, (42056247) António Vasco Dias Eliseu, do Quartel-General da Região Militar do Centro.
—

1985:
Outubro, 11
Capitão, reformado, (51678911) Carlos José Machado
dos Santos, do Quartel-General da Zona Militar da Madeira.
—

1986:
Fevereiro, 10— Capitão (50927711) Teófilo Gomes de Andrade.
Fevereiro, 21
Major, reformado, (5010621 l)Virgílio César Gascon
de Campos, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
—
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Março, 3— Capitão, reformado, (51112011) António Isidro Martins,
do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Março, 7
General, reformado, Alfredo Augusto da Silva Braga,
da Repartição Geral da Direcção do Serviço de Pessoal (Estado-Maior do Exército).
Março, 7
Capitão, reformado, (50295311) Carlos da Silva Lucas,
do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Março, 14
Major, reformado, (50295611) Joaquim Augusto Jacinto,
do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Março, 16—Capitão, reformado, (50510911) Armando da Silva, do
Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Março, 16
Alferes, reformado, (52933911) Bernardino Luís Machado
Guimarães, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Março, 17
Capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (51445711) José António Sargaço, do Quartel-General
da Região Militar de Lisboa.
Março, 20— Tenente do sei-viço geral do Exército, na situação de
reserva, (52270511) António da Silva Soares Teixeira, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Março, 26
Tenente, reformado, (52048911) Manuel Joaquim, do
Quartel-General da Região Militar do Centro.
Março, 29
Tenente, reformado, (50551211) António Celestino
Fernandes Moreira, do Quartel-General da Região Militar do
Noite.
—

—

—

—

—

—

—

O Chefe do Estado-Maior do Exército

Jorge da Costa Salazar Braga, general.
Estil conroime:
O Ajudante-General

José Fernando Lopes Gomes Marques, genei-al
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EXÉRCITO
—________

__________

______

Pubilca-se ao Exército o seguinte:
1—JUSTIÇA E DISCIPLINA
Condecorações:
MINISTËRIO DA DEFESA NACIONAL
rvlanda o I\linisro da Defesa Nacional, nos termos da ai. a) do
artigo 25° e do n.° 1 do artigo 62.° 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
tenente-coronel de infantaria, comando, (50180511) Florindo
Eugénio Batista Morais.
Manda o Ministro da Defesa Nacional, nos termos da ai. a) do
artigo 25.° e cio n.° 1 do artigo 62.° do Regulamento da Medalha
Militar, aprovado pelo Decreto n.° 566/7 1, de 20 de Dezembro,
condecorar com a medalha de prata de serviços distintos o
o tenente-coronel de administraçüo militar Augusto Pires de
Sousa Neves.
Manda o Ministro da Defesa Nacional, nos termos da ai. b) do
do n.° 2 do artigo 35.°, cio 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, condecorar com a
medalha de mérito militar de 2. classe o major do serviço geral
do Exército David de Matos.
Ministério da Defesa Nacional, 31 de Outubro de 1985.
O
Ministro da Defesa Nacional, Rui Mtinuct Parente Chanceretie dc
Machete.
—

(Publicados no 1). 1?., n.° 263, II Série, dc 15 de Novembro de 1985.)
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Estado.Maior do Exército
Por portaria de 8 de Janeiro de 1986:
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 25.0, com reteriicia ao n.° 3 cio
artigo 67.”, todos do Regulamento da Medalha Militar e das
Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de Dezem
bro dc 1971, o brigadeiro (50276111) Rafael Guerreiro Ferreira.
Por portaria de 19 de Dezembro de 1985:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3. classe o aspirante a oficial
de artilharia Edson Dihel Ripoli, da Academia Militar das
Agulhas Negras, da República federativa do Brasil, nos termos
da Portaria n.° 19 234, dc 14 de Junho dc 1962.

Direcção do Serviço de Justiça e Disciplina
Repartição de Justiça e Disciplina
Por portaria de 27 de Fevereiro de 1986:
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 n.° 21.° e 25.°, com refcrcticia ao n.° 1 do
artigo 67.0, todos do Regulamento da Medalha Militar, de 20
de Dezembro de 1971, o coronel de infantaria (51290511) José
António Silvestre Martins.
Por portarias de 10 de Abril de 1986:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exéicito condecorar com a
medalha de prata de serviços distintos, por ter sido consi
derado 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 dc infantaria (50050111)
António de Oliveira Baptista e Silva.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de prata de serviços distintos, por tet- sido consi
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derado ao abrigo dos artigos 21.° e 25.”, com referên
cia ao n.” 1,
do artigo 67.”, todos do Regulamento da Medal
ha Militar, de
20 de Dezembro de 1971, o coronel de infanta
ria (50510511)
Ramiro Morna do Nascimento.
Por portaria de 26 de Março de 1986:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército
condecorar com a
medalha de prata dc serviços distintos, por
ter sido consi
derado ao abrigo dos artigos 21.” e 25.”, com referên
cia ao n.° 1,
do artigo 67.”, todos do Regulamento da Medal
ha Militar, de
20 de Dezembro de 1971, o coronel de artilha
ria (50264611)
francisco da Cruz de freitas Teixeira Aguiar.
Por portarias dc 27 de Fevereiro de 1986:
Manda o Chefe do Estado-i’Aaior do Exército condec
orar com a
medalha de prata dc serviços distintos, por
ter sido consi
derado ao abrigo dos artigos 21.° e 25°, com reTerê
ncia ao n.° 1,
do artigo 67.”, todos do Regulamento da Medalha
Militar, de
20 dc Dezembro de 1971, o coronel de cavala
ria (50432311)
Jorge Alberto Gabriel Teixeira.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército
condecorar com a
medalha dc prata de serviços distintos, por
ter sido consi
derado ao abrigo dos artigos 2l.° e 25.°, com referên
cia ao n.° 1,
do artigo 67.”, todos do Regulamento da Medal
ha Militar, de
20 de Dezembro de 1971, o major de cavala
ria (41478862)
Eduardo Alberto Madeira de Velasco Martins.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército
condecorar com a
medalha de prata de serviços distintos, por
ter sido consi
derado ao abrigo dos artigos 21.° e 25.”, com referên
cia ao n.° 1,
do artigo 67.”, todos do Regulamento da Medal
ha Militar, de
20 de Dezembro de 1971, o coronel de engenh
aria (50768011)
Carlos José dos Santos Cardoso.
Por portaria de 10 de Abril de 1986:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército
condecorar com a
medalha de prata de serviços distintos, por
ter sido consi
derado ao abrigo dos artigos 21.” e 25.”, com referên
cia ao n.° 1,
do artigo 67.°, todos do Regulamento da Medal
ha Militar, de
20 de Dezembro dc 1971, o coronel do serviço dc
adrninistraç5o
militar (51425311) Manuel de Oliveira Rego.

784

ORDEM DO EXtRCIiO X. 9

2? Séric

Por portaria de 26 dc Março de 1986:
com a
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar
consi
sido
ter
pr
distintos,
serviços
de
medalha de prata
n° J,
21.0
ao
referência
com
25.°,
e
artigos
dos
ao
abrigo
derado
do artigo 67.°, todos do Regulamento da Medalha Militar, dc
20 de Dezembro de 1971, o tenente-coronel do serviço de admi
nistração militar (50814711) Júlio dc Macedo Vclcz Caroço.

Por portarias de 10 de Abril de 1986:
Manda o Chefe do Estado-Maioi- do Exército condecorar com a
medalha de prata de serviços distintos, por ter sido consi
derado ao abrigo dos artigos 21.° e 25.°, com referência ao n° 1,
do artigo 67.°, todos do Regulamento da Medalha Militar, dc
20 de Dezembro de 1971, o major do serviço de administração
militar (08842565) Fernando Machado Joaquim.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de prata de serviços distintos, por ter sido consi
derado ao abrigo dos artigos 21.0 e 25.°, com referência ao n.° 1,
do artigo 67.0. todos do Regulamento da Medalha Militar, de
20 de Dezembro de 1971, o major capelão (38716561) Joaquim
de Almeida Pinheiro.
Por portaria dc 8 de Abril de 1986:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 1.0 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 infantaria (50990311) Augusto Rosendo Sardinha.
Por portaria de 14 de Abril de 1986:
a
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com
parecer
l.a
segundo
por,
classe
de
militar
mérito
de
medalha
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
33•0
e 360 do Regula
considerado ao abrigo dos artigos
de 1971, o
Dezembro
de
20
de
Militar,
Medalha
mento da
coronel de infantaria (50188011) Artur António Ferieira Pinto.
Por portaria de 10 de Abril dc 1986:
a
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com
parecer
segundo
por,
classe
1.
de
militar
medalha de mérito
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do Conselho Superior de Disciplina cio Exército, Ler sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
coronel de artilharia (50635811) Jorge Vieira de Barros e Bastos.
Por portaria de 14 de Abril dc 1986:
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
inento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
coronel de artilharia (51070811) Vitorino de Sousa e Murta.
Por portarias de 11 de Março de 1986:
Manda o Chefe do Estaclo-Tvlaior 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 (07181666) Mário de Oliveira Cardoso.
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 (09473566) José Inácio de Sousa.
Por portaria de $ de Abril de 1986:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorat 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 (03469064) Rodrigo da Nóbrega Pinto
Pizarro.
Por portarias de 14 de Abril de 1986:
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
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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 (06270967’ Américo José Guimarães Fer
nandes Henriques.
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 dc artilharia (50756411) Eduardo da Conceição Santos.
Por portaria de 25 de Março de 1986:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 2? classe poi, segando 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 Dezcmbro de 1971, o
major de engenharia (06332264) José Carlos de Magalhães
Cymbrom.
Por portaria de 10 de Abril de 1986:
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, 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 engenharia (01448365) Carlos Alberto de Carvalho dos
Reis.
Por portaria de 14 de Abril de 1986:
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
de transmissões (71230964) António Adalberto Monte
negro Sollari Allegro.

major

Por portarias de 11 de Março de 1986:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 2? classe por, segundo parecer
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do Conselho Superior de l)isciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regula
mente da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
tenente-coronel do serviço de saúde (farmacêutico) (31430856)
Fernando da Costa Lobo 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.° dõ Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, •
major do serviço de saúde (veterinório) (00195061) Armando
António Pires Remondes.
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 (51366911) António Pereira
de Sousa Teles.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar dc 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, dc 20 de Dezembro de 1971, o
capitão de infantaria (70996269) José Guilherme da Silva.
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 I)ezembro de 1971, o
capitão de infantaria (74738173) Raul Luís de Morais Lima
Ferreira da Cunha.
Por portarias de 8 de Abril de 1986:
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
mente da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
capitão de infantaria (12838168) José Manuel de Pina Aragão
Varandas.
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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 Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
capitão de engenharia (01851471) Agostinho Amaro de Matos
Duarte.
Por portaria de 25 de Março de 1986:
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 de material (50680711) Rogério Duarte Borges.
Condecorados com a medalha de ouro de comportamento exemplar,
por despacho das datas que se indicam e em conformidade com
as disposiçães do Regulamento da Medalha Militar, promulgado
pelo Decreto n.° 566/7 1, de 20 de Dezembro, os seguintes oficiais:
28 dc fevereiro de 1986:
Coronel de infantaria (51398511) Waldemar Sesinando Monteiro
Baptista.
3 de Março de 1986:
Capitão do serviço geral do Exército (51695011) José Domingos
Sousa.
4 dc Março de 1986:
Coronel médico (51416911) Nuno José de Oliveira Ribeiro.
10 de Março de 1986:
Coronel de artilharia
Tenente-coronel de
figueira;
Coronel de artilharia
Coronel de artilharia
Graça.

(51221311) Carlos José Brancal Lopes furtado;
artilharia (51311311) João António Duarte

(51370711) José Fernando Proença de Almeida;
(51370911) Luís António Themudo Gagliardini
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12 de Março de 1986:
Capitão do serviço de material (52310311) Jaime Marques Crespo.
17 de Março de 1986:
Coronel do serviço de administração militar (51240$11) António
Pires Vicente.
21 de Março de 1986:
Tenente-coronel do serviço de material (50681$11) Joaquim

Vicente.

4 de Abril de 1986:
Coronel de infantaria (51395611) António Luís Baptista Barrinhas;
Coronel de artilharia (51200411) Manuel de Azevedo Moreira Maia;
Major de cavalaria (46262352) José César Restolho Mateus.
Por alvará de 24 de Junho de 1985, publicado no Diário da República,
II Série, n.° 244, de 23 de Outubro do mesmo ano, foi conde
corado com o grau abaixo designado da Ordem Militar de Avis
o seguinte oficial:
Cavaleiro:
Capitão de transmissões
Moreira
Por despacho
publicado
Dezembro
da Ordem
Bruno.

(09488173)

Octávio

Reis

de

Almeida

do Primeiro-Ministro de 17 de Outubro de 1985,
no Diário da República, II Série, n.° 279, de 4 de
do mesmo ano, foi autorizado a aceitar a Grã-Cruz
de Leopoldo II, da Bélgica, o general João de Almeida

Por despachos do
publicados no
Novembro de
condecorações

Primeiro-Ministro de 17 de Outubro de 1985,
Diário da República, II Série, n.° 261, de 13 de
1985, foram autorizados a aceitar as seguintes
estrangeiras os oficiais abaixo indicados:

General Alípio Tomé Pinto, a Grã-Cruz da Ordem Leopoldo 11, da
Bélgica;
Brigadeiro Atinando Belo Salavessa, a Grã-Cruz com Distintivo
Branco da Ordem do Mérito Aeronáutico, de Espanha;
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Coronel de infantaria Nuno Alexandre Lousada, a Cruz de 1. Classe,
com distintivo branco, da Ordem do Mérito Aeronáutico, de
Espanha;
Tenente-coronel de engenharia José Tavares Coutinho, a Cruz de
1? Classe da Ordem de Mérito Militar, de Espanha;
Coronel de infantaria Manuel francisco Matoso Ramalho, a Comenda
da Ordem da Coroa, da Bélgica;
Tenente-coronel de infantaria Aníbal Rodrigues da Silva, a 2.’ Classe
da Ordem de Francisco de Miranda, da Venezuela;
Major de artilharia Carlos Alberto Marques Abreu, Cavaleiro da
Ordem da Coroa, da Bélgica;
Tenente miliciano de cavalaria, da Guarda Nacional Repuplicana,
Dário Manuel Pimenta Guiomar, Cavaleiro da Ordem da Coroa
da Bélgica.
Louvores:

Ministério da Defesa Nacional
Louvo o tenente-coronel de infantaria comando (50180511) Florindo
Eugénio Batista Morais, pela forma distinta como tem desem
penhado as inúmeras missões que lhe têm sido cometidas como
adjunto do Gabinete do Ministto da Defesa Nacional a par de
um profundo sentimento de dedicação e lealdade, elevada com
petência, nobreza de carácter e grande espírito de sacrifício.
Militar possuidor de elevadas qualidades profissionais, cívicas e
morais, grande capacidade de trabalho e de lhaneza no trato,
muito tem contribuído com a sua acção para um eficaz acciona
mento das matérias afectas ao Núcleo de Assuntos Militares,
tornando-se credor da estima e consideração de quantos com
ele lidam.
Tendo sido nomeado representante do Ministro da Defesa
Nacional na Comissão Executiva das Comemorações do VI Cen
tenário da Batalha de Aljubarrota, a sua acção empenhada e
muito eficiente contribuiu invulgarmente para o grande êxito das
realizações que no âmbito daquelas Comemorações estiveram
a seu cargo, a que não foi estranho o seu notável dinamismo,
esclarecida inteligência e grande sentido prático.
Não obstante a premência do tempo face ao vasto programa a rea
lizar, bem como m complexidade das acções a desenvolver, mais
uma vez evidenciou ser possuidor de alta noção do dever e de um
excepcional espírito de doação e de responsabilidade, não se
poupando a incómodos ou grande desgaste físico sempre que tal
fosse indispensável para o cabal cumprimento das tarefas.
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Entende, assim, o Ministro da I)efcsa Nacional ser de toda a
justiça dar público testemunho dos serviços prestados pelo tenente-coronel florindo Morais, que considera extraordinários, rele
vantes e distintos.
Louvo o tenente-coronel de administração militar Augusto Pires de
Sousa Neves pela competência e dedicação que tem evidenciado
no desempenho das funções de adjunto do Gabinete do Ministro
da Defesa Nacional para os Assuntos Económico-financeiros a
par de um profundo sentimento de dedicação e lealdade, nobreza
de carácter e grande sentido do dever.
Possuidor de sólida formação moral e profissional, tem desenvol
vido urna acção extraordinariamente valiosa no desempenho das
inúmeras e delicadas tarefas que lhe têm sido cometidas, onde
tem evidenciado as suas excelentes qualidades militares e humanas,
que muito o creditam e prestigiam o ramo a que pertence.
Profundo na
de

grande

análise dos problemas e nos estudos que produz,

sentido

das responsabilidades, tem contribuído de
maneira brilhante e distinta para a elevada eficiência e eficácia
do sector em que se encontra integrado.
Dotado de grande capacidade de trabalho, inteligente e de espí
rito arguto, as suas qttalidades de sensatez e equilíbrio são bem

patentes nos variados estudos e informações que produz, e as
soluções que tem preconizado as mais oportunas e adequadas.
De trato afável, animado dc verdadeiro espírito de camaradagem,
muito ponderado, conquistou pela sua conduta a estima e ami
zade de quantos com efe têm lidado.
Entende, assim, o Ministro da Defesa Nacional ser de toda a
justiça enaltecer publicamente os serviços prestados pelo tenente-coronel Sousa Neves, que considera merecedores de serem classi
ficados de relevantes, distintos e extt-aordinúrios.
Louvo o major do serviço geral do Exército (51212011) David de
Matos, pela competência, dedicação e zelo com que tem exer
cido, ao longo de quase 2 anos, a chefia dos Serviços de Apoio
do Gabinete do Ministro da 1)efesa Nacional, evidenciando
sempre alto sentido de responsabilidade e muito brio no cum
primento das tarefas que lhe estão cometidas conseguindo com
espírito de sacrifício e dedicação totais que os serviços a seu
cargo funcionem de forma eficiente e muito meritória.
Oficial dotado de urna sólida formação moral e profissional, já
anteriormente realçadas, mais urna vez tem demonstrado a sua
elevada capacidade profissional e espírito de bem servir, que o
tornam digno dc todo o crédito em que é tido pelos seus supe
riores.
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Em acréscimo das suas notáveis qualidades profissionais, o major
Matos possui elevados sentimentos de camaradagem e natural
simpatia, tendo sabido manter excelentes relações de amizade
com a generalidade dos que com ele privam, o que contribuiu
para a criação em seu redor de um clima de harmonia, boa
vontade e salutar entusiasmo nos órgãos que chefia.
Pelas virtudes militares e qualidades pessoais que possui é o
major Matos merecedor que os serviços por si prestados sejam
reconhecidos publicamente e considerados de muito mérito.
Ministério da Defesa Nacional, 31 de Outubro de 1985.—O
Ministro da Defesa Nacional, Rui Manttel Parente Chcnzcerelle de
Machete.
(Publicados no D. R., n.° 263, II Série, de 15 de Novembro de 1985.)

Ministério da Indústria e Energia
Louvo o tenente-coronel Vasco Artur Mariano Martins, bem como os
restantes elementos que tinham a seu cargo os problemas rela
cionados com as desintervenções e autogestões, pela maneira
eficiente e dedicada e elevado profissionalismo como desem
penharam as funções que lhes foram atribuidas.
Ministério da Industria e Energia, 31 de Outubro de 1985.— O
Ministro da Industria e Energia, José Veigt Simão.
(Publicado no

D. R., n.° 261, II

Série, de 13 de Novembro de 1985.)

Estado-Maior do Exército
Louvo o brigadeiro (50276111) Rafael Guerreiro ferreira, pela ma
neira modelar como, durante 2 anos, chefiou o Gabinete do
Chefe do Estado-Maior do Exército, cargo para que fora escolhido
pelos seus excepcionais dotes e virtudes militares, demonstrados
ao longo de uma exemplar carreira em funções dc comando,
estado-maior e docentes.
No desempenho desta espinhosa comissão de serviço, em que
contam particularmente os predicados morais, houve-se de molde
a confirmar a confiança nele depositada, desenvolvendo, com
lealdade, abnegação, interesse, coragem moral, prudência, seguran
ça e competência, serviços relevantes e distintos definidores de uma
notável acção de coordenação e partilha que acarretou honra
e lustre para o Exército e proveito para o respectivo Chefe do
Estado-Maior.
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Comprovando, agora como oficial general, indiscutível capaci
dade para ocupar os mais altos postos da hierarquia no desem
penho das mais complexas funções, abandona hoje a chefia do
Gabinete por, entretanto, ter sido seleccionado para comandar
a Zona Militar dos Açores, missão para cujo desempenho actual
interessa um oficial com o perfil do brigadeiro Guerreiro
Ferreira.
Ministério da Defesa Nacional, $ de Janeiro de 1986.— O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Satazar Braga, general.
Direcção do Serviço de Justiça e Disciplina
Repartição de Justiça e Disciplina
Louvo o coronel de infantaria (51290511) José António Silvestre
Martins, pela forma digna, competente e distinta como desem
penhou as funções de comandante do Regimento de Infantaria
de Abrantes, durante cerca dc 16 meses.
I)otado de grande experiência técnica e elevada capacidade
de trabalho, a que alia um carácter integro e uma forte persona
lidade, conseguiu o coronel Silvestre Martins obter resultados
brilhantes nas áreas operacional, da instrução e administrativo-logística, sempre marcados pela sua acção entusiástica e por
um dinamismo verdadeiramente contagiante.
Oficial possuidor de profundos conhecimentos militares e com
vincada vontade de bem servir, dedicou à instrução das tropas
uma orientação bem conduzida e persistente de que resultou
elevada eficiência operacional, patenteada nos diversos exercícios
em que tomou parte o BlMotorizado, quer no País quer no
estrangeiro.
Também ao aquartelamento do seu Regimento dedicou a sua
melhor atenção, tendo melhorado as instalações e infra-estru
turas e cuidado de forma atenta da sua manutenção e conser
vação, tudo isto com uma conduta marcada por uma correcta
gestão dos meios financeiros da sua unidade.
Militar muito culto e prestigiado, manteve as melhores relações
com a sociedade civil, nomeadamente fomentando, nos diversos
estabelecimentos de ensino, visitas de estudo ao Regimento de
Infantaria de Abrantes e incentivando o conhecimento da 1-listória Militar com especial atenção e interesse pelo castelo de
Abrantes, muito tendo colaborado para a melhoria do seu estado
de conservação.
Foi determinante a sua acção no aprumo e apresentação que as
suas tropas patentearam nas diversos cerimónias militares, con
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tribuindo assim para o prestígio da Região Militar do Centro.
Pelo conjunto das qualidades militares, onde é assinalável a
lealdade, a abnegação e sentido do dever, a coragem moral e
honestidade de princípios, com tinia acção de comando de pro
jecção nacional, transmitindo honra e lustre à Instituição Militar,
bem merece o coronel Silvestre Martins que os serviços por si
prestados sejam considerados extraordinários, relevantes e dis
tintos.
Ministério da Defesa Nacional, 27 de Fevereiro de 1986.— O
Chefe do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Satazar Braga,
general.
Louvo o coronel de infantaria (50510511) Ramiro Morna do Nas
cimento, pelas extraordinárias virtudes morais e profissionais que
o distinguiram ao longo de mais de 34 anos de serviço efectivo,
quer incessantemente em funções de comando de tropas e
variadas acumulações dentro das forças Armadas e de segurança.
Na sua muito extensa, activa, diversificada e brilhante carreira
serviu nas unidades da sua Arma no Continente, Madeira. índia.
Moçambique, Angola e Guiné. No desempenho das funções que
lhe foram confiadas como subalterno, comandante de companhia
em campanha, escolas de recrutas, comandante de batalhão e
chefe de repartição, ficaram patentes as suas qualidades de carác
ter, integridade e rigor, inteligência, total empenhamento e gene
rosidade, muito dinamismo e senso prático que justificaram
inúmeras condecorações, expressivos louvores e referências elo
giosas.
Distinguiu-se sobretudo pela sua elevada concepção do dever
militar, com total coerência em todos os actos da sua vida. Muito
exigente para consigo e subordinados, intransigente e frontal,
disciplinado, atento e optimista, conseguiu obter dos seus subor
dinados um rendimento, bom acolhimento e excelentes resultados
nas tarefas ingratas e complexas.
No posto dc coronel e no desempenho dos cargos de comandante
do Regimento de Infantaria do Funchal e adjunto do Comando
da Zona Militar da Madeira, confirmou aqueles atributos e teve
actuação distinta no bom relacionamento com as autoridades
civis e população em geral, no que prestigiou o Exército e a
instituição Militar.
Sempre empenhado na resolução dos problemas com as insta
lações dos quadros e tropas, manteve em funcionamento com
inteira eficiência o complexo militar do DEÃO onde estão alo
jadas 45 famílias de militares.
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Por toda a sua incessante actividade, pelo seu valor, coragem
moral e lealdade, por tudo o que realizou, bem merecem os ser
viços prestados pelo coronel Morna do Nascimento, que dão
lustre e honra ii Zona Militar da Madeira e ao Exército, serem
considerados relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 10 de Abril de 1986.
O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Jorge dci Costa Saiazar Braga, general.
—

Louvo o coronel dc infantaria (50050111) António de Oliveira
Baptista e Silva, pela forma distinta e eficiente como desempenhou
durante os últimos três anos as funções de chefe da Repartição
de Instrução da Direcção da Arma de Infantaria e inspector da
Arma.
Oficial dc invulgar competência técnico-profissional mostrou du
rante a chefia da Repartição de Instrução uma forte sensibilidade
para os assuntos de instrução, conseguindo separar, de forma
correcta o que deve ser a instrução básica individual do infante,
da instrução colectiva, o que muito contribuiu para proporcionar
à Infantatia a operacionalidade desejada.
foi durante a sua chefia da Repartição de Instrução que foram
elaboradas todas as fichas-tarefa e programa de tarefas para os
diversas especialidades da Arma, do Curso de formação dc
Praças, grande parte das fichas de grupo que servem de base
à instrução colectiva das subunidades operacionais, bem como
outras publicações e auxiliares da instrução entt-e as quais se sali
entam a gestão da instrução e a metodologia de instrução, o que
permitiu, te forma evidente, aumentar a qualidade da Instrução
que se ministra nas unidades de Infantatia.
Como inspector da Arma evidenciou, mais uma vez, as suas
qualidades de infante, dc espírito de bem servir e capacidade
de trabalho, espírito de iniciativa e sentido do dever e respon
sabilidades, não só nas inspecções que fez, e das quais resul
taram propostas e relatórios que permitiram melhorar algumas
deficiências encontradas na instrução. mas também nos estudos
que elaborou pala apetrechamento das subunidades operacionais
da Arma no campo das metralhadoras, armas anticarro, atrelados
auto e morteiros que permitem elaborar, nestas áreas, planos
correctos de aquisição de meios para modernização da Infantaria
a médio prazo.
Oficial inteligente, disciplinado e disciplinador com rara sensi
bilidade para assuntos técnicos e tácticos, o coronel Baptista
e Silva, durante a sua estadia na Direcção da Arma de Infan
taria desempenhou funções de importância vital para a Arma
de Infantaria, das quais resultou honra e lustre para as Insti
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tuições Militares, pelo que os seus serviços nessas funções devem
ser considerados distíntos, relevantes e extraordinários.
Ministério da i)efcsa Nacional, 10 de Abril de 1986. O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Jorge da Cosia $atazcir Braga, general.
Louvo o coronel de artilharia (50264611) na situação de reserva,
Francisco da Cruz de freitas Teixeira de Aguiar, pela forma
excepcionalmente briosa, competente e dedicada como vem desem
penhando. há mais de 6 anos, as suas funções na Direcção do
Serviço Histórico-Militar, com relevo para a actividade que,
ultimamente, tem desenvolvido na chefia da área do planea
mento e coordenação desta Direcção de Serviço.
Oficial com larga experiência e grande preparação profissional,
dotado de viva inteligência, apreciável cultura e grande dinamis
mo, não se tem poupado a esforços para que o Serviço corres
ponda, em tempo útil e com a eficiência devida, ao crescente
número de solicitações que lhe são feitas como consequência
do salutar incremento que se vem verificando no interesse pelos
assuntos histórico-militares, tanto no âmbito do Exército como do
País, em geral.
Pelo seu volume e projecção e pelo acréscimo dc trabalho que
tal lhe acarretou, é de justiça destacar a valiosíssima colaboração
prestada pelo coronel Teixeira de Aguiar no planeamento, orga
nização e execução das Comemorações do VI Centenário da
Batalha de Aljubarrota e do VIII Centenário da Morte de
D. Afonso Henriques, as quais muito ficaram a dever à sua
constante disponibilidade, ao seu alto sentido de responsabilidades
e ao seu grande brio, competência e devoção pelo serviço.
Extremamente leal, franco e honesto nas suas atitudes e na
sua conduta militar, prestou ao longo de todo este período um
apoio e conselho muito prestimoso e oportuno ao seu director
de serviço.
Por tudo quanto antecede é bem merecedor o coronel Teixeira
de Aguiar que lhe seja dado público testemunho do elevado
apreço em que é tida a sua actuação e que os serviços prestados,
de que resultou honra e lustre para o Exército, sejam considerados
extraordinários, relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 10 de Março de 1986.— O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Satazar Braga, general.
Louvo o coronel de cavalaria (50432311) Jorge Alberto Gabriel lei
xeira, pela forma extremamente dedicada, esclarecida e eficiente
como desempenhou, durante cerca de cinco anos, as funções de
professor no Instituto de Altos Estudos Militares.
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Oficial inteligente, cstudioso, culto, dotado de uma capacidade
scmpre objectiva e ponderada de análise e de síntese, aliada a
um espírito de escrupulosa honestidade intelectual, e de uma
excepcional capacidade de trabalho sistematizado, o coronel
Gabriel Teixeira soube corresponder, numa atitude de esclare
cido e entusiasta empenhamento, às exigências da política de en
sino superior militar que o Instituto de Altos Estudos Militares
pretende prosseguir.
Na sua actividade docente, o coronel Gabriel Teixcira foi profes
sor dc matérias integradas nas Secções de Ensino de Comando e
Estado-Maior (Técnica de 3? Repartição), de Táctica e de
Estratégia (História), demonstrando sempre uma sólida e profunda
preparação, um sentido de pedagogia activa e um exemplar rela
cionamento humano com os oficiais-alunos dos três cursos regu
lares do Instituto dc Altos Estudos I\1ilitares.
Cumulativamente com as suas funções docentes e para além da
actividade desenvolvida em diversos grupos de trabalho, o
coronel Gabriel Teixeira participou no exercício OTAN
«ALFRESCO ENTREPRISE 80», colaborou activamente no inter
câmbio do Instituto de Altos Estudos Militares com a Escola
Superior do Exército de Espanha, tendo nesta Escola proferido
uma conferência, e, mais recentemente, participou no Exercício
Nacional «ORION 85», como chefe da 3. Repartição/COFT,
na fase de planeamento, e como oficial do Estado-Maior de
Coordenação (Operações), tendo reiterado nesta diversificada
actividade todas as qualidades que lhe têm sido reconhecidas,
com referências muito elogiosas expressas por entidades dc
exércitos aliados e amigos.
Pela fotma extremamente dedicada, esclarecida e eficiente como,
num ambiente de inexcedível lealdade, exemplar empenhamento
e permanente disponibilidade, o coronel Gabriel Teixeira desem
penhou as suas funções docentes, delas resultando lustre para o
Instituto de Altos Estudos Militares, para o Exército e para as
nossas forças Armadas, devem os seus serviços ser considerados
extraordinários, relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 27 de fevereiro de 1986.— O
Chefe do Estado-Maior do Exército. Jorge da Costa Salazar Bragct,
general.
Louvo o major de cavalaria (41478862) Eduardo Alberto Madeira de
Velasco Martins, porque desempenhou com excepcional com
petência e relevantes resultados todas as funções que lhe foram
cometidas durante cerca de dois anos de serviço no Regimento
de Cavalaria de Estremoz, tanto no exercício do comando dos
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Grupos de Esquadrões como integrando o Estado-Maior da Uni
dadc, funções sempre assumidas em acumulação.
Principal responsável pelo levantamento do encargo operacional
fixado superiormente, é de destacar a sua decisiva acção no âmbito
da preparação técnica e táctica do pessoal dos Esquadrões de
Reconhecimento, organizando e impulsionando a sua instrução
com comprovados resultados na participação dos mesmos em
diversos exercícios e na sua correcta estruturação com nova orgâ
nica e material que continuou no Grupo de Comando e Serviços,
tendo também aí criterioso e preponderante trabalho na imple
mentação dos dois esquadrões, o que permitiu obter uma acres
cida operacionalidade nos diversos serviços da unidade.
De realçar ainda os notáveis resultados conseguidos na reorgani
zação da 4. Secção do Estado-Maior do Regimento onde a sua
esclarecida acção tem possibilitado importante salto qualitativo
em toda a área logística, merecendo ainda especial referência a
sua destacada participação no processo de actualização da vida
administrativa da unidade, coordenando a elaboração do Sis
tema Integrado de Planeamento do Exército e activando meca
nismos de controlo das verbas atribuídas, o que tem vindo a
permitir uma mais cori-ecta gestão por parte do Comando.
Oficial distinto, de extt-aordinária craveira intelectual e moral,
com excepcionais qualificações profissionais e total disponibili
dade para qualquer solicitação de serviço, permanente exemplo,
tem também dado importante contributo em todo o esforço de
reorganização da unidade elaborando estudos, apresentando
propostas e integrando grt;pos de trabalho, o que tem permitido
obter melhorias muito relevantes no planeamento e desenvol
vimento das actividades do Regimento, o que impõe que toda a
acção por si desenvolvida constitua, pelos efeitos conseguidos,
importante factor de prestígio para a sua unidade e lustre para
as Instituições Militares, devendo os serviços por si prestados
ao Regimento de Cavalaria de Estremoz ser considerados extra
ordinários, relevantes e distintos.
Ministéi-io da Defesa Nacional, 27 de fevereiro de 1986.— O
Chefe do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Satazar Braga,
general.
Louvo o coronel de engenharia (50768011) Cai-los José dos Santos
Cardoso, por, no período de cei-ca de vinte e seis meses, em que
comandou o Regimento de Engenharia n.° 1, ter evidenciado
elevadas qualidades técnico-profissionais e cívicas, que lhe per
mitiram criar e manter na sua unidade uma imagem renovada
de dignidade, eficiência e operacionalidade no âmbito da res
pectiva missão.
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Oficial com excelente aptidão para o comando e chefia, soube
transmitir à unidade que comandou, de forma persistente, serena
e sensata, um sentido de bem servir, mercê do qual foram
conseguidos resultados francamente positivos tanto na estrutura
ção interna, prontidão e operacionalidade do pessoal e dos meios
existentes, como no cumprimento das missões que incumbem ao
Regimento.
A sua capacidade de comando foi especialmente patente na
maneira muito competente como orientou a execução dos planos
anuais de actividade operacional dos meios de Engenharia Militar,
de acordo com as possibilidades estabelecidas e os meios dis
poníveis, em apoio tanto da Região Militar de Lisboa como da
Região Militar do Sul e, também, na eficiente realização das
obras demonstradas pelas subunidades operacionais que têm
vindo a actuar nas Regiões Militares referidas.
De destacar ainda que, apesar da exiguidade dos meios e verbas,
decorrentes das dificuldades conjunturais e inerente clima de
austeridade, foi possível conseguir, mercê da sua acção esclare
cida e desembaraço, a coordenação necessária e atempada e os
ajustamentos oportunos para a realização de obras adicionais
urgentes e inopinadas, sem alteração dos planos anuais, até à
completa utilização das capacidades operacionais em cada área.
O coronel Santos Cardoso, pelas qualidades militares e pessoais
evidenciadas, afirmou-se como um oficial de engenharia de
elevado mérito que prestou ao seu Regimento e à Região
Militar dc Lisboa serviços, de que resultaram honra e lustre para
o Exército e se consideram como extraordinários, relevantes e
distintos.

Ministério da Defesa Nacional, 27 de fevereiro de 1986.— O
Chefe do Estado-Maior do Exército, Jorge ctct Costa Satazar Braga,
general.
Louvo o coronel do serviço de administração militar (51126411) Ar
mindo Ramos Pinto Teodósio, por no desempenho das funções
de adjunto do director dos Serviços de Administração Militar
e Intendência, e chefe da Repartição de Operações e Planea
mento da Direcção do Serviço de Intendência, cargos que exerceu
durante os últimos três anos, ter evidenciado elevada competência,
excepcionais qualidades de trabalho, organização, lealdade e dedi
cação pelo serviço.
Oficial de elevada craveira profissional, com sobejas provas
dadas e já possuidor de uma brilhante folha de serviços, uma
vez mais o coronel Pinto Teodúsio alardeando sólida formação
técnica, espírito de obediência e iniciativa exerceu algumas das
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referidas funções, durante os dois últimos anos, em acumulação
com as de professor do Instituto de Altos Estudos Militares, o
que confirma a sua permanente disponibilidade, abnegação, espí
rito de sacrifício, e de bem servir.
Comprovando as qualidades referidas e a sua elevada capacidade
de análise, organização, método e competência profissional, me
recem referência especial a sua esclarecida e dinâmica partici
pação em alguns dos grupos de trabalho que possibilitaram o
levantamento dos problemas estruturais do Serviço de Intendên
cia, bem como os trabalhos que realizou, orientou ou coordenou
relacionados com a reorganização da Escola Prática de Adminis
tração Militar, Depósitos Gerais do Serviço, levantamento do
Regimento de Intendência e seu núcleo reduzido, a organização
e difusão das Normas de Execução Permanente do Serviço dc
Intendência, Planos de Actividades e de Apoio do Serviço, e dos
meios necessários ao apoio de Intendência ao Sistema de forças
e do equipamento principal das unidades, encargos operacionais
e emprego das unidades do Serviço nos exercícios nacionais.
Pelas qualidades evidenciadas e pelas acções empreendidas e
concretizadas, considero o coronel Pinto Teodósio com aptidão
para bem servir nas diferentes circunstâncias, digno de ocupar
postos de maior responsabilidade e risco e que os serviços refe
ridos e por si prestados, de que resultou honra e lustre para a
Instituição Militar, devem ser considerados extraordinários, rele
vantes e distíntos.
Ministério da Defesa Nacional. 26 dc Março de 1986.—O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Satazar Braga, general.
Louvo o coronel do serviço de administração militar (51423511)
Manuel de Oliveira Rego, pela forma distinta e eficiente como
vem desempenhando desde há cerca de onze anos as importantes
funções de professor dos Cursos do Serviço de Administração
Militar, evidenciando possuir excepcional competência, elevado
nível cultural e intelectual, excelentes qualidades de trabalho e
assinaláveis dotes pedagógicos, que o creditam como um professor
militar de indiscutível mérito.
Cumulativamente com as suas funções docentes vem exercendo
também, de há dois anos a esta parte, com elevado sentido das
responsabilidades, esclarecido e excepcional zelo, inequívoca
lealdade, senso e ponderação, o cargo de director de curso, no
desempenho do qual tem pugnado pelas melhores soluções em
favor da proficiência do ensino da Academia Militar, quer no que
respeita a estrutura e organização do mesmo, quer, ainda, no que
concrnc à problemática do provimento por docentes das cadeiras

2.’ Série

ORDEM DO EXI1RCITO N.° 9

801

técnicas específicas do curso, correspondendo assim, por inteiro,
às exigências da responsabilidade recebida.
De salientar que, para além da sua actividade docente e, mer
cê da sua reconhecida competência e incondicional disponibili
dade, este oficial tem ainda colaborado com algumas entidades na
cionais, nomeadamente com a Câmara dos Revisores Oficiais
de Contas, em trabalhos de Auditoria Administrativa, resultando
deste seu valioso contributo honra e lustre para a Academia
Militar e para o Exército.
Pela sua acção invulgarmente competente e excepcionais quali
dades humanas e profissionais amplamente demonstradas, justo
se afigura considerar o coronel Oliveira Rego como um distinto
oficial do Serviço de Administração Militar, cujos serviços pres
tados à Academia Militar e ao Exército devem ser considerados
extraordinários, relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 10 de Abril de 1986.— O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Salazar Braga, general.
Louvo o tenente-coronel do serviço de administração militar
(50814711) Ji.ilio de Macedo Velez Caroço, pela forma extrema
mente dedicada, esclarecida e eficiente como desempenhou no
Instituto de Altos Estudos Militares, durante mais de seis anos,
as funções de professor.
Oficial estudioso, culto, inteligente, metódico, com uma inexce
dível honestidade intelectual e uma exemplar capacidade de
relacionamento humano, o tenente-coronel Velez Caroço desen
volveu a sua actividade docente no Instituto de Altos Estudos
Militares numa atitude de permanente disponibilidade e com
um sentido esclarecido das responsabilidades inerentes às suas
funções.
Professor das matérias de Logística das Grandes Unidades e de
Técnica de Estado-Maior (4.a Repartição), neste ensino revelou
o tenente-coronel Velez Caroço excepcional competência pro
fissional, baseada numa preparação continuamente actualizada e
numa activa capacidade de investigação. No âmbito destas maté
rias, o tenente-coronel Velez Caroço procedeu à revisão e actua
lização dos textos de apoio e consulta correspondentes aos
cursos regulares do Instituto de Altos Estudos Militares.
Pela forma extremamente dedicada e eficiente como, num ambien
te de inexcedível lealdade e de exemplar correcção, o tenente-coronel Velez Caroço desempenhou as suas funções docentes,
delas resultando lustre para o Institttto de Altos Estudos Militares
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e para o Exército, devem os seus serviços ser considerados
extraordinários, relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 26 de Março de 1986. O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Salazar Braga, general.
louvo o major do serviço de administração militar (08842565)
Fernando Machado Joaquim, pela elevada competência, excep
cional brio e forma criteriosa como tem desempenhado, nos
últimos 2 anos e 6 meses, as funções de adjunto e chefe da
Repartição de Alimentação da Direcção do Serviço de Inten
dência e membro efectivo do Conselho Consultivo do Centro
de Estudos de Alimentação do Exército.
Com perfeita noção da grandeza e das múltiplas implicações que
envolvem, nos tempos actuais, os problemas alimentares e da
grande influência que os mesmos têm no ambiente das Unidades,
Estabelecimentos e outros Órgãos do Exército, o major Machado
com total disponibilidade, espírito de missão e supe
Joaquim
desenvolveu, em permanência,
rior capacidade profissional
correctos planeamentos técnico-administrativos alimentares, ba
seados em criteriosas prospecções de mercado, análises rigorosas
de tabelas de preços, custeios pormenorizados de refeições o que,
conjugado com um oportuno acompanhamento e controlo de
não obstante as restrições orçamentais vi
gestão, permitiram
manter em alto nível
gentes e as taxas de inflação verificadas
a alimentação do Exército.
Exigente para consigo próprio, integralmente dedicado à sua
profissão, vivendo intensamente todos os problemas com inci
dência no Serviço de Alimentação do Exército, que analisa
com superior visão e em que revela perspicácia e argúcia, o major
Machado Joaquim elaborou, ainda, criteriosos estudos que cons
titufram valioso contributo para a modernização e eficácia das
inspecções numa perspectiva de auditoria, e informações condu
centes ao corajoso equacionamento, em sede própria, dos pro
blemas estruturais e financeiros que, embora específicos da
Manutenção Militar, sobrecarregavam, de forma indirecta, os
custos da alimentação do Exército.
Oficial de grande integridade de carácter, sensato e ponderado,
de atitudes sóbrias, de uma modéstia e simplicidade cativantes,
revelou de forma inequívoca e em alto grau, um conjunto de
qualidades que o creditam com aptidão para desempenhar fun
ções de maior responsabilidade.
Por tudo quanto se refere, é justo destacar publicamente a
forma como o major Machado Joaquim exerceu as suas funções,
de que resultou honra e lustre para a Instituição Militar e
—

—

—

—
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considerar os serviços prestados como extraordinários, rele
vantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 10 de Abril de 1986.— O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Jorge cio Costa Satazar Braga, general.
Louvo o major capelão (38716561) Joaquim de Almeida Pinheiro,
pela forma distinta e inteligente com que nas diversas circuns
tâncias tem exercido o seu múnus sacerdotal, ao serviço do
Exército.
Como chefe do Serviço de Assistência Religiosa da Região
Militar do Centro, estruturou o Serviço em moldes eficientes,
desenvolvendo intensa actividade de apoio, coordenação e pla
nificação da acção dos restantes capelães da Região, impulsionan
do-os e incutindo-lhes o apreço pelos valores que regem a vida
castrense.
Dotado de giandes qualidades humanas, de carácter firme e
lhaneza de trato, encontra-se o major Pinheiro especialmente voca
cionado e preparado, mercê da sua grande experiência e virtudes
militares, para desenvolver acção formativa junto dos soldados,
que nele encontraram um guia espiritual e moral, a par dum
amigo sempre disponível para os encorajar e aconselhar nos
seus problemas.
Consciente da sua missão e do seu reflexo e impacto na Família
Militar, elevou o nível de todas as cerimónias em que tomou
parte, em especial através das suas homílias em que manifestou
alta capacidade intelectual e excepcional brilho.
A dignidade do seu comportamento, a que alia uma excepcio
nal sensibilidade militar, ficou bem patente nas cerimónias das
III e IV Peregrinações Militares Nacionais a Fátima e recen
temente na cerimónia nacional de homenagem aos militares
mortos, em que a sua actuação foi determinante para a projec
ção e dignificação das mesmas, nomeadamente nos actos litúrgicos
em que transpareceu a força emanante da sua vocação sacerdotal,
prestigiando a função de Capelão Militar.
Possuidor de vasta cultura, e profundos conhecimentos da psi
cologia humana, afável e comunicativo, empenha-se com grande
dinamismo e inteligência em todos os serviços que presta e que
considero relevantes e distintos, dos quais resultou honra e
lustre para a Instituição Militar.
Ministério da Defesa Nacional, 10 de Abril de 1986.— O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Saiazar Braga, general.
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II— MUDANÇAS DE SITUAÇÃO

Oficiais do quadro permanente
Corpo de oficiais generais:
Passgem à situação de adido:
Nos termos do •0 3 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
General (51313911) António da Silva Osório Soares Carneiro, adido,
do Estado-Maior do Exército, onde continua, devendo ser conside
rado nesta situação desde a data da presente portaria.
O referido oficial continua 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.
General (50276311) Manuel Ribeiro franco Charais, adido, na Co
missão de Contas e Apuramento das Responsabilidades, onde
continua, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
O referido oficial continua 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.
General (50242211) António Avelino Pereira Pinto, adido, na Aca
demia Militar, onde continua, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
O referido oficial contintta na situação de adido, nos termos
do n.° 10 da alínea b) do artigo 44Y do Decreto-Lei n.° 176/71,
de 30 de Abril.
Brigadeiro (51470611) Fernando de Oliveira Pinto, adido, da Secção
de Apoio Administrativo e Logístico, Direcção do Serviço de
Pessoal, onde continua, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
O referido oficial continua na situação de adido, nos termos da
alínea ci) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de
Abril.
(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 7 de Abril de 1986,)
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Passagem à situação de reserva:
Brigadeiro (51378611) José Albano de Proença Oliveira Cid, nos
termos do Decreto-Lei n.° 329-A/76, de 30 de Junho, devendo
ser considerado nesta situação desde 30 de Junho de 1975.
Esta portaria torna nula e d nenhum efeito a portaria de 12 de
Julho de 1974, publicada na Ordem cio Exército, 2. Série,
n.° 4 de 15 de Fevereiro de 1976.
fica com a pensão mensal de 20 350$00. Conta 42 anos de
serviço.
(Por portaria de 7 de Novembro de 1985. Não carece de visto do

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

Armas e serviços:
Ingresso nos quadros:
Quadro da Arma de Infantaria
Coronel de infantaria, supranurnerério, (51287311) Raul Pereira da
Cruz Silva, da Direcção da Arma de Infantaria, onde continua
colocado, devendo ser considerado nesta situação desde 14 dc
Setembro de 1985, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 14 de Setembro de 1985, visada pelo Tribunal de

Contas em 4 de Abril de 1986. Não são devidos emolu

mentos.)

Coronel

de infantaria, supranurnerário, (51396811) Francisco do
Nascimento Cordeiro, da Direcção da Arma de Infantaria, onde
continua colocado, devendo ser considerado nesta situação desde
27 de Setembro de 1985, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 27 de Setembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 4 de Abril de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Tenente-coronel de infantaria, supranumerário, (50994511) Abílio
José Lagartinho Rodrigues, do 1.0 Batalhão de Infantaria Motori
zado da J,a Brigada Mista Independente (Regimento de Infan

taria de Tomar), onde continua colocado, devendo ser consi
derado nesta situação desde 24 de Outubro de 1985, para preen
chimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 24 de Outubro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 16 de Abril de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
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Tenente-coronel de infantaria, supranumerário, (50994911) Manuel
Arnaldo de Abreu falcão, do Estado-Maiot- do Exército, onde con
tinua colocado, devendo ser considerado nesta situação desde 7
de Novembro de 1985, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 7 de Novembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 16 de Abril de 1986. N8o so devidos emolu

mentos.)
Tenente-coronel de infantaria, supranumerário, (51406911) José Maria
Teixeira de Gouveia, do Quartel-General da Zona Militar da
Madeira, onde continua colocado, devendo ser considerado nesta
situação desde 15 de Dezembro de 1985, para preenchimento
de vaga no quadro.
(Por portaria de 15 de Dezembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 16 de Abril de 1986. N6o so devidos emolu
mentos.)

Quadro da Arma de Transmissões
Capitão de transmissões (serviços técnicos
ramo exploração), supranumerário, (41019960) José Luís fei-nandes, do Depósito Geral de
Material de Transmissões, onde continua colocado, devendo ser
considerado nesta situação desde 30 de Dezembro de 1985, para
preenchimento de vaga no quadro.
—

(Por portaria de 30 de Dezembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 16 dc Abril de 1986. Nio so devidos emolu
mentos.)
Capitão de transmissões (serviços técnicos
ramo exploração), supranumerário, (51212911) António Augusto Santos Simões, do
—

Regimento de Transmissões, onde continua colocado, devendo
ser considerado nesta situação desde 1 de Fevereiro de 1986,
para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 16 de Abril de 1986. Niío silo devidos emolti
mentos,)

Quadro do Serviço de Administração Militar
Major do serviço de administração militar, supranumerário, (02425265)
Abel Pires Nogueira Cardoso, do Centro de Gestão Financeira da
Região Militar de Lisboa, onde continua colocado, devendo ser
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considerado nesta situação desde 11 de Outubro de 1985, para
preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 11 de Outtibro de 1985. visada pelo Tribunal de
Contas em 16 de Abril de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Quadro do Serviço de Material
Major do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), supranumerário, (50003611) José Domingos Resende dos Santos, do
Batalhão de Apoio e Serviços da l. Brigada Mista Indepen
dente, onde continua colocado, devendo ser considerado nesta
situação desde 22 de Janeiro de 1986, para preenchimento de
vaga no quadro.
EPor portaria de 22 de Janeiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 16 de Abril de 1986. Não são devidos emolu

mentos.)

Qtiadro do Serviço Geral do Exército
Capitão do serviço geral do Exército, supratiumerário, (51779011)
Joaqttim Boi-ges Mendes, do Distrito de Recrutamento e Mobili
zação do Porto, onde continua colocado, devendo ser consi
derado nesta situação desde 1 de Janeiro de 1986, para preenchi
mento de vaga no quadro.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 16 de Abril de 1986. Não são devidos emolu

mentos.)

Capitão do serviço geral do ExérciLo, supranumet-úrio, (50841311)
José Maria Grilo Cardoso, de Escola Prática do Serviço de Trans
portes, onde contintia colocado, devendo ser considerado nesta
situação desde 13 de Janeiro de 1986, para preenchimento de
vaga no quadro.
(Por portaria de 13 de Janeiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 16 de Abril de 1986. Não são devidos emolu

mentos.)

Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (51701311)
Óscar de Jesus Pimenta e Pinto, do Distrito de Recrutamento e
Mobilização de Vila Real, onde continua colocado, devendo ser
considerado nesta situação desde 21 de Janeiro de 1986, para
preenchimento de vaga no quadro.
(Pot portaria de 21 de Janeiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 16 de Abril de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
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Capitão do serviço geral do Exército, supranurnelúrio, (5052781 1)
António Augusto Maduro, do Hospital Militar Regional n.° 1,
onde continua colocado, devendo ser considerado nesta situação
desde 23 de Janeiro de 1986, para preenchimento de vaga no
quadro
(Por portaria de 23 de Janeiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 16 de Abril de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (51061311)
Manuel Luís Macedo da Costa, do Regimento de Infantaria de
Chaves, onde continua colocado, devendo ser considerado nesta
situação desde 27 de Janeiro de 1986, para preenchimento de
vaga no quadro.
de 27 de Janeiro de 1966, visada pelo Tribunal de
Contas em 16 de Abril de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

(Por portaria

Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (52404211)
José Lopes Alves Marvão, da Escola Prática de Cavalaria, onde
continua colocado, devendo ser considerado nesta situação desde
1 de fevereiro de 1986, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 16 de Abril de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
Passagem à situação de supranumerário:
Nula e de nenhum efeito a portaria de 2 de Setembro de 1985 que
passou i situação de supranumerário o coronel do serviço de
administração militar (51422811) José Alberto Neves Marmelo,
publicada na Ordem do Exército, 2. Série, n.° 24, de 15 de
Dezembro de 1985, registada no Tribunal de Contas em 25 de
Novembro de 1985, sob o número 127 984 e visada em 28 de
Novembro de 1985.
de 7 de Janeiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 16 de Abril de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

(Por portaria

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 serviço de administração militar, no quadro, (18182472)
Domingos Fiel fetreira Lourenço, da Direcção do Serviço de
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Administração Militar, por ter entrado de licença ilimitada,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portarí a.
(Por portaria de 3 de Março de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas cm 7 de Abril de 1986.)

Nos termos do n.° 9 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto
-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Major veterinário, no quadro, (15953172) José Eduardo Carvalho
Martins, da Escola Prática de Cavalaria, por ter sido nomeado
para o cargo de chefe do serviço veterinário da Manutenção
Militar, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 6 de Novembro de 1985, anotada pelo Tribunal dc
Contas em 31 de Janeiro de 1986.)

Desde 20 de Janeiro de 1986, deixa 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, por ter deixado de prestar serviço
em diligéncia nos Serviços Sociais das Forças Armadas, con
tinuando, porém, desde a mesma data na situação de adido nos
termos do n.° 9 da mesma alínea, artigo e decreto-lei, no Minis
tério das finanças e do Plano na Guarda Fiscal, o major do
serviço geral do Exército (50174711) Carlos Manuel Duarte.
(Por portaria de 20 de Janeiro de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 7 de Abril de 1986.)

Nos termos do n» 10 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto.
-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Major de artilharia, no quadro, (03860266) José Martins Cabaça
Ruaz, por ter sido nomeado para desempenhar as funções de
professor adjunto da 29? cadeira (Organização Táctica e Ser
viços de Artilharia) da Academia Militar, devendo ser consi
derado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1985, anotada pelo Tribunal dc
Contas em 10 de Março de 1986.)

Tenente-coronel de cavalaria, no quadro, (51413711) Manuel Maria dc
Barros Cardoso de Menezes, por ter sido nomeado professor
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efectivo do Instituto dc Altos Estudos Militares, devendo ser con
siderado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 29 de Outubro de 1985, anotada pelo Tribunal
de Contas em 10 de Março de 1986.)

Nos termos do n.° 11 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei 17.0 176/71, de 30 de Abril:
Coronel de artilharia, no quadro, (51221311) Carlos José Brancal
Lopes furtado, do Tribunal Militar Territorial de Coimbra, por
ter sido nomeado para desempenhar as funções de promotor de
justiça no referido Tribunal, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria dc 14 dc Setembro de 1985, anotada pelo Tribunal dc
Contas

em

10 dc Março de 1986.)

Coronel de cavalaria, no quadro, (50074311) José Miguel Cabedo
de Vasconcelos, do Regimento de Cavalaria de Santa Margarida,
por ter sido nomeado pala as funções de promotor de justiça
do 2.° Tribunal Militar Territorial de Lisboa, devendo ser con
siderado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Dezembro de 1985, anotada pelo Tribunal de
Contas em 10 dc Março de 1986.)

Desligados do serviço:
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 193°, 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 (50264111) Joaquim Frade Gravito, desde 12 dc ,\bril de
1986;
Brigadeiro (51025011) Aiies Fernandes Martins, desde 17 de Abril
de 1986;
Coronel de artilharia (50367711) Fernando ferreira Valença, desde
9 de Abril de 1986;
Coronel de infantaria (50171511) José F. Porto A. Castel-Branco,
desde 16 de Abril de 1986;
Coronel de infantaria (50081911) Flamínio Machado da Silveira,
desde 23 de Abril de 1986;
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Tenente-coronel de infantaria (51153411) Manuel Lopes Camilo,
desde 22 de Abril de 1986;
Major do serviço geral do Exército (51343611) Artindo Alberto T.
Poças Falcão, desde 13 de Abril de 1986;
Capitão do serviço geral do Exército (51439911) Manuel Joaquim Fer
nandes Lucas, desde 10 de Abril de 1986;
Capitão do serviço geral do Exército (51064211) Benjamim Joaquim
P. de Castro, desde 25 de Abril de 1986;
Capitão do serviço de material (51428411) José Faustino da Costa,
desde 26 de Abril de 1986.

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 de 1947:
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Abrantes
Tenente miliciano de infantaria José Artur Carvalho Marques,
devendo ser considerado nesta situação desde 24 de Dezembro
de 1985.
Alferes miliciano do serviço de administração militar Tibérío Lopes
Gil, devendo ser considerado nesta situação desde 10 de De
zembro de 1985.
Tenente miliciano do serviço de material António Ildefonso Antunes
Tomás, devendo ser considerado nesta situação desde 26 de
Dezembro de 1985.
(Por portaria dc

1

de Abril de

1986.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Angra do Heroísmo
Tenente miliciano de infantaria Jorge Manuel freitas Vieira, devendo
ser considerado nesta situação desde 18 de Setembro de 1984.
Alferes miliciano de infantaria Luís Alberto da Silva Sousa, devendo
ser considei-ado nesta situação desde 7 de Outubro de 1984.
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Tenente miliciano de artilharia João António de Castro Ramos, de
vendo ser considerado nesta situação desde 11 de Novembro
de 1984.
Tenente miliciano de cavalaria Rui Ferreira Ribeiro de Meireles, de
vendo ser considerado nesta situação desde 7 de Outubro dc
1984.
(Por portaria dc

1

de

Abril dc

1986.)

Distrito de Recrutamento e Mobïlização de Évora
Tenentes milicianos de infantaria Inácio Jacinto dos Santos Ramalho,
José Gregório Torres Páscoa, Luís Filipe Correia Santos, Manuel
José Lobo Marino, Joaquim Pinheiro Cordeiro, Elói Gonçalves
Pardal e Luís Filipe Leal Costa, devendo sei- considerados nesta
situação desde, respectivamente, 4 de Fevereiro, 14 de Julho,
3 e 11 de Agosto, 4 e 13 de Outubro e 18 de Dezembro de 1985.
Alferes miliciano de infantaria José Lopes Cardoso, devendo ser
considerado nesta situação desde 25 dc Fevereit-o de 1985.
Tenentes milicianos de artilharia José António Teodoro Amaro e
Florindo Lopes Valente, devendo ser considerados nesta situação
desde, respectivamentc. 1$ de Julho e 11 de Novembro de 1985.
Alferes milicianos de artilharia Vasco George Osório de Barros e
Joaquim José Antas Rebocho, devendo ser considerados nesta
situação desde, respectivamcntc, 22 de Fevereiro e 4 dc Março
de 1985.
Tenente miliciano de cavalaria Francisco José da Gama Pinheiro
Alves, devendo ser considerado nesta situação desde 23 de
Outubro de 1985.
Tenentes milicianos de engenharia José António Ferro Saraiva e
Celestino Maneta Projecto Lapão, devendo ser considerados nesta
situação desde, respectivamente, 21 de Junho e 15 de Setembro
de 1985,
Alferes miliciano do serviço de saúde Vítor Manuel Capela Carapeta,
devendo ser considerado nesta situação desde 30 de Junho de
1985.
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Capitão miliciano do serviço de administração militar Bráulio Esmar
da Costa Pereira, devendo ser considerado nesta situação desde
6 de Março de 1985.
Tenentes milicianos do serviço de administração militar João Luís
Vidigal da Costa Júnior, Jorge Lopes Barranha e António Lopes
Marquês, devendo ser considerados nesta situação desde, rcs
pectivamente, 17 e 29 de Outubro e 25 de Dezembro de 1985.
Capitão miliciano do serviço de pessoal José Manuel de Sousa
Potier, devendo ser considerado nesta situação desde 30 de
Junho de 1985.
Alferes miliciano do serviço de material António Pirranha Gomes,
devendo ser considerado nesta situação desde 21 de Janeiro de
1985.
(Por portaria de 1 de Abril de 1986.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de faro
Alferes miliciano de infantaria António Alexandre Brás, devendo ser
considerado nesta situação desde 28 de Dezembro de 1985.
Tenente miliciano de cavalaria José Manuel Amaral Pereira, devendo
ser considerado nesta situação desde 9 de Dezembro de 1985.
(Por portaria de 1 de Abril de 1986.)
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Lamego
Tenentes milicianos de infantaria Jorge Manuel Saraiva Lima, Antó
nio Luís Teixeira, Ãngelo Camilo Sobral Afonso Pontes, Adelino
Antunes Serra, João Aníbal Herdeiro, António Celestino Pinheiro,
José Eugénio Moreira Pires e Joaquim Tomaz de Carvalho,
devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente,
30 de Janeiro, 11 de Fevereiro. 21 de Maio, 22 de Junho, 25 de
Agosto, 17 de Setembro, 1 de Outubro e 26 de Dezembro de 1985.
Alferes milicianos de infantaria José Henrique Pinela, Luís Augusto
Queiroz Magalhães Carvalho, Francisco Gil Pires, Anselmo Lá
zaro fernandes, Orlando Augusto Dias Bravo, Narciso Augusto
Martins, José Cândido Teixeira Lopes, António Amadeu da
Rocha Oliveira, Hélder Eurico Ramos, Júlio César Dengucho e
Jorge Sequeira Alonso, devendo ser considerados nesta situação
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desde, respectivamente, 16 de Janeiro, 24 de fevereiro, 9 e 20
de Abril, 7 de Maio, 2 de Junho, 11, 15 e 21 de Julho, 12 de
Novembro e 6 de Dezembro de 1985.
Capitão miliciano de artilharia Nuno Augusto Monteiro Lopes, de
vendo ser considerado nesta situação desde 5 de Novembro
de 1985.
Alferes milicianos de artilharia António Joaquim Choupinha, Manuel
Teixeira Adriano, José Alberto Azevedo e Manuel do Nasci
mento Xarnbre, devendo ser considerados nesta situação desde,
respectivamente, 22 de Maio, 14 e 25 de Junho e 15 de Dezem
bro de 1985.

Alferes milicianos de cavalaria Leonildo António de Melo Vascon
celos Botelho e José Carlos Martins Carvalho, devendo ser
considerado nesta situação desde, respectivamente, 23 de Julho
e 22 de Dezembro de 1985.
Tenentes milicianos do serviço de administração militar Fernando
Artur Frederico e António Joaquim Martins, devendo ser consi
derados nesta situação desde, respectivamente, 1 de Junho e
21 de Julho de 1985.
Alferes miliciano do serviço de administração militar Júlio Freire
Mendes, devendo ser considerado nesta situação desde 22 de
Outubro de 1985.
Alferes miliciano do serviço de material Gastão José Araújo, devendo
ser considerado nesta situação desde 22 de Junho de 1985.
Capitão miliciano capelão eventual Abel Moreira da Silva, devendo
ser considerado nesta situação desde 19 de Setembro de 1985.
Tenente miliciano capelão eventual Luciano Augusto Rodrigues, de
vendo ser considerado nesta situação desde 16 de Novembro
de 1985.
Alferes miliciano capelão eventual José Luís Barros Coelho, devendo
ser considerado nesta situação desde 8 de Novembro de 1985.
(Por portaria de 1 de Abril de 1986.)
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Distrito de Recrutamento e Mobilização de Leiria
Tenentes miliciaios de infantaria Sérgio Sebastião Alves, Alberto
de Sousa Antunes, Francisco Bernardino dos Santos Carvalho,
António de Campos Vasão Trindade, Raul Nunes Simões da
Silva e Armindo Lopes Carolino, devendo ser considerados nesta
situação desde, respectivamente, 20 de laneiro, 9 de Abril, 5 de
Maio, 8 e 24 de Agosto e 9 de Outubro de 1985.
Capitães milicianos de artilharia Eduardo Manuel Nobre Machado
Macedo e Francisco de Assis Basto da Costa Reis, devendo ser
considerados nesta situação desde, respectivamente, 2 de Março
e 3 de Outubro de 1985.
Tenentes milicianos de artilharia Mário Braz Rodrigues da Costa,
João Carlos Almeida Simões de Carvalho e António Vieira No
gueira, devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 1 e 11 de Julho e 20 de Agosto de 1985.
Tenentes milicianos de cavalaria Gonçalo Manuel Pereira de Oli
veira Neves e Hélio Manuel Coelho Matias, devendo ser consi
derados nesta situação desde, respectivamente, 10 de Julho e
23 de Dezembro de 1985.
Tenente miliciano de engenharia Fernando Pereira Moital, devendo
ser considerado nesta situação desde 9 de Março de 1985.
Tenentes milicianos do serviço de saúde Manuel Francisco Cordeiro
Catarino, José Carlos Henriques Jorge Ferreira, Carlos Alberto
Nunes Cordeiro e Luís Manuel Pinheiro Gonçalves Marques,
devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente,
13 de Agosto, 4 de Setembro, 6 de Outubro e 24 de Dezembro
de 1985.
Alferes miliciano do serviço de saúde Armando Mendes António,
devendo ser considerado nesta situação desde 7 de Janeiro de
1985.
Tenentes milicianos do serviço de administração militar Carlos Manuel
Pereira de Carvalho e Luís Gonzaga das Neves e Silva Pereira,
devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente,
8 de Setembro e 25 de Outubro de 1985.
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Tenentes milicianos capelães eventuais Manuel Saloio Sagueiro e
Augusto Gomes Gonçaives, devendo ser considerados nesta situa
ção desde, respectivamente, 4 de Maio e 5 de Agosto de 1985.
(Por portaria de 1 de Abril de 1986.)
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Lisboa
Capitães milicianos de artilharia Joaquim Ramos de Jesus, Miguel
Carlos ferreira Teles Antunes, Joaquim José Meio Monteiro,
José Calçada Martins Campos, fernando José fernandes da
Cruz, José Fernando Pires Batista, Eugénio Manuel Bilstein de
Meneses, Vítor Alberto Fernandes Conde e Silva, Fernando
Rolão de Brito Guterres, José Manuel Nunes Romero, Gui
lherme José Machado das Neves Ferreira, José Alberto da
Silva Abrantes Oliveira e António Vítor Correia da Fonseca,
devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente,
1, 11 e 14 de Janeiro, 2 e 4 de fevereiro, 4 de Março, 7 de
Abril, 18 de Maio, 24 dc Junho, li de Julho, 9 e 16 de Setem
bro e 13 de Dezembro de 1985.
Tenentes milicianos de artilharia Fernando Ascensão Cortês Pinto,
António Fernando Rainha Ribeiro, Gumersindo Coelho de Mar
ques Pereira, Jorge José Botelho de Montalvão Fernandes, José
Soares dos Santos Pimentel, António Manuel Metzner Serra
Alegre, Duarte da Cunha Fernandes, Jorge Morgado Melo, Nuno
Duarte Trocato Freitas do Amaral, Armando Carlos da Silva
Marta e Alberto Quadrio, devendo ser considerados nesta situa
ção desde, respectivamente, 19 e 30 de Janeiro, 2 de Março,
3 e 28 de Junho, 6 e 23 de Julho, 21 de Agosto, 6 de Novem
bro, 7 e 28 de Dezembro de 1985.
Alferes milicianos de artilharia Martim Dinis Pinheiro de MeIo,
Fernando dos Santos Pereira, Francisco Manuel Gomes Sena,
José Gabriel Sebastião, Carlos Eduardo Braz Plantier Martins,
Armando dos Anjos Henriques, Rui Manuel Heitor ferreira,
Mário Fernandes Lousão, António José Lopes Pacheco, Manuel
Augusto Almeida frazão Vasconcelos, Delfim Marcelino Neves
Valente, António José Monteiro Sousa, Luís Filipe Teles Gomes
da Costa, João Nuno Lança Cardeira, Joaquim Inácio Pita
Tavares, António Augusto Palma Ruivo, Orlando Manuel Cau
lino de Miranda Basso, Alberto ferreira Pinto Basto, Fernando
Augusto Guerra Marques, Manuel dos Santos Ferreira, Fernando
Pereira figueiredo e Silva e Fernando Guilherme de Figueiiedo
Fino, devendo ser considerados nesta situação desde, respectiva-
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mente, 1, 11 e 27 de Janeiro, 3 de fevereiro, 16 de Março, 6,
12 e 14 de Abril, 12 e 23 de Maio, 2 e 27 de Junho, 5, 27 e
29 de Julho, 15 e 27 de Agosto, 18 de Setembro, 12 e 21 de
Outubro, 20 de Novembro e 29 de Dezembro de 1985.
Alferes miliciano do serviço religioso Joaquim de Jesus Ferreira da
Cunha, devendo ser considerado nesta situação desde 5 de
Dezembro de 1985.
(Por portaria de

1

de Abril de

1986.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Ponta Delgada
Tenente miliciano de infantaria Viriato Hermínio do Rego Costa
Madeira, devendo ser considerado nesta situação desde 10 de
Dezembro de 1985.
(Por portaria de 1

de Abril de

1986.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização do Porto
Tenentes milicianos de infantaria Manuel Gonçalves Leite fernan
des, Hermínio Francisco Barbosa Coelho de Sousa, Manuel Edu
ardo Veiga Cordeiro, António Arnândio Pereira, Joaquim Raul
Teixeita Vilhena Ribeiro e António Rogério de Almeida Bar
bosa, devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 2, 5, 9, 13, 16 e 22 de Dezembro de 1985.
Tenentes milicianos de engenharia Elísio José Cerqueira Ferreira
Sopas e Joaquim Silva Martins, devendo ser considerados nesta
situação desde, respectivamente, 6 e 13 de Dezembro de 1985.
Tenente miliciano do serviço de saúde Nélson Pessanha Margarido
Rodrigues, devendo ser considerado nesta situação desde 19 de
Dezembro de 1985.
Alferes miliciano do serviço de saúde António Augusto de Faria
Alves, devendo ser considerado nesta situação desde, 29 de
Dezembro de 1985.
Tenente miliciano do serviço de administração militar Gil Pereira
Moreira Santos, devendo ser considerado nesta situação desde
1 de Dezembro de 1985.
(Por portaria de

1

de Abril de

1986.)
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Distrito de Recrutamento e Mobilização de Viseu
Tenentes milicianos de infantaria Fernando Manuel Pereira, Jorge
do Carmo Silva Leite, Carlos Marzagão, Aquiles de Só Alves,
Alcides Rodrigues Pereira, Aurélio Carlos dos Santos Pereira,
António Magalhães Coelho, Dionísio Fernando Vila Maior, Celso
Fernando de Almeida Cardoso do Amaral, Jaime Correia de
Sousa Friães, Angelino Henriques de Almeida Amaral, Armando
de Figueiredo Marques e Amilcar Prelado Correia Pinto, de
vendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente,
15, 17 e 31 de Janeiro, 11 de Março, 1 e 10 de Abril, 28 de
Junho, 25 e 29 de Agosto, 3 de Setembro, 12 e 14 de Outubro
e 29 de Novembro de 1984.
Alferes miliciano de infantaria Joaquim Lima de Almeida, devendo
ser considerado nesta situação desde 1 de Janeiro de 1984.
Tenente miliciano de artilharia Francisco José Pereira Simões, de
vendo ser considerado nesta situação desde 2 de Maio de 1984.
Tenente miliciano de cavalaria Manuel Marcelo Branco Marado, de
vendo ser considerado nesta situação desde 17 de Agosto de 1984.
Alferes miliciano de cavalaria João Maria Abrunhosa Sousa, devendo
ser considerado nesta situação desde 25 de Agosto de 1984.
Tenente miliciano de engenharia António Martins fernandes Amaro,
devendo ser considerado nesta situação desde 4 de Maio de 1984.
Tenente miliciano do serviço de saúde José ferraz Alçada, devendo ser
considerado nesta situação desde 15 de Janeiro de 1984.
Alferes miliciano do serviço de saúde Jorge Fernando Trindade Só
furtado, devendo ser considerado nesta situação desde 4 de
Janeiro de 1984.
Tenentes milicianos do serviço de administração militar Fernando dos
Santos Rodrigues, Franklin dos Santos Paixão, Damião José de
Moura Pimentel e António Manuel Antunes Sampaio, devendo
ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 22 de
Fevereiro, 8 de Abril, 18 de Junho e 7 de Outubro de 1984.
Tenente miliciano do serviço de material António Pais Pereira, de
vendo ser considerado nesta situação desde 30 de Agosto de
1984.
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Alferes milicianos do serviço de material António Manuel de Albu
querque Rocha Gonçalves e João Bernardo Proença ferreira,
devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente,
14 de Janeiro e 17 de Novembro de 1984.
Tenentes milicianos capelães eventuais José Júlio Antunes e Alberto
Matos de Almeida, devendo ser considerados nesta situação
desde, respectivamente, 25 de Maio e 10 de Novembro de 1984.
(Por portaria de 1 de Abril de 1986.)
Região Militar de Angola
Tenentes milicianos de infantaria Manuel Correia Barros Alves Pi
menta e Fernando António Reis Paulino Jesus, devendo ser con
siderados nesta situação desde, respectivamente, 19 de Agosto
de 1971 e 7 de Janeiro de 1973.
Tenentes milicianos de artilharia Óscar Ladeira Baptista, Manuel
Silveira Bettencourt e Henrique Eduardo Silva Ahrens Novais,
devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente,
28 de Outubro de 1972, 11 de Janeiro de 1974 e 9 de Janeiro
de 1975.
Alferes milicianos de artilharia Pedro Correia Pessoa, José Manuel
Mota Marques, Samuel Braga Varandas, Joaquim Forte Faria,
João Luís Serra Oliveira Coelho, António Nuno Dias Melícias
e João Castro Maia, devendo ser considerados nesta situação
desde, respectivamente, 6, 19 e 27 de Fevereiro e 28 de Julho
de 1971, 20 de Maio de 1972, 18 de Julho e 10 de Outubro
de 1974.
Alferes miliciano de cavalaria João Alfredo Neto, devendo ser consi
derado nesta situação desde 1 de Setembro de 1974.
Alferes miliciano de engenharia José Levy Guerra fontes Almeida,
devendo ser considerado nesta situação desde 12 de Outubro
de 1971.
(Por portaria de

1

de Abril de

1986.)

Região Militar de Moçambique
Tenentes milicianos de infantaria Alfredo de Jesus Bento e Hernâni
Luciano Vilares, devendo ser considerados nesta situação desde,
respectivamente, 22 de Janeiro de 1972 e 1 de Setembro de 1974.
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Alferes milicianos de infantaria Homero Monteito Andrade e Costa
e José Joaquim Bandeira Geraldes, devendo ser considerados
nesta situação desde, respectivamente, 5 de fevereiro de 1972
e 22 de Dezembro de 1973.
Alferes miliciano de artilharia Joaquim Pedro Monteiro Vasconcelos
Nogueira Jordão, devendo ser considerado nesta situação desde
14 de Julho de 1971.
Tenente miliciano de cavalaria Mário Godinho Martins, devendo ser
considerado nesta situação desde 11 de Novembro de 1973.
Alferes milicianos do serviço de saúde José Artur da Silva Carvalho
e José Fernando Leite da Costa, devendo ser considerados nesta
situação desde, respectivamente, 9 de Fevereiro de 1971 e 25 de
Junho de 1979.
Alferes miliciano do serviço de administração militar António Car
los Saiago da Silva, devendo ser considerado nesta situação desde
5 de Março de 1986.
(Por portaria de

1

de Abril de

1986.)

Comando Territorial Independente de S. Tomé e Príncipe
Alferes miliciano de infantaria Raul Sérgio Pinto Baldaia, devendo
ser considerado nesta situação desde 25 de Novembro de 1972.
(Por portaria de

1 de Abril de

l86.)

Brigada dos Caminhos de ferro
Alferes milicianos de artilharia Joaquim Manuel Cartes Quintas e
Manuel António Carreira Pedrosa Afonso, devendo ser con
siderados nesta situação desde, respectivamente, 25 de Maio e 24
de Setembro de 1985.
Tenente miliciano do serviço de administração militar Miguel Ângelo
Martins Carneiro Leão, devendo ser considerado nesta situação
desde 11 de Abril de 1985.
(Por portaria de 1 de Abril de 1986.)
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COLOCAÇÕES, EXONERAÇÕES E TRANSFERÉNCIAS
Armas e serviços:
Estado-Maior do Exército

Major do serviço geral do Exército, supranumerário, (50599511)
Múrio Lopes da Silva.
de

(Por portaria de 2$

Fevereiro

de

1986.)

Direcção da Arma de Artilharia
Tenente do serviço geral do Exército, do Batalhão do Serviço Geral
do Exército, (09742474) José Carlos Lima Freitas Rato.
(Por portaria dc

de

1

Março de

1986.)

Direcção do Serviço de Saúde
Coronel farmacêutico, do Conselho Fiscal dos Estabelecimentos Fabris
do Exército, (52156511) Fernando da Cruz Garcia.
(Por portaria

de

3 de Março de

1986.)

Quartéis-generais:
Região Militar do Centro
Tenente-coronel de infantaria, do Presídio Militar, (50576111) Manuel
Carvalho de Cáceres Pires.
(Por portaria de 28

de Fevereiro de

1986.)

Região Militar de Lisboa
Capitão do serviço de administração militar, da Direcção do Serviço
de Administração Militar, (18182472) Domingos Fiel Ferreira
Lourenço.
(Por portaria de 3

de

Março de

1986.)

Região Militar do Norte
Coronel de infantaria, do Regimento de Infantaria de Vila Real,
(51290411) Almor Alves Serra.
(Por portaria de

23

de Janeiro de

1986.)
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Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução
e unidades:
Cavalaria:
Regimento de Lanceiros de Lisboa
Alferes de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de Santa Margarida,
(15185684) Rui Jorge do Carmo Cruz Silva.
(Por portaria de 31 de

Janeiro de

1986.)

Transmissões:
Regimento de Transmissões
Major de transmissões, da Direcção da Arma de Transmissões,
(14207768) Edorindo dos Santos Ferreira.
(Por portaria de 7

de Novembro de

1985.)

Serviço de transportes:
Batalhão do Serviço de Transportes
Capitão do serviço de material (serviços técnicos dc manutenção),
da Escola Prática do Serviço de Material, (50190711) António
Luís Sanches.
(Por portaria

de

6 de Dezembro de 1985.)

Distritos de recrutamento e Mobilização:
Distrito de Recrutamento e Mobilização do Funchal
Capitão do serviço geral do Exército, do Quartel-General da Zona
Militar dos Açores, (49147962) Manuel Júlio Rodrigues.
(Por portaria

de

24 de fevereiro de 1986.)
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Órgãos de execução dos serviços e outros elementos:

Diversos:

1

.

Brigada Mista Independente

Grupo de Artilharia de Campanha
(Regimento de Artilharia de Leiria)
Major de artilharia, do Quartel-General da Região Militar do Norte
(Centro de Selecção do Porto), (36033256) José Carlos da Silva
fernandes
de Fevereiro

(Por portaria de 17

.

de 1986.)

Brigada Mista Independente

Batalhão de Apoio e Serviços
(Agrupamento Base de Santa Margarida)
Major do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
supranumerário, da Direcção do Serviço de Material, (50003611)
José Domingos Resende dos Santos.
(Por portaria de 12

de

Dezembro

de

1985.)

Adidos:
Academia Militar
Nomeado professor adjunto da 29.a cadeira (Organização Táctica e
Serviço de Artilharia) da Academia Militar, nos tetmos da
alínea c) do n.” 2, da Portaria n.° 580/80, de 9 de Setembro,
o major de artilharia (03860266) José Martins Cabaça Ruaz,
em substituição do tenente-coronel Eduardo Barata das Neves,
que por portaria de 1 de Outubro de 1985 foi exonerado das
referidas funções.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 16 de Abril de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
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Nomeado professor adjunto 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 artigo 13.°
do Decreto-Lei n.° 42 152, de 12 de fevereiro de 1959, o major
de cavalaria (01950269) José Gaspar fernandes para vaga do
antecedente não provida.
O referido oficial continua 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 portaria de 1 de Outubro de 19$5, anotada pelo Tribunal de
Contas em 7 de Abril de 1986.)

Colégio Militar
Nomeado professor efectivo do Colégio Militar (II.° Grupo de Disci
plinas), nos termos do nY 1 do artigo 2.° do Decreto-Lei
n.° 46377, de 11 de Junho de 1965, o major de infantaria
(12838168) José Manuel de Pina Aragão Varandas, em substitui
ção do major de artilharia José Ernesto Lisboa Cabral da Silva,

que pela presente portaria é exonerado das referidas funções.
(Por portaria de 19 de Novembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 4 de Abril de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
Manutenção Militar
Nomeado chefe do serviço veterinário da Manutenção Militar, nos
termos da Portaria n.° 135/76, de 11 de Março, o major veteri
nário (15953172) José Eduardo Carvalho Martins, para preen
chimento de vaga do antecedente não provida.
(Por portaria de 6 de Novembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 4 de Abril de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento
Nomeado chefe dos Serviços Comerciais das Oficinas Gerais de far
damento e Equipamento, nos termos do nY 4 do artigo 4° do
Decreto-Lei n.° 49 188, de 30 de Julho de 1969, e mapa anexo,
o tenente-coronel do serviço de administração militar, adido.
(50473911) João Joaquim Sousa Matos, em substituição do
tenente-coronel do serviço de administração militar Carlos Al

berto Peres Neves, que é exonerado das referidas funções pela
presente portaria.

2. Série

ORDEM DO EXT2RCITO N° 9

$25

O referido oficial continua na situação de adido nos termos do
n.° 9 da alínea b) do at-tigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/7], de
30 de Abril.
(Por portaria de 7 de Janeiro de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 15 de Abril de 1986,)

Nomeado chefe do Centro Comercial das Oficinas Gerais de far
damento e Equipamento, nos termos do n.° 4 do artigo 4.° do
Decreto-Lei n.° 49 18$, de 30 de Julho de 1969, e mapa anexo, o
major do serviço de administração militar (00930769) José Maria
Pires Martins, em substituição do major do serviço de administra
ção militar Jaime Manuel Rodrigues Neves, que é exonerado
das referidas funções pela presente portaria.
O referido oficial continua na situação de adido nos termos
do 11.0 9 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71,
de 30 de Abril.
(Por portaria de 31 de Janeiro de 1986, anotada pelo Tribunal dc
Contas em 15 de Abril de 1986.)

Tribunal Militar Territorial de Coimbra
Nomeado promotor de justiça, no Tribunal Militar Territorial de
Coimbra, nos termos do n.° 2 do artigo 252.° do Código de
Justiça Militar, o coronel de artilharia do Tribuna] Militar Ter
ritorial de Coimbra (51221311) Carlos José Brancal Lopes
Furtado, em substituição do coronel de artilharia Manuel Hen
rique Lestro Henriques que, por portaria de 13 de Setembro de
1985, é exonerado das referidas funções.
(Por portaria de 14 de Setembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 16 de Abril de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

2.° Tribunal Militar Territorial de Lisboa
Nomeado promotor de justiça do 2.° Tribunal Militar Territorial de
Lisboa, nos termos do •0 2 do artigo 252.°, do Código de
Justiça Militar, o coronel de cavalaria (50074311) José Miguel
Cabedo dc Vasconcelos, do Regimento de Cavalaria de Santa
Margarida, em substituição do coronel de infantaria, na reserva,
Carlos Alberto Wanhon Mourão Costa Campos, que foi exone
rado das referidas funções por portaria de 4 de Outubro de
1985.
(Por portaria de 10 dc Dezembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 16 dc Abril de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
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Oficiais do quadro de complemento
Armas e serviços:
Direcção do Serviço de Informática do Exército
Capitão miliciano de cavalaria, do Regimento de Lanceiros de
Lisboa, (09544772) José Manuel de Carvalho Alves.
(Por portaria de 1 de Abril de 1986.)

IV

—

RECTIFICAÇÃO DE PENSÔES DE RESERVA

O valor da rectificação da pensão de reserva do capitão de infantaria
(03419767) Manuel Durval fernandes Afonso Lages, fixado na
portaria publicada na Ordem do Exército, 2. Série, o.° 13, de
1 de Julho de 1985, página 1054, é alterado para 43 182$00,
desde 1 de Julho de 1984.
O valor da rectificação da pensão de reserva do tenente-coronel de
artilharia (50448211) Francisco Manuel Abranches Félix, fixado
na portaria publicada na Ordem do Exército, 2? Série, n.° 24,
de 15 de Dezembro de 1984, página 1643, é alterado para
58 668$00, desde 30 de Setembro de 1984.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75,)

V

—

ACTUALIZAÇÃO DE PENSÕES DE RESERVA

Actualização da pensão de reserva do oficial a seguir mencionado
desde as datas que se lhe indica:
Com 36 anos de serviço:
Desde 1 de Janeiro de 1983
Capitão:
(52436211) Armando de Melo Rodrigues, 61 200$00 (a).
(a) Rectifica a publicada na O. E., n.° 3/84.

ORDEM DO EXËRCITO N.° 9

2. Série

$27

Desde 1 de Janeiro de 1984:
Capitão:
(52436211) Armando de Meio Rodrigues, 71 300$00 (a).
(a) Rectifica a publicada na O. E., n. 6/85.

Desde 1 de Janeiro de 1985:
Capitão:
(52436211) Armando de Meio Rodrigucs, 85 480$00 (a).
(a) Rectifica a pubiicada na O. E., n.° 22/85.

VI— ACÓRDÃOS

Acordam no Supremo Tribunal Militar:
José Henrique de Meio Carvalho, capitão de infantaria em ser
viço na Direcção da Arma de Infantaria, interpôs recurso contencioso
para este Supremo Tribunal, do despacho do Ex.mo Chefe do Estado-Maior do Exército, de 3 de fevereiro de 1984, no qual se definem cri
5•0
do artigo 37.° da
térios de aplicação do disposto nos n.os 4.° e
Militar.
Serviço
Lei do
Este Supremo Tribunal, por acórdão de fis. 505 e seguintes,
julgou-se competente em razão da matéria, mas decidiu não tomar
conhecimento do recurso, por o acto recorrido ser genérico.
Desse acórdão recorreu o Ex.m0 Promotor de Justiça para o
Tribunal Constitucional que deliberou julgar inconstitucionais as
normas dos artigos 107.° do EOFA e 134.° do EOE e determinar a
reforma do citado acórdão recori-ido.
Considerados inconstitucionais os mencionados artigos 107° e
134.°, que atribuem competência a este Supremo Tribunal para
conhecer dos recursos contenciosos administrativos militares, resulta
da interpretação dada pelo Tribunal Constitucional que este Supremo
Tribunal é incompetente, em razão da matéria, para conhecer do
presente recurso, nesse sentido tendo de se reformar o acórdão de
fls. 505 e seguintes, para execução do decidido pelo Tribunal Cons
titucional.

82$

ORDEM DO EXERCITO N.° 9

2. Série

Pelo exposto, reforma-se o acórdão de fis. 505 e seguintes e
decide-se não se tomar conhecimento do recurso por incompetência
em razão da matétia, deste Supremo Tribunal.
Lisboa, 6 dc Março de 1986.
Henrique dc Oliveira Rodrigues, general;
Mário Esteves Brinca, vice-almirante;
Mário Eduardo de Meio Wilton Pereira, general da Força Aérea;
Artur Baptista Beirão, general;
António da Silva Osório Soares Carneiro, general;
José Luiz de Azevedo Barreto Sacchetti, general da Força Aérea;
Eduardo Manuel de Almeida Rebelo da Silva, vice-almirante;
Manuel Lopes Maia Gonçalves;
Alfredo Rui Francisco do Carmo Gonçalves Pereira.

VII— DECLARAÇÕES
Colocações e desempenho de funções:
1) O coronel de artilharia, na situação de reserva, (50367711)
Fernando Ferreira Valença deixou de prestar serviço no Instituto
de Defesa Nacional desde 9 de Abril de 1986.
2) O tenente-coronel do serviço de administração militar
(51424811) José Augusto de Almeida presta serviço na Delegação da
Cruz Vermelha Portuguesa de Viseu desde 25 de fevereiro dc 1986,
nos termos dos artigos 38.° e 39.° do Estatuto da Cruz Vermelha.
3) O capitão do serviço geral do Exército (51012011) Jorge Auré
lo Rodrigues presta serviço no Arquivo Histórico Militar desde 8 dc
Abril de 1986.
4) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de reserva,
(50883311) Armando Pereira de Almeida presta serviço na Liga dos
Combatentes desde 11 de Março de 1986, em comissão militat.
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Cursos, estágios e tfrocínios:

5) Devem ser averbados ao tenente-coronel de infantaria
(51405711) Adriano Francisco Sequeira Pereira os cursos abaixo
mencionados:
Na Bélgica:
Abbreviated ACE Staff Officers Orientation Course, de 28 a 31
de Maio de 1985;
Nato Nuclear Weapons Release Procedures Course, de 3 a 7 de
Março de 1986.
Nos Estados Unidos da América:
Amphibious Warf are Planning Course n.° 21, de 28 de Outubro a
1 de Novembro de 1985.
6) Devem ser averbados ao capitão de infantaria (11532073)
Horácio Santos os cursos a seguir indicados que frequentou no
Reino Unido em 1985:
Basic Parachute Course;
Parachute Jumping Instructor Course.
7) Deve ser averbado ao capitão médico (05955878) António
Jorge Oliveira de Andrade o Internato Complementar de Anatomia
Patológica (grau 3 da carreira médico-militar), que completou em
Janeiro de 1986.
8) Deve ser averbado ao capitão médico (02007474) Luís Jorge
Almeida Duarte o Internato Complementar de Radiodiagnóstico
(grau 3 da carreira médico-militar), com a classificação de 16 valores.
9) Nulo e de nenhum efeito o averbamento respeitante ao
capitão médico (02007474) Luís Jorge Almeida Duarte, publicado na
Ordem do Exército, 2. Série, n.° 1, de 1 de Janeiro de 1986,
pág. 95.
10) Deve ser averbado ao capitão médico (01470671) Carlos
Manuel Armas da Silveira Gonçalves o Internato Complementar
de Cardiologia (grau 3 da carreira médico-militar) que concluiu com
a classificação de «muito bom, com distinção e louvor».
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11) Nulo e de nenhum efeito o averbamento respeitante ao
capitão médico (01470671) Carlos Manuel Armas da Silveira Gon
çalves, publicado na Ordem do Exército, 2. Série, n.° 14, de 15 de
Julho de 1985, pág. 1147.
12) Devem ser averbados aos tenentes médicos abaixo mencio
nados as especialidades que a cada um se indica (grau 2 da carreira
médico-militar):
(03924374) Joaquim Reis Jesus, Cirurgia Plástica e Reconstrutiva;
(17872573) Mário Vieira Pragosa, Patologia Clínica;
(00894377) Jorge Carlos Silvério Machado, Neurologia;
(08368675) António Bernardo da Cunha Horta, Fisiatria;
(00185877) Manuel António Tavares Correia, Oftalmologia;
(07930377) Manuel Fernando T. Osório de Castro Alves, Otorrinola
ringologia;
(01245376) António Joaquim Oliveira da Silva Lage, Ortopedia;
(00163073) Manuel da Assunção Gonçalves Mendonça, Medicina
Interna;
(12603875) António José Duque Rodrigues Neves, Cardiologia.
13) Nulo e de nenhum efeito o averbamento respeitante aos
tenentes médicos abaixo mencionados, publicado na Ordem do Exér
cito, 2.’ Série, n.° 24, de 15 de Dezembro de 1985, pág. 1617:
(03924374)
(17872573)
(00894377)
(08368675)
(00185877)
(07930377)
(01245376)
(00163073)
(12603875)

Joaquim Reis Jesus;
Mário Vieira Pragosa;
Jorge Carlos Silvério Machado;
António Bernardo da Cunha Horta;
Manuel António Tavares Correia;
Manuel Fernando T. Osório de Castro Álves;
Amónio Joaquim Oliveira da Silva Lage;
Manuel da Assunção Gonçalves Mendonça;
António José Duque Rodrigues Neves.

Escala de antiguidades:
14) O tenente-coronel de artilharia (51459911) Gilberto Manuel
Santos e Castro, que ingressou no quadro permanente desde 22 de
Outubro de 1985, por portaria de 6 de Novembro de 1985, con
tando a antiguidade desde 4 de Novembro de 1969, fica colocado
na escala de antiguidades da arma de artilharia, imediatamente à
esquerda do então tenente-coronel de artilharia Luís ‘I’eieira Fer
nan des.
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Reclassificações:
15) Por despacho do brigadeiro director do Serviço de Pessoal,
de 10 de Abril de 1986, foi o capitão do serviço de pessoal (Decreto
-Lei n.° 90/78) (04765369) Jorge Maria do Vale Pereira reclassificado
em SP/Psicologia Militar.
Rectificações:
16) Na Ordem do Exército, 2. Série, n.° 3, de 1 de fevereiro
de 1986, página 268, na parte respeitante ao coronel (50265511)
Fernando Vasconcelos Cipriano dos Santos, onde se lê: «91 500$00»,
deve ler-se: «92 000$00».
17) Na Ordem do Exército, 2. Série, n.° 3, de 1 de Fevereiro
de 1986, página 275, onde se lê: «coronel (50774011) Carlos Alexan
dre Correia Leal Marques», deve ler-se: «Carlos Alexandre Correia
Leal Machado».
18) Na Ordem do Exército, 2.a Série, n.° 24, de 15 de Dezembro
de 1986, página 1616, na parte respeitante ao tenente-coronel do
serviço geral do Exército, na situação de reserva, (58611911) Edgar
Octávio M. Campos e Sousa onde se lê: «31 de Dezembro de 1985»,
deve ler-se: «8 de Janeiro de 1986».
19) Na Ordem do Exército, 2.a Série,
3, de 1 de Fevereiro
de 1986, página 288, onde se lê: «major (51061111) António Alúdio
Pitrez Ferreira», deve ler-se: «António Alcídio Pitrez Ferreira».
20) Na Ordem do Exército, 2.a Série, n.° 3, de 1 de Fevereiro
de 1986, página 279, na parte respeitante ao capitão (50034411)
Francisco Ferreira Novo, onde se lê: «65 616$00», deve ler-se:
«65 116$00».
21) Na Ordem do Exército, 2. Série, n.° 3, de 1 de Fevereiro
de 1986, página 278, na parte respeitante ao capitão (32212348) Fran
cisco Alves Reis Ramos, onde se lê: «conta 22 anos de serviço»,
deve ler-se: «conta 32 anos de serviço>.
22) Na Ordem do Exército, 2. Série, n.° 3, de 1 de Fevereiro
de 1986, página 272, onde se lê: «capitão (50193311) António Joa
quim Tróid Pinto», deve ler-se: «António Joaquim Tróia Pinto».
23) Na Ordem do Exército, 2.a Série, n.° 3, de 1 de fevereiro
de 1986, página 280, na parte respeitante ao capitão miliciano, De-
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ereto-Lei nY 90/78, (00067062) António Quintas dos Santos Ferreira,
onde se lê: «conta 17 anos e 1 mês de serviço», deve ler-se: «conta
17 anos e 9 meses de serviço».

VIII— OBITUÁRIO
1985:
Major de infantaria, na situação de reforma extraor
Novembro, 22
dinária, (51387611) Duarte Leite Pereira, do Quartel-General da
Região Militar do Norte.
—

1986:
Março, 15— Major, reformado, (50632611) Bossuet Salvador Hen
riques Domingues, do Quartel-General da Região Militar de
Lisboa.
Março, 25— Coronel, reformado, (50389411) Raul Ferreira Braga,
do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Tenente, reformado (50826711) António Pereira, do
Março, 25
Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Tenente-coronel, reformado, (51173811) Adino Homem
Abril, 4
de Figueiredo, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Abril, 4— Capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (51488611) Bento Marreiros, 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

MINISTÉRIO

DA DEFESA NACIONAL

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

ORDEM

DO
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N.° 10/DE 15 DE MAIO DE 1986

Publica-se ao Exército o seguinte:

—

DECRETOS, PORTARIAS E DESPACHOS

PRESIDËNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Serviço Nacional de Protecção Civil
Por despacho dc 20 de Janeiro de 1986 do Ministro da Admi

nistraçílo Interna e diploma dc provimento dc 7 dc
Fevereiro de 1986 (visto, TC. 31 de Marco de 1986):
Francisco José Lopcs Vidé de Matos Chaves, major de infantaria na
situação dc reserva
admitido para desempenhar funções como
delegado no CCDPC de Viana do Castelo a nível de técnico
superior de 2. classe, sendo-lhe fixada a remuneração mensal
correspondente a um terço do vencimento da letra O da tabela
de vencimentos da função pública, a abonar nos termos do
artigo 79.° do Decreto-Lei n.° 498/72, de -1 de Dezembro, acres
cida de igual importância do subsídio de férias, se a ele vier a
ter direito, e ao subsídio de refeição nos termos em vigor. (São
devidos emolumentos.)
—

8 de Abril de 1986.
general.

—

O Presidente, José João Neves Cctrdoso,

(D. R., 2. Série, a.’ 93, dc 22 de

Abril dc 1986.)

MINISTËRTO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Comando-Geral da Guarda Nacional Republicana
Por portaria de 13 de Novembro de 1985, visada pelo TC em 11 de
Dezembro de 1985 e registada no mesmo TC, sob o a.° 134 182,
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em 9 de Dezembro de 1985, e nos termos do o.° 1 do artigo 62.°
do Decreto-Lei n.° 333/83, de 14 de Julho, foi nomeado para
prestar serviço na Guarda Nacional Republicana, desde a data da
referida portaria, o major do serviço de administração militar
(36100558) Ernesto Manuel Carvalho Alien, numa das vagas
criadas pelo decreto-lei referido e ainda não provida. (São devi
dos emolumentos.)
17 dc Dezembro de 1985.—O Chele do Estado-Maior, António
Francisco Martins Marquilhas, brigadeiro.
Por portaria de 14 de Novembro de 1985, visada pelo TC em 11 de
Dezembro de 1985, registada no mesmo TC, sob o n.° 134 184,
em 9 de Dezembro de 1985, e nos termos do n.° 1 do artigo 62.°
do Decreto-Lei n.° 333/83, de 14 de Julho, foi nomeado para
prestar serviço na Guarda Nacional Republicana, desde a data
da referida portaria, o alferes do serviço geral do Exército
(31535161) Álvaro Rodrigues da Silva, para a vaga criada com a
promoção a capitão do tetiente de infantaria Joaquim Marques
Caldeira, que em 25 de Julho dc 1978. foi promovido ao actual
posto. (São devidos emolumentos.)
17 de Dezembro de 1985.— O Chefe do Estado-Maior. António
Francisco Martiizs iarqui1has, brigadeiro.
Por portaria de 15 de Novembro de 1985 visada pelo TC em 11 de
Dezembro de 1985, registada no mesmo TC, sob o n.° 134 185,
em 9 de Dezembro de 1985, e nos termos do n.° 1 do artigo 62.°
do Decreto-Lei 11.0 333/83, de 14 de Julho, foi nomeado para
prestar serviço na Guarda Nacional Republicana, desde a data da
referida portaria, o major do quadro especial de oficiais (infan
taria) (02142464) Francisco José Azevedo Martins, numa das
vagas criadas pelo decreto-lei referido e ainda não provida.
(São devidos emolumentos.)
17 de Dezembro de 1985.— O Chete do Estado-Maior, António
Francisco Marti,ts Mar quilhas, brigadeiro.
Por portaria de 18 de Novembro de 1985, visada pelo TC em 11 de
Dezembro dc 1985, registada no mesmo TC, sob o n.° 134 183,
em 9 de Dezembro de 1985, e nos termos do n.° 1 do artigo 62.’
do Decreto-Lei n.° 333/83, de 14 de Julho, foi nomeado para
prestar serviço na Guarda Nacional Republicana, desde a data da
referida portaria, o major de infantaria (05185566) Luís Nélson
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ferreira dos Santos, numa das vagas criadas pelo decreto-lei
referido e ainda não provida. (São devidos emolumentos.)
17 de Dezembro de 1985.— O Chefe do Estado-Maior, António
Francisco Martins I Íctrqttithas, brigadeiro.
(D.

R., 2. Série, n.° 2, de 3 dc Janeiro de 1986.)

Comando-Geral da Polícia de Segurança Pública
Por portaria dc 12 de Março de 1986 (visto, TC, 3 de
Abril de 1986):

José Manuel Lima Lopes de Oliveira, major de infantaria
exone
rado do cargo dc comandante da divisão do Barreiro da Polícia
de Segurança Pública do distrito de Setúbal, com efeitos desde
12 de Março de 1986, inclusive, e nomeado, em comissão normal,
desde a mesma data, para o cargo de 2.° comandante distrital
da mesma Polícia, por urgente conveniência de serviço. (São
devidos emolumentos.)
—

10 de Abril de 1986.— O Superintendente-Geral, António dos
Anjos Manias.
(D. R., 2.

Série,

n.° 91, de 19 de Abril

de 1986.)

Por despacho ministerial de 3 de Março de 1986 e diploma
de provimento de 5 de Março de 1986 (visto do TC,
27 de Março de 1986):
Dr. António Relvas Pires, coronel médico veterinório, na situação de
reserva
contratado para exercer futições da sua especialidade
como médico veterimirio da Polícia de Segurança Pública. (São
devidos emolumentos.)
—

17 de Abril de 1986.— O Superintendente-Geral, António dos
Anjos Martins, coronel de artilharia.

Inspecção dos Explosivos
Por despacho do Ministro da Administração Interna de
26 de Fevereiro de 1986 e diploma dc provimento de 10
de Março de 1986:

Rogério Fernando Sequcira Taborda e Silva, coronel engenheiro do
serviço dc material, na situação de reserva
nomeado vogal da
—
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Comissão dos Explosivos da Inspecção dos Explosivos, em subs
tituição do anterior vogal coronel Abílio Anaines da Mata, que
passou à situação de reforma. (Visto, TC, 11 de Abril de 1986.
Suo devidos emolumentos.)

18 dc Abril de 1986.— O Presidente, Frctizcisco Ábreu Riscado,
brigadeiro.
(D. R.,

2. Série, n.° 101. dc 3 dc Maio dc 1986.)

Serviço de Estrangeiros
Por despacho do Secretário de Estado Adjunto do Ministro

cio Administração Interna dc 6 de Março de 1986 (ano
tacão, TC. 24 de Marco de 1986):
Manuel Fernandcs Tomaz, major do cjuadro do serviço geral do Exér
cito, a exercer as funções dc adjunto do chefe de gabinete cio
dada por finda a comissão de serviço
Serviço de Estrangeiros
com efeitos a partir de 1 de Março de 1986. (Não SC) devidos
emolumentos.)
—

3 dc Abril dc 1986.— O Chefe de Repartição .Áh’ciív ctos
Santos Ribeiro.
(D. R., 2. Séric, n.°

87, de 15 de Abril dc 1986.)

M1NJSTËR1O DA DEFESA NAC1ONAL
Pottaria
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro da Defesa
Nacional, ao abrigo dos artigos 35.°, n.° 2, alínea e), e 44.”,
n2 2, alínea o), da Lei n.° 29/82, de li dc Dezembro, com
referência ao estabelecido nos n.°5 2 e 3 do artigo 102 cio Decreto-Lei nY 261/79, de 1 de Agosto, nomear o coronel de infantaria
(51398611) Alvaro Augusto dc Sousa Guedes para o cargo de
assessor militar do Instituto da Defesa Nacional, no preenchi
mento de vaga existente.
12 de Fevereiro de 1986.—O Ministro da Defesa Nacional,
Leonftido Eugénio Rcmios Ribeiro de .1 lineida.
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(Visada pelo TC em 27 de Março de 1986, sob o n 24 466,
dc 20 de Fevereiro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
(D. R., 2.’ Série, n.° 84,

de

11 de Abril dc 1986.

EstadoMaior-General das forças Armadas
Serviço de Polícia 1 udiciária Militar
Despacho
Exonero das funções de chefe da delegação do Porto do Serviço de
Polícia Judiciária Militar o coronel de cavalaria, na situacão de
reserva, (51467511) Henrique Augusto Teixeira de Sousa Sanches,
exoneração referida a 3 de Janeiro de 1986 para efeitos admi
nistrativos. (Não carece de visto do TC.)
Despacho
Nomeio para exercer as funções de chefe da delegação do Porto
cIo Serviço de Polícia Judiciária Militar, em comissão de serviço,
o coronel de artilharia (51167711) António de Azevedo Dias,
nomeação referida a 3 de Janeiro de 1986 para efeitos adminis
trativos. (Não carece de visto do TC.)
20 de Dezembro dc 1985.— O General Adjunto Coordenador do
Estado-Maior-General das Forças Armadas, João António Lopes da
Conceição, general.
(13. 1?., 2.’ Série, n.° 2, dc 3

de Janeiro de

1986.)

Estado-Maior do Exército
Despacho n.° 31/86
Transitando na presente data para a situação de reserva o brigadeiro
Júlio Simões de Sousa da Silva, que vinha a exercer o cargo
de director do Departamento de Finanças do Estado-Maior do
Exército, nomeio, a partir da mesma data, o general Luís Fernan
do Dias Correia da Cruz para o desempenho do referido cargo,
cm regime de acumulação com as suas acttiais funções de Quartel
-Mestre General.
Estado-Maior do Exército, 24 dc Abril de 1986.
O Chefe
cio Estado-Maior do Exército, Jorge cio Cosia Salazar Braga. general
—
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MUDANÇAS DE SITUAÇÃO

Oficiais do quadro permanente
Corpo de oficiais generais:
Passagem à situação de reserva:
General (51470211) Gonçalo Nuno dc Albuquerquc Sanches da
Gama, nos termos da condição 1.a da alínea à) do n.° 1 do
artigo j•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 127 200$00. Conta 41 anos de
serviço.
(Pot portaria de 15 de fevereiro de 1986. Não carece dc visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)

Armas e serviços:
Passagem à situação de adido:
Nos termos do n.° 12 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Major de artilharia, do Regimento de Artilharia de Leiria, (06461168)
Amético Almeida Nunes Bento, por aguardar a publicação legal
da passagem à situação de reforma extraordinária, nos termos
da alínea b) do n.° 9 da Portaria ii.° 162/76, de 24 de Março,
com vista ao Decreto-Lei n.° 43/76, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 21 de Março de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 30 de Abril de 1986.)

Nos termos do 11.0 16 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei 11.0 176/71, de 30 de Abril:
Desde 10 de Março de 1986, deixa de ser considerado na situação
de adido nos termos do n.° 17 da alínea b) do artigo 440 do
I)ecreto-Lei n.° 176/71, de 30 d Abril, por ter deixado de pres
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tar setviço, em diligência, na Presidência da República, con
tinuando, porém, desde a mesma data, na mesma situação de
adido nos termos do n.° 16 da citada alínea, mantendo-se a sua
colocação na Direcção do Serviço de Administração Militar, o
coronel do serviço de administração militar (51474511) Aven
tino Alves Teixeira.
(Por portaria de 10 de Março de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 30 de Abril de 1986.)

Passagem à situação de reserva:
Coronel de infantaria (51389311) Adriano Sotero Madeira, nos termos
da condição L 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 26 de Dezembro de 1985.
fica com a pensão mensal de 98 940$00. Conta 47 anos de
serviço.
(Por portaria de 31 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75,)
Coronel de infantaria (50661711) Nuno Sebastião Beja da Silva
Valdez Tomaz dos Santos, nos termos da condição l. da alí
nea 1)) 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 124 700$00. Conta 42 anos de
serviço.
(Por portaria de 9 de Janeiro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Coronel de infantaria (51345011) Albano Paula de Carvalho, 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 situa
ção desde a data da presente portaria.
fica com a pensão mensal de 129 250$00. Conta 36 anos de
serviço.
(Por portaria de 3 dc Março de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Coronel de infantaria (51340611) Vasco José Oliveira Vilas Boas,
nos termos da alínea cl) do n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei
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o. 514/79, de 2$ de Dezembro, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 114 000$00. Conta 38 anos de
serviço.
(Por portaria de 15 dc Março de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)
Tenente-coronel de infantaria (49078$57) Fortunato de Freitas, nos
termos do n.° 4 da alínea e) do nY 1 do artigo 1.0 do Decreto
-L.ei n.° 514/79, de 28 de Dezembro, devendo ser considerado

nesta situação desde a data da presente portaria.
fica com a pensão mensal de 87 532$00. Conta 30 anos e 10

meses dc serviço.
(Por portaria de 26 de fevereiro de 1986. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Major de infantaria (44292553) António José de Carvalho Monteiro,
nos termos da condição 1.° da alínea 6) 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 99 980$00. Conta 36 anos dc
serviço.
(Por portaria de 4 de Março de 1986. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Coronel de artilharia (31463111) Abílio Margarido Gonçalves, 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 138 300$00. Conta 37 anos de
ser;’ iço.
.°

de fevereiro de 1986. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)

(Por portaria de 3

Coronel de artilharia (51369411) Mário Pinto Rodrigues de Almeida,
nos termos da condição 1.a da alínea 6) do n.° 1 do artigo 1.0 do
l)ecrcto-Lci n» 514/79, de 2$ de Dezembro, devendo ser consi
ciciado nesta situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 124 700$00. Conta 41 anos de
serviço.
(Por portaria de 20 de Fevereiro de 1986. Não carece de visto do

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

Coronel de cavalaria (51411711) Luís Manuel Lemos Alves, nos
termos da condição 2.’ da alínea 6) do n.° 1 do artigo 1.0 do
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Decreto-Lei n.’ 314/79, de 28 de Dezembro, devendo ser consi
derado nesta situação desde a data da presente portaria.

Fica com a pensão mensal de 124 700$00. Conta 40 anos de
seJ.viço.
(Por portaria de 13 de Fevereiro dc 1986. N8o carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)
Capitão de transmissões (serviços técnicos
ramo exploração)
(50207611) Hilário Gonçalves ferreira, nos termos da condi
ção 4. da alínea e) cio n.° 1 cio artigo 1.’ do Decreto-Lei n.° 514/
/79, de 28 de Dezembro, devendo ser considerado nesta situaçã
o
desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 75 789$00. Conta 29 anos
e 11
meses de serviço.
—

(Por portaria dc 1 de fevereiro de t986. Nüo carece de visto
do

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

Capitão

de transmissões (serviços técnicos
ramo exploração)
(50556$11) Mantiel Marques Mendes, nos termos da condiç
ão 1 a
cIo alínea b) do n.0 1 cio artigo 1.0 do Decrco-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 90 300$00. Conta
36 anos de
serviço.
—

(Por portaria dc 6 de Março dc 1986. Não carece de visto
do
Tribunal dc Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Coronel do serviço de administração militar (51420911)
Pedro Maria
do Rio Carvalho Frazão, nos termos da condição 1 da
alínea

b)
do a.° 1 do artigo 1 .° cio 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 91 200$00. Conta
40 anos de
se t-v iço.
(Por portaria de 10 de Novembro de 1985, Não carece de visto
do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/is.)
Coronel do serviço de administração militar (3294$
91 1) Manuel
Pedroso Alves Marques, nos termos da condição 4a
da alínea b)
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
meses dc serviço.
(Por

de 105 028$00. Conta 33 anos e 2

portaria de 17 de Janeiro de 1986. Não carece

visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.°
276-A/75.)
de
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Tenente-coronel cio serviço de material (20558361) Diogo José cio
4•0 da alínea e)
Vale Peixoto e Vilas Boas, nos termos da condição
do a.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 514/79, de 28 dc Dezem
bro, devendo ser considetado nesta situação desde a data da
presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 55 333$00. Conta 24 anos de
serviço.
(Por portaria de 31 de Otitubro de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Tenente-coronel do serviço de material (51427311) José Augusto
fernandes do Vale, nos termos da alínea cl) do n.° 1 do artigo 1.0
do Decreto-Lei n.° 514/79, de 2$ de Dezembro, devendo ser con
siderado nesta situação desde a data da presente portaria.
fica com a pensão mensal de 123 950$00. Conta 38 anos cio
serviço.
(Por portaria de 1 de Março de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)
Tenente-coronel do serviço de material (serviços técnicos de manuten
ção) (51479011) Abel Alves de Lacerda, nos termos da condição l.a
da alínea b) do n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 514/79, de
2$ de Dczenibro, devendo sei- considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal dc 103 150$00. Conta 39 anos de
serviço
(Por portaria de 14 de Março de 1986. Não carece de visto do
-

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

Major do serviço de material (serviços técnicos dc manutenção)
(51995611) José Francisco Nicolau, 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 portai-ia.
Fica com a pensão mensal de 105 5$OSOO. Conta 56 anos dc
serviço.
(Por portaria dc 3 de fevereiro dc 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Capitão do serviço cio material (50466211) Francisco Madeira Cle
mente, 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 97 660$00. Conta 36 anos de
serviço.
(Por portaria de 1 de Março de 1986. Não carece dc 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)
(51245111) Emídio da Conceição Alves, nos termos
da cotidi
ção 1.a da alínea b) do n.° 1 cio artigo 1.0 do Decret
o-Lei
n.° 514/79, de 28 de Dezembro, devendo ser consid
erado nesta
situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 90 300$00. Conta 37
anos de
serviço.
(Por portaria de 20 dc Março de 1986. NIo carece
de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.°
276-A/75.)

Tenente-coronel do serviço geral

do

Exército

(51494311)

António

Abrantes, nos termos da alínea d) do 11.0 1 do
artigo 1.0 do
Decreto-Lei n,° 514/79, de 28 de Dezembro, devend
o ser con
siderado nesta situação desde a data da presente
portaria.
fica com a pensão mensal de 119 695$00. Conta
44 anos de
serviço.
Tenente-coronel do serviço geral do Exército
(51081$11) Domingos
Roque, nos termos da alínea cl) 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 105 150$00.
Conta 41 anos de
serviço.
(Por portaria de 1 de Março de 1986. No
carece de visto tio
Tribunal de Contas, nos termos cio Decret
o n.° 276-A/75.)

Major do serviço geral do Exército (51093711)
José Joaquim Gon
çalvcs da Silva Cordeiro, nos termos da alínea
cl) do n.° 1 cio
artigo l.° do Decreto-Lei
514/79, de 28 de Dezembro, de
vendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente
portaria.
Fica com a pensão mensal de 99 980$00.
Conta 36 anos de
serviço.
(Por portaria de 3 de Janeiro de 1986. NCo
carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decret
o
276-A/75.)

Major do serviço geral do Exército (50451
111) Lino António Alves,
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 con
siderado nesta situação desde a data da presen
te portaria.
fica com a pensão mensal de 99 980$00
. Conta 36 anos de
sel.viÇ
o.

(Por portaria de 11 de Janeiro de 1986. N6o
carece de visto do
‘Tribunal de Contas
, nos termos do Decreto a.0 276-A/75.)
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Major do serviço geral do Exército (51755311) Arlindo dc Barros
.°
Lima, nos termos da alínea fi) do n.° 1 do artigo J do Decreto
ser
considerado
devendo
Dezembro,
de
-Lei a.” 314/79, de 28
portaria.
presente
da
data
a
desde
situação
nesta
Fica com a pensão mensal de 91 90000. Conta 38 anos de
serviço.
(Por portaria de 23 de ]aneiro de 1986. Não carece de visto do
‘fribunal de Contas, nos termos cio Decreto fl.° 276-A/75.)

Major do serviço geta1 do Exército (51148911) José de Oliveira
,o
Carvalho, nos termos da alínea cl) do o.° 1 do artigo 1 do
con
ser
Decreto-Lei n.” 314/79, de 28 de Dezembro, devendo
portaria.
presente
da
data
a
desde
siderado nesta situação
Fica com a pensão mensal de 97 500$00. Conta 36 anos de
serviço.
(Por portaria de 13 de Fevereiro de 1986. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)
Major do serviço geral do Exército (31103611) Arnaldo Augusto
Pereira, nos termos da alínea cl) do n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei o.° 514/79, de 28 de Dezembro, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 105 580$00. Conta 36 anos de
sCr’ iço.
(Por portaria de 3 de Março de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)
Capitão do serviço geral do Exército (52136311) João José fon
seca Toscano, nos termos da condição 1. da alínea b) do a.° 1
do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.” 314/79, de 2$ de Dezembro, de
vendo ser considerado nesta situação desde a data da presente

portaria.

Fica com a pensão mensal de 92 060$00. Conta 40 anos de
serviço.
(Por portaria de 25 de Janeiro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 276.A/75.)
Capitão do serviço geral do Exército (51239811) António Luís
1.0 do t)ecreto
Soares, nos termos da alínea cl) do 11.0 1 do artigo
considerado
ser
devendo
Dezembro,
28
de
de
314/79,
-Lei n.°
nesta situação desde 10 de Janeiro de 1986.
Fica com a pensão mensal de 97 660$00. Conta 36 anos de
serviço.
(Por portaria de 26 de Janeiro de 1986. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)
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Capitão do serviço geral do Exército (52684811) António Cardana

Canúrio, nos termos da alínea 1) do n.° 1 do artigo 1.0 do
Decreto-Lei n.° 514/79, de 28 de Dezembro. devendo ser cmisiderado nesta situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal dc 90 500500. Conta 40 anos dc
serviço.

Capitão do serviço geral do Exército (50326011) Fernando Nunca,
nos termos da alínea d) do o.” 1 do artigo 1.0 do 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 90 300$00. Conta 56 anos de
set.viço.
(Por portaria de 5t de Janeiro dc 1986. Não carece de visto do
Tribunal dc Contas, nos termos do Dccreto n.° 276-A/75.)

do serviço geral do Exército (51697$11) Joaquim Pereira da
Rocha, nos termos da alínea d) do n.” 1 do artigo 1.” do Decreto
-Lc n.° 514/79, dc 2$ de Dezembro. devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
fica com a pensão mensal dc 90 300$00. Conta 3$ anos de

Capitão

serviço.

(Por portaria dc 1 de Fevereiro de 1986. Não carece dc visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto o.° 276-A/75.)

Capitão do serviço geral do Exército (52128111) João de Oliveira
Santos, nos termos da condição 1 ,a da alínea 6) do n.° 1 do
artigo 1.” do Decreto-Lei n.° 514/79, de 2$ dc Dezembro, de
vendo ser considerado nesta situação desde a data da pie
sente portaria.
fica com
serviço.

a

pensão mensal

dc 92 060S00. Conta 36 anos de

(Por portaria de 2 de fevereiro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75i

Capitão do serviço geral do Exército (50108111) Manuel Fernando
Dutra, nos Lermos da condição 1 da alínea 6) do a.” 1 do
artigo 1.” do Decreto-Lei nY 514/79, de 28 dc Dezembro, de
vendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
.

portaria.

Fica com a pensão mensal de 92 060$00. Conta 41 anos dc
serviço.

(Por portaria de 10 de Fevereiro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276.A/75.)
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Capitão do serviço geral do Exército (51357311) José Joaquim Tornaz,
nos termos cio condição 1 •a da alínea 6) do n.° 1 do artigo 1.0
do Decreto-Lei n.° 514/79, de 28 de t)ezembro, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 84 700$00. Conta 36 anos de
servico.
(Por portaria dc 18 dc Fevereiro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Capitão do serviço geral do Exército (51529011) António Horácio
Leitão, nos termos da condição 1.a da alínea b) do n.° 1 do
artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 5 14/79, de 2$ de Dezembro, de
vendo ser considerado nesta situação desde 19 de Fevereiro
de 1986.
Fica com a pensão mensal de 84 700$00, Conta 42 anos de
serviço.

Capitão do serviço geral do Exército (50093711) José Alexandre
Polido, nos termos da condição 1 da alínea 6) do n.° 1 do
artigo 1.0 do I)ecreto-Lci 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 99 420$00. Conta 36 anos de
serviço.
.

(Por portaria de 25 de Fevereiro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Capitão do serviço geral do Exército (50087711) António Salvado
Alves, flOS termos da alínea cl) do n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei nY 5 14/79, de 2$ de Dezembro, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal dc 97 660$00. Conta 36 anos de
serviço.

Capitão do serviço geral do Exército (51068311) António Manuel
Correia, nos termos da alínea cl) do n.° 1 do artigo 1.0 cIo
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 103 360$00. Conta 36 anos dc
serviço.
Capitão do serviço geral do Exército (51039211) Manuel Joaquim
fo]goa, 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 97 660$00. Conta 36 anos de
serviço.
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Capitão do serviço geral do Exército (5154431 1) Joaquim de Sousa
Moreira Júnior, nos termos da alínea cl) do •0 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 97 660S00. Conta 38 anos dc
serviço.
(Por portaria de 1 de Março de 1986. Não carece dc isto do
Tribunal de Contas, aos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Capitão do serviço geral do Exército (52185611) Francisco Serafim
Góis, nos termos da alínea d) do n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei nY 514/79, de 28 dc Dezembro, devendo ser considerado
nesta situação desde 28 de Fevereiro de 1986.
fica com a pensão mensal de 90 300$00. Conta 36 anos dc
serviço.

de 3 de Mamço dc 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

(Por portaria

Capitão do serviço geral do Exército (50451711) Diamantino Toureiro
Rúbio, 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 90 300$00. Conta 36 anos de
serviço.
(Por portaria de 16 de Março de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Capitão do serviço geral do Exército (50747811) António Queda,
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 conside
indo nesta situação desde a data da presente portaria.

fica com a pensão mensal de 90 300$00. Conta 36 anos de

serviço.

(Por portaria de 23 de Março de 1986. Não carece de visto do
Tribunal dc Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Oficiais do quadro dc complemento
Passagem à situação de reserva:
Capitão miliciano do serviço de administração militar (00329560)
António Alberto de Aguiar Vieira, nos termos da condição 1.0
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.
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Fica com a pensão mensal de 60 388$00. Conta 25 anos e 8
meses de serviço.
(Por portaria dc 9 de Março de 1986. Não carece de visto do
Tribunal dc Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Capitão miliciano do serviço de pessoal (Decreto-Lei n.° 90/78)
(31471060) Fernando Maria Ribeiro, 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 61 368S00. Conta 26 anos e 1
mês de serviço.
(Por portaria de 22 de Fevereiro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Baixas de serviço:
Os oficiais 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 a.0 12 017, de 2 de

Agosto de 1926:

Quartei-General da Região Militar do Norte
Capitães milicianos de infantaria, na situação de reserva, Eduardo
de Sá Lopes Tavares de Castro, Rogério Silva de Sousa Nunes
e Fernando Carvalho Damas, devendo ser considerados nesta
situação desde, respectivainente, 30 de Abril, $ de Outubro e 7
de Novembro de 1985.

Tenentes milicianos de infantaria. na situação de reserva, José Maria
de Moura Dias de Azevedo, Joaquim Alves Sã, Mário de frei
tas Rosa, Carlos Fernando Lacerda Benigno, Luís Pinto de
Oliveira, Eduardo Alfredo Carneiro Giraldes Moreira dos Santos,
Carlos Augusto Magalhães, Mário Pinheiro de Magalhães, Jorge
Eurico \7az de Oliveira Fernandes, António Mário de Sonsa e
Silva, Ovídeo fligino Pardelinha, Jaime ferreira Fernandes, José
Teixeira da Rocha. Augusto de Faria Monteiro Pacheco, Manuel
Augusto da Gama Prazeres, Alfredo Agenor de Madureira Bessa,
João Ricardo Nunes Gaioso de Penha Garcia, António Pádua
Fernandes Azevedo, Leonel Augusto de Almeida Abrantes,
José Mário de Oliveira, Álvaro Emílio de Oliveira, Augusto
Rocha Soares de Almeida, Joaquim José Rodrigues Gonçalves,
Jorge de Araújo Fernandes fugas, Manuel Joaquim Alves Correia
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de Sã e Renato da Silva Cardeal, devendo ser considerados nesta
situacão desde, respectivamente, 13 de Janeiro. 2, 16 e 22 de
Maio, 23 e 29 de unho, 2. 9 e 28 de Julho e 15 de Agosto de
1982, 6 dc Dezcmhio de 1984, 8, 24 e 26 de fevereiro, 27 de
Marco, 8 de Abril, 4, 5 e 30 de Maio, 26 dc Junho, 10 de Julho.
li de Agosto, 19 de Setembro, 22 de Novembro e 10 de Dezcm
bro dc 1985 e 19 de fevereiro dc 1986.
Alferes milicianos de infantaria, na situação de reserva, Armando
Filipe Cerejeira Pereira Bacelar, José Pinto Aragão, João José
de Oliveira, António Cardoso Vaz, Jaime Augusto de Araújo
Taborda, João Henrique de Meio Breiner Andressen e José Ribeiro
Pereira, devendo ser considerados nesta situação desde, respee
tivamente, 25 de Setembro de 1984, 17 de Junho, 3 de Novembro,
9. 11 e 15 dc Dezembro de 1985 e lO de Marco de 1986.
Capitães milicianos de artilharia, na situação dc reserva, Américo
I-crrcira Alves, Guilherme Pimenta Santos, Fernando Rio Mendes
Guimarães e [ustino Carlos Luís Gonzaga, devendo ser considera
dos icsta situação desde. respeetivamente. 2 de Maio, 20 de
Junho e 12 de Dezembro de 1984 e 8 de Agosto de 1985.
Tenentes milicianos de artilharia, na situação de reserva, Fernando
Manuel Marques Guedes, Manuel José da Veiga Sarmento, An
gelo Carneiro Leão, José da Silva I3arreiros, Manuel Joaquim
Gonçalves Alves Machado, António Augusto Soares Pinto, Amân
dio Manuel Marques Cardoso, Domingos Nazat-et Pinheiro, Mário
Alves Fernandes, Manuel António Brandão da Cunha Lima,
Clernenc Moreira Pereira dos Santos, Alberto Moreira dos
Santos, Alfredo Heitor dc Figueiicdo e Silva Campos, Ernesto
Augusto Bastos de Matos, Joaquim Azcredo de Sã Reis Porto.
Armando de Almeida Carvalho Ribeiro, Fernando Augusto Ba
tista, Manuel Joaquim da Costa Oliveira, devendo ser conside
rados nesta situação desde, respectivamente, 14 de Maio, 6 e
21 de Julho de 1982, 13 de Agosto de 1983, 7, 14 e 20 de
Janeiro, 9 e 14 de Março, 2 de Abril, 20 e 29 de Maio, 23 de
Junho, 29 de Julho. 14 e 19 de Agosto, 6 de Outubro e 13 de
Novembro de 1985.
Alfetes milicianos de artilharia, na situação de reserva, José Paulo
Lencastre Ribeiro da Silva, Albano dc Azevedo Vieira de
Castro, Victoi’ José Santos de Oliveira Pinto, Adriano Marinho
Novais, António Maria Sarmento Pimentel das Neves, João
Carlos Mourão Vaz Osório, Fernando Quintino Miranda Caivalho, António Jorge Girão Marques, José Paulo da Silveira
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de Queiroz e Lencastre, Ivo Bravo Pinheiro, Jaime Morais Goa
çalves Ramos, Alcides Campos de Faria, Fernando Alberto
Bruner Cortês, devei-ido ser considerados nesta situação desde,
respectivarnente, 14 de Junho de 1982, 9 de Setembro de 1983,
22 de Novembro, 5 e 31 de Dezembro de 1984. 28 de Abril,
3 de Maio, 9 dc Agosto, 16 e 30 de Setembro, 14 de Novembro
e 8 e 17 de Dezembro de 1985.

Alferes miliciano de cavalaria, na situação de reserva, Francisco Joa
quim Martins Tomada, devendo ser considerado nesta situação
desde 5 de Junho de 1985.
Capitão miliciano dc engenharia, na situação de reserva, António
Deaquino Barreiros Ferreiro Lemos, devendo ser considerado
nesta situação desde 7 de Agosto de 1985.
Tenentes milicianos de engenharia, na situação de reserva, Pedro
Moura Braz, Arsénio Nunes, António Amorim Lopes Coelho,
José Nogueira da Rocha Meio, António Joaquim fernandes dc
Magalhães, Nuno 1-fenrique5 Macieira Vasconcelos Porto, Manuel
Evangelista Rodrigues, Henriques Júlio Valente da Cruz, loa
quim Santana Sabino Dorningues e José Hernâni ferreira Mon
teiro, devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 12 e 19 de Julho e 16 de Dezembro de 1932, 18 dc
Dezembro de 1983, 26 de Junho, 21 e 22 de Dezembro de 1984,
26 de Julho e 2 de Agosto de 1985.
Alferes milicianos de engenharia, na situação de reserva, Alberto
Coelho Bártolo, José Arnorim Lopes Coelho, António Guedes Mar
ques, René da Costa Guimarães e Mário Júlio Machado das Neves,
devendo ser considerados nesta situação desde, rcspcctivamente,
3 de Janeiro, 28 de Fevereiro, 23 de Março, 5 de Julho e 30 de
Setembro de 1935.
Tenentes milicianos do serviço de saúde, na situação de reserva,
Joaquim de Carvalho Mendes, Hernâni de Castro e Vasconcelos,
Diamantino Pereira dos Santos, fernandes Antero de Maga
lhães Brochado, Luciano Augusto da Cruz Dias, Fernando José
Sarmento Pimental das Neves, Jaime José Fernandes de Faria,
António Aurélio Babo Magalhães, Ildeberto Alves de Sousa
Lisboa, José Gomes dos Reis Carneiro, Amadeu Moreira de
Lemos e Luís Augusto de Brito Lhamas, devendo ser considerados
nesta situação desde, respectivamente, 13 de Maio, 10 de Agosto,
4 e 21 de Outubro e 28 de Novembro de 1982, 15 dc Setembro
e 25 de Outubro de 1983, 5 de fevereiro, 12 de Abril, 30 de
Maio de 1984, 18 de Agosto e 10 de Setembro de 1985.
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na situação de reserva, Luís
Eduardo Quintanilha de Menezes, Joaquim Adamastor feiteira
Maia, Fernando da Pinha Maciel, Salvador António da Costa
Comes Ribeiro, Luís Augusto Cardoso, Joaquim Carvalho Mar
ques, António Pereira Pinto, Abel José Sampaio da Costa Tavares,
Mário Santos de Almeida, Carlos de Azevedo Maia e António
Alberto Sevola de Sousa Crucho Dias, devendo ser considerados
nesta situação desde, respectivamente, 6 de Junho e 29 de
Novembro de 1984, 20 de Maio, 21 e 23 de Julho, 3, 20 e 28
de Setembro, 25 de Outubro, 9 e 10 de Dezembro de 1985.

Alferes milicianos do serviço dc saúde,

Tenentes milicianos do serviço de actministraçüo militar, na situação
de reserva, Manuel Augusto Garcia, Manuel José Martins Lobo
Ferreira e Afonso Fernando, devendo ser considerados nesta
situação desde, respectivamente, 20 de Julho, 2 de Agosto e
16 de Setembro de 1985.
Alferes milicianos do serviço de administraçio militar, na situação
de reserva, Custódio José Cardoso fernandes, Altino Pereira
Branco, António Comes, Germano Soares e Amadeu Alves
Morais, devendo ser considerados nesta situação desde, respec
tivamcnte, 19 dc Abril, 13 de Junho, 25 de Julho, 24 de Outu
bro e 5 dc Novembro de 1985.
(Por portaria de 14 dc Abril dc 1986.)

III

—

PROMOÇÕES

Oficiais do quadro permanente
Armas e serviços:
Chefia do Serviço Geral do Exército
Tenente-coronel do serviço geral do Exército, no quadro, o major
do serviço geral do Exército, supranumerário, (51164611) Antó
nio Ferreira, contando a antigtiidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.

Tenente-coronel do serviço geral do Exército, adido, da Chefia do
Serviço Geral do Exército, o major do serviço geral do Exército,
adido, da referida Chefia, (51023711) Martinho da Silva Dias,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo venci
mentos, desde a data da presente portaria
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O referido oficial encontra-se na situação dc adido, nos teimes
do n.° 18 da alínea 6) do artigo 44.° do Decreto-Lei a.° 176/71,
de 50 dc Abril, de harmonia com o Decreto-Lei n.’ 681 ,‘76. de
$ de Setembro, por se encontrar a prestar serviço, em diligên
cia, no Estado-Maior-General das Forcas Armadas.
(Por portaria de 6 de Janeiro dc 1986. Não careco de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Quartéis-gencrais:

Região Militar de Lisboa
Tenente-coronel do serviço geral do Exército, adido, cio Quartel-Gene
ral da Região Militar de Lisboa, o major do serviço geral do
Exército, adido, do referido Quartel-General. (51782911) Antó
nio Calado da Cruz Semcdo, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a dali ch pi’ceite
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 6 de Janeiro de 1986. Não carece dc visto cIo
‘I’ribunal de Contas, nos termos do Decreto u.° 276-A/75.)

Região Militar do Norte
Major de transmissões (serviços técnicos
ramo exploração), o
capitão de transmissões (serviços técnicos
ramo exploração)
(523$2l 1) Zeferino Manuel Rodrigues Moi-eira, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 25 de Janeiro de 1986. 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 Abrantes
Major do serviço geral do Exército, o capitão do serviço geral do
Exército (51711711) Manuel António Pereira Silvestre, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 17 de lancho de 1986. Não carece de visto tio
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Õrgiios de execução dos serviços e outros elementos:
Estabelecimentos hospitalares
Hospital Militar Principal
Tvlajor do serviço geral do Exército, o capitão do serviço geral do
E\éreito (51755311) At’lindo Bari’os de Lima, contando a anti
guidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 22 de Janeiro de 1986. N6o carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.l

Adidos:
No Instituto Superior Militar
Tenente-coronel do serviço geral do Exército, adido, no instituto
Superior Militar, o major do serviço geral do Exército, adido,
no mesmo Instituto, (51366911) António Pereira de Sousa Teles,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimen
tos, desde a data da pi’esente portaria.
(Por portaria de 6 de Janeiro de 1986. Nüo 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 cavalaria, na situação
e 4,0 do
de reforma extraordinúria, nos termos dos artipos 1
Decreto-Lei n.° 295/73, de 9 de Junho, o major graduado dc
cavalaria (5102561 1) Carlos Fernando Anselmo de Oliveira Soa
res, contando a antiguidade de 29 de Setembro de 1984.
A graduação deste oficial não lhe confere direito a qualquer
alteracão na pensão de reforma, calculada e estabelecida na
data da mudanca de situação (artigo 4.° dc) Decreto-lei n.° 295/
73. de 9 dc Junho).
.

(Por portaria de 22 de Abril de 1986.)

Oficiais do quadro de complemento
Armas e serviços:
Direcção do Serviço de Justiça e Disciplina
Repartição de Justiça e Disciplina
Alferes milicianos cio serviço de pessoal, os aspirantes a oficial mili
cianos (16191679) Orlando Manuel Jorge Gonçalves e (04894779)
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Luís Manuel Cunha da Silva Pereira, ambos em disponibili
dade, contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1985. Não carece de visto do
Tribtinai de Contas, nos termos do Decreto n. 276-A/75,)
Quartéis-generais:
Região Militar de Lisboa
Alferes miliciano de artilharia, o aspirante a oficial miliciano dc
artilharia (08946367) Joaquim de Almeida Moreira Barbosa,
no activo, contando a antiguidade desde 1 dc Novembro de
1970, devendo ser considerado nesta situação desde 14 de
Janeiro de 1971.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito, a portaria de 2
de Novembro de 1983, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 3, de 1 de fevereiro de 1984, página 235 e 236.
(Por portaria de 2 de Maio de 1984. Não carece dc visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276.A/75.)

RegIão Militar do Norte
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial miliciaisos
de infantaria (06798983) António Braz dos Santos Costa e
(11944$79) Sílvestre de Almeida Lacercla, ambos em disponi
bilidade, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, aos termos do Decreto n.° 276.A/75.)

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos de
infantaria (18027584) José Luís dc Barros Guimarães Vieira da
Costa e (08308081) João Manuel Pires Macedo, ambos em
disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da pre
sente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. Não carece de visto cio
Tribunal dc Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)

Alferes miliciano de cavalaria, o aspirante a oficial miliciano de
cavalaria (19020980) Jorge Alberto Filhó Oliveira e Sousa, em
disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 22 de Dezembro de 1984. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 276-A/75.)
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Alferes milicianos de cavalaria, os aspirantes a oficial milicianos
de cavalaria (09617379) Luís fernando de Almeida freitas e
(07462581) Manuel António Pinto de Oliveira Ortigo de Oli
veira, ambos em disponibilidade, contando a antiguidade desde
a data da presente portaria.
(Por portaria dc 20 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)

Alferes milicianos de engenharia, os aspirantes a oficial milicianos
de engenharia (10675378) Artur José do Vale Guirnarües Tcles,
(09282879) Vítor Manuel Vilarinho de Ascensão, (19462373)
Júlio Guilherme Misanda Gonçalves e (08497278) José Luís
Cardoso Faya Marinho, todos em disponibilidade, contando a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria dc 22 de Dezembro de 1984. Não carece de visto do
‘Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)
Alferes milicianos de engenharia, os aspirantes a oficial milicianos
de engenharia (10586280) António Francisco Soto Maior Pes
tana da Silva e (14142381) Fernando José Rabaça Vaz, ambos

em dispomtibilidade, contando a antiguidade desde a data da piesente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1985. Não carece dc visto do

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

Alferes miliciano de engenharia, o aspirante a oficial miliciano dc
engenharia (09032179) Carlos José Frias de Lima, em dispo
nibilidade, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria dc 20 de Dezembro de 1985. Não carece de Visto do
‘Tribunal dc Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial mili
ciano do serviço de saúde (06111876) José António Cerqueira da

Costa Moreira, em disponibilidade, contando a antiguidade desdc
a data da presente portaria.
(Por portaria de 22 dc Dezembro de 1984. Não carece dc visto do
Tribunal dc Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Alferes milicianos do serviço de saúde, os aspirantes a oficial milicia
nos do serviço d. saúde (01065277) Joaquim José da Rocha
Morais, (00883478) José Manuel Oliveira Faria de Castro,
(01111677) Vítor Manuel de Almeida Baltar, (02603576) José
Maria Figtmeiredo Rodrigues, (01635275) Joaquim Lourenço Vei’ís
simo dos Reis, (05883879) Pedro Jorge Rodrigues Couceiro da
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Costa e (05571177) Amónio José Baptista ferreira, todos em
disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da piesente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.0 276-A/75.)

Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de saúde (04377277) José João Ferreira de Jesus
Ricardo, em disponibilidade, contando a antiguidade desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276.A/75.)

Alferes miliciano do serviço de administração militar, o aspirante a
oficial miliciano do serviço de administração militar (05008381)
Laurentino Arménio Oliveira de Jesus Costa, em disponibilidade,
comando a antiguidade 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.)

Alferes milicianos do serviço de administração militar, os aspirantes
a oficial milicianos do serviço de administração militar (09472079)
Joaquim Pedro Ribeiro Soberano e (00117280) José Paulo
Vieira de Azeredo Vasconcelos, ambos em disponibilidade, con
tando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezetnbro de 1985. Não carece de visto do

Tribunal de Contas, nos termos do Decreto

276.A/75.)

Alferes milicianos do serviço de pessoal, os aspirantes a oficial
milicianos do serviço de pessoal (13542278) Armindo Fernando
Duarte Faria, (181 17476) Alberto Jerónimo Silva Santos,
(10738879) António Manuel da Rocha Secca e Oliveira,
(01691080) Luís António Costa Reis Cerquinho da Fonseca e
(10340578) José Carlos fernandes Só Pereira, todos cm disponibi
lidade, contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 22 de Dezembro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal dc Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)

Alferes milicianos do serviço de pessoal, os aspirantes a oficial mili
cianos do serviço de pessoal (00998279) Rodolfo Augusto Fel
guciras Parente, (04090879) José Manuel Moreira de Oliveira
e (03903982) João Carlos de Miranda, todos em disponibilidade,
contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 dc Agosto de 1985. Não carece dc Visto do
Tribtinal de Contas, nos termos cio Decreto n.° 276-A/75.)
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Alicies milicianos do serviço de pessoal, os aspirantes a oficial mili
cianos do serviço de pessoal (10800779) Manuel Maria Vilas
Boas Tavarcs, (09351680) Miguel Frederico Flores ferteira da
Cunha, (13711479) José Luís Paulo Escudeiro, (11837479) Ma
nuel António Loureiro Dias e (13153079) Manuel Inácio Ma
chado Sampaio, todos cm disponibilidade, con,ando a antigui
dade desde a data cio presente portaria.
(Por portaria dc 20 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/is.)

Alferes miliciano do serviço de material, o aspirante a oficial mili
ciano do serviço de material (03773$81) Diogo dc Paiva Leitão
Brandãe, em disponibflidaclc, contando a antiguidade desde a
data cio presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1985. Não carece dc visto do
Tribtinal de Contas, nos termos do Decreto o.° 276-A/75.)

Zona Militar da Madeira

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (15138183) Jorge Manuel Martins Cancira, em dis
ponibiliclade, contando a antiguidade desde a data cio presente
portaria.
Alferes miliciano de cavalaria, o aspirante a oficial miliciano dc
cavalaria (11341981) António João Sampaio Soares de Soma
Leitão, em disponibilidade, contando a antiguidade desde a data
cio presente portaria.
Alferes miliciano dc engenharia, o aspirante a oficial miliciano de
engenharia (11537581) Jorge Manuel Devesa Ferreira Casaca,
em disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da
presente p0itaria.
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de saúde (01182478) Joõo Manuel Nunes Gomes.
em disponibilidade, contando a amiguidade desde a data da
presente poltaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. 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 instruçiio
e unidades:
Infantaria:
Regimento de Infantaria de Abrantes
Tenentes milicianos de infantaria, os alferes milicianos de infantaria
(12677281) Joaquim Miguel Lopes da Rosa e (01660181) Fio
nuno de Sá Guimarães, ambos em disponibilidade, contando a
antiguidade desde a data da presente portaria.
Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de infantaria
(18797981) Josó Luís Sequeira Gomes, em disponibilidade, con
tando a antiguidade desde a data da presente portaria.
de 9 de Agosto de 1985. Não carece de visto do
Tribunal dc Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

(Por portaria

Regimento de Infantaria de Beja
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (18402684) Manuel Anselmo Bnito da Torre, em
disponibilidade, contando a antiguidade desde a data do piesente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal dc Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano dc
infantaria, graduado em alferes, (01484770) António Cândido
de Campos Ramos Lopes, em disponibilidade, contando a anti
guidade desde 1 dc Novembro de 1974, devendo ser conside
rado nesta situação desde 8 de Novembro de 1975.
(Por portaria de 3 de Março de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)

Regimento de Infantaria de Chaves
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (04378984) Délio ferreira Arnaral, em disponibilidade,
contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1985. Não carece dc visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 276-A/75.)
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Alferes milicianos dc infantaria, os aspirantes a oficial milicianos dc
infantaria (17918180) Manuel Rodrigues Mateus, (19652179)
Casimiro ferreira Gomes, (16058178) José Maria Loureiro Costa,
(18285884) José Manuel dos Santos, (12491984) Álvaro Cabral
Prata Belo, (19895084) António Manuel Pinto Teixeira e
(10972883) Carlos Manuel Pereira Outeiro de Morais, todos em
disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da pre
sente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. Não carece dc visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria, graduado em alferes, (08940770) Manuel Inácio Gomes
Candeias, em disponibilidade, contando a antigttidade desde 1 de
Novembro de 1971, devendo ser considerado nesta situação desde
6 de Abril dc 1972.
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano dc
infantaria, graduado em alferes, (11935270) José Machado Duarte,
em disponibilidade, contando a antiguidade desde 1 de Novem
bro de 1974, devendo ser considerado nesta situaçéo desde 17 de
Janeiro de 1975.
(Por portaria de 2 dc Janeiro de 1986. 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 (00752277) Francisco António Taveita Fcr
reira, em disponibilidade, contando a antiguidade desde a data
da presente portaria.
(Por

portaria

Tribunal

de 10 de Agosto de 1985. Não carece de Visto do
de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Infantaria de Faro
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano
de infantaria (15399283) João Gonçalo de Azevedo e MeIo
Dias Rosas, em disponibilidade, contando a antiguidade desde a
data da presente portaria.
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de saúde (03376177) Albino Santana dos Santos, cm
disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da piesente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 275-A/75)
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Regimento de Infantaria do Funchal

Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de saúde (00801778) Luís Manuel Branco Gomes
asmins, em disponibilidade, contando a antiguidade desde a
data da Presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. No carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos rio Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Infantaria de Ponta Delgada

AI feres milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos de
infantaria (10672$82) Paulo Manuel lorge dos Reis, (17525380)
António Carlos dos Santos Costa e (15317484) Hermano Miguel
de Meio Teodoro, todos em disponibilidade, contando a antigcri
dacle desde a data da presente portaria.
Alferes miliciano dc) serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do serviço dc saúde (04436$76) José Carlos Lobo de Matos,
em disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 19$5. NOo carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)

Regimento de infantai’ia do Porto

Alteres milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos
de infantaria (17662984) Arnaldo Jorge Castra Sousa Neves,
(14899281) Ricardo Manuel de Barros Soares, (14366880) José
Fernando Ferreira Cardoso e (16863380) Fernando Rei de Aze
vedo Lima, todos cm disponibilidade, contando a antiguidade

desde a data da presente portaria.

(Por porlaria de 30 dc Junho de 1985. NOo carece de visto do
Tribttni de Contas, nos termos do Decreto n. 276-A/75.)

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a ot’icial miliciano de
infantaria (11003784) Pedro Guilherme Machado Prata, em dis
ponibilidade, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
Por portaria dc 13 de Dezembro de 1985. N8o carece dc visto do
Tribunal de Contas, nos lermos do Decreto a.° 276.A/75.)
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Regimento de Infantaria dc Queluz
Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de infantaria
(04037781) Arménio Timótio Pedroso, cm disponibilidade, con
tando a antiguidade desde a data da presente portaria.

Tenente miliciano dc infantaria, o alfcics miliciano de infantaria
(02038880) Carlos Manuel Martins Duarte, cm disponibilidade,
contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 9 dc Agosto de 1985. No carece dc visto cio
Tribunal dc Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.

Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de infantaria
(12540374) Manuel Inácio Vicente, em disponibilidade, con
tando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 17$, desde
quando deve ser considerado nesta situaçiío.
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (72411671) José Artur Martins Passos de Sousa
Barreto, em disponibilidade, contando a antiguidade desde 1 de
Novembro de 1972, devendo ser considerado nesta situação
desde 19 de Janeiro de 1973.
Alferes milicianos dc infantaria, os aspirantes a oficial milicianos
de infantaria (73105771) José I)iamantino Louro Daniel,
(72320271) Júlio Artur de Barros Cardoso e (72653671) José
Augusto Gonçalves Barbosa, todos em disponibilidade, contando
a antiguidade desde 1 de Novembro de 1973, devendo ser con
sideraclos nesta situação desde 6 de Fevereiro de 1974.
Alferes milicianos dc infantaria, os aspirantes a oficial milicianos de
infantaria (728877 71) Fernando Domingos Bajouce da Fonseca
e (16106$71) Ãngelo Manuel de Lima Vieira Araújo, ambos em
disponibilidade, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de
1974, devendo ser considerados nesta situação desde 5 de Feve
reiro de 1975.

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (17223271) Rodrigo Fernandes Farinha, em disponi
bilidade, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de
1974, devendo ser considerado nesta situação desde 8 de Abril
de 1975.
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (11041671) António Manuel de Freitas Cardoso, em
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disponibilidade, contando a antiguidade desde 1 de Novembro
dc 1975, devendo ser considerado nesta situação desde 14 de
Janeiro de 1976.
(Por portaria de 2 de Janeiro de 1986. Não carece de visto do
Tribuna! de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75,)

Alferes miliciano do serviço de administraçüo militar, o aspirante a
oficial miliciano do serviço de administração militar, graduado
cm alferes, (11023071) Francisco da Silva freitas, em disponi
bilidade, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de
1973, devendo ser considerado nesta situação desde 17 dc
Janeiro de 1974.
(Por portaria de 3 de Fevereiro de 1986. Não carece dc visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Infantatia de Vila Real
Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de infantaria
(09196980) Norberto Agostinho Roclrigues fernandes, em dis
ponibilidade, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 9 de Agosto de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal dc Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Infantaria de Viseu

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos dc
infantaria (03497$80) Pedro Jorge Pimentel Bizarro, (02368280)
Miguel Pedro Moura de Carvalho, (02391081) Jorge Américo de
Carvalho Alves Ribeiro, (16245$80) Pedro Manuel Azenha e
Silva, (00757982) António Branco Cabral, (17449577) Carlos
henrique de Meio Pires Pai-dai e (05241981) José Manuel Pinto
Coelho dos Santos, todos em disponibilidade, contando a anti
guidade desde a data da presente portai-ia.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos ternios do Decreto n.° 276-A/75.)
Alfei-es milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos de
infantaria (13575281) Fernando Manuel Margarido João,
(19980483) Pedro Fitz Correia Quintela, (12131080) Miguel
Bento Mai-tins Costa Macedo e Silva, (06572384) António Manuel
Andias Vasconcelos, (14865481) Ai-tur Manuel Semdo Rodri
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gues de Meio e (1$81 1884) Vasco Madeira Correia, todos em
disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da presente
13o1tarí a
(Por portaria de 20 de Dezembro de 198. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Alferes miliciano do serviço dc saúde, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de saúde (00835077) uno José Ministro Esteves,
em disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Pai portaria de 10 de Agosto de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/iS.)
Batalhão de Infantaria de Aveiro
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria, graduado em alferes, (10311168) Ernesto dc Sousa
Castanheira Henriques, em disponibilidade, contando a anti
guidade desde 1 de Novembro de 1971, devendo ser considerado
nesta situação desde 6 de Abril de 1972.
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano dc
infantaria, graduado em alferes, (60064$72) Vítor Manuel Fer
nandes Cardoso, 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 Dezembro dc 1985. 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 (13415080) Vitor Manuel Neves Alba em disponibili
dade, contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
Por portaria de 13 de Dezembro de 1985. 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 (05194673) Manuel Simões Carvalho da Silva, em
disponibilidade, contando a antiguidade desde 13 de Julho
de 1976, desde quando deve ser considerado nesta situação.
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria, graduado em alferes, (60641973) Licínio figueira
Guerra, em disponibilidade, contando a antiguidade desde 1 de
Novembro de 1974, devendo ser considerado nesta situação desde
30 de Janeiro cio 1975.
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Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano dc
infantaria, graduado em alferes, (02541773) António Manuel
Pereira Teixeira. em disponibilidade, contando a antiguidade
desde 1 fie Novembro de 1975, devendo ser considerado nesta
situação desde 14 de Julho de 1975.
Alteres milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial ieiaas de
infantaria (71531373) ]oão Morais e (74374373) Samuel Bar
bosa dc Carvalho, ambos em disponibilidade, contando a anti
guidade desde 1 dc Novembro de 1974, devendo ser considerados
nesta situação desde 5 dc Fevereiro de 1975.
(Por portarEi de 2 de Janeiro dc 19$6. Nio carece dc visto do
Tribunal dc Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Artilharia:
Regimento

de Artilharia de

Costa

Alferes miliciano dc artilharia, o aspirante a oficial miliciano dc
artilharia (0349379) Domingos de Melio Giraldes Pereira de
Figucircdo. em disponibilidade, contando a antiguidade desde
a cinta da presente portaria.
(Por

portaria de 15 dc Junho de 1985. N8o carece de visto do
Tribunal dc Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Regimento de Artilharia de Leiria

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria, graduado em alferes, (04193069) José Augusto Sousa
Pinho. cm disponibilidade, contando a antiguidade desde 1 de
Novembro de 1970, devendo ser considerado nesta situação
desde 14 de laneiro de 1971.
Rcgimeitc’ de Artilharia dc Lisboa

Alferes miliciano de artilharia, o aspirante a oficial miliciano de
artilharia, graduado em alferes, (02220$71) Luís Eduardo Ber
nardes Relvas, em disponibilidade, contando a antiguidade desde
1 de Novembro de 1974, devendo ser considerado nesta situação
desde $ de Abril de 1975.
Alferes miliciano de artilharia, o aspirante a oficial miliciano de
artilharia, graduado em alferes, (12422$71) Luís Miguel Varanda
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de Castro, ciu disponibilidade, contando a antiguidade desde
1 dc Novembro de 1974, devendo ser considerado nesta situação
desde 19 de Dezembro de 1975.
Alferes milicianos dc artilharia, os aspirantes a oficial milicianos de
artilharia, graduados em alferes, (60877171) Francisco José da
Conceição Lopes, (12869971) Fernando António de Almeida
Costa Teixeira, ambos cm disponibilidade, contando a antigui
dade desde 1 de Novembro de 1975, devendo ser considerados
nesta situação desde 14 dc Janeiro de 1976.
Alferes miliciano de artilharia, o aspirante a oficial miliciano de
artiLharia (04823971) Nuno José Gago Paula Brito, em dis
ponibilidade, contando a antiguidade desde 7 de Abril de 1976,
desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 3 de fevereiro de 1986. Não carece de Visto cio
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento dc Artilharia da Serra do Pilar
Alferes miliciano de artilharia, o aspirante a oficial miliciano de
artilharia, graduado em alferes, (12801470) Júlio Alberto Silva
Rodrigues, em disponibilidade, contando a antiguidade desde 1
de Novembro de 1972, devendo ser considerado nesta situação
desde 15 de Outubro de 1972.
(Por portaria de 3 de Março de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Grupo dc Artilharia de Guarnição n.° 1
Alferes milicianos de artilharia, es aspirantes a oficial milicianos de
artilharia (19006284) João Carlos Cabral de Oliveira, (19573082)
Jorge Miguel Botelho Moreira Guerra, (13166682) João Paulo
Mendonça da Silva Rente, (16124180) António Marcelo Nicolau
Marques e (17024284) Rui Manuel Fernandes Marques todos
em disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria dc 20 dc Dezembro dc 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Centro de Instrução de Artilharia Antiaérea de Cascais

Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial milicianos dc
artilharia (08264282) João Paulo da Cruz Castelhano Sabino,
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(16695581) Fernando Augusto Ferreira Macedo, (13285482) José
Carlos Costa da Silva Teixeira, (08739882) Jorge Eduardo
Figueira Peixe, (08243679) Ricardo Manuel Lampreia Alves da
Silva, (18280182) Alfredo Manuel Bernardes dos Reis, (09010483)
Luís Manuel Leal Pinto da Rocha, (15470179) Jaime Guilherme
de Lemos Sacadura, (17556984) João Paulo de Sousa Fragoso dc
Rhodes, (15323682) Fernando Vasco Simões Ribeiro, (09176581)
Rui Manuel Cabral da Silva e (13794282) Manuel Filipe Alves da
Costa, todos em disponibilidade, contando a antiguidade desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro dc 1985. 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 (01979478) Jorge Manuel Pintado Marques
Alves, em disponibilidade, contando a antiguidade desde a data
da presente portaria.
(Por portaria dc 10 dc Agosto dc 1985. 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 (16666482)
Francisco Emídio Ferreira Cardoso, em disponibilidade, contando
a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)

Cavalaria:
Escola Prática de Cavalaria
Alferes milicianos de cavalaria, os aspirantes a oficial milicianos de
cavalaria (16556480) Luís Manuel Borralho Marques dos Santos,
(04283083) Mário Rui Campos Gândara Reis, (10961884) Hen
rique José Tavares Belo e (11965480) João Luís da Costa Campos
Vieira Lisboa, todos em disponibilidade, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de saúde (05703378) Manuel José Alves Quintas, em
disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. Não carece dc Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Regimento dc Lanceiros de Lisboa
Alferes miliciano de cavalaria, o aspirante a oficial miliciano de
cavalaria, graduado em alferes, (04551668) Vitor Manuel Esteves
Leitão, em disponibilidade, contando a antiguidade desde 1 de
de Novembro de 1975, devendo ser considerado nesta situação
desde 15 de Janeiro de 1976.
(Por portaria de 2 de Dezembro de 1985. 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, (05289767) Amílcar Monge da
Silva, em disponibilidade, contando a antiguidade desde 1 de
Novembro de 1971, devendo ser considerado nesta situação
desde 6 de Abril de 1972.
Alferes miliciano dc cavalaria, o aspirante a oficial miliciano de
cavalaria (10236370) Francisco José Neto Melro, em disponi
bilidade, 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 Janeiro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Engenharia:
Escola Prática de Engenharia
Alferes milicianos de engenharia, os aspirantes a oficial milicianos

de engenharia (02321073) Alberto Manuel
(14385376) José Manuel da Costa Duarte e
Antunes Rosa, todos em disponibilidade,
dade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1984.

Botelho de Mirando,
(09878680) Fernando
contando a antigui
Não carece de visto do

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

Alferes miliciano de engenharia, o aspirante a oficial miliciano de
engenharia (03131978) João Agostinho Costa Dias, em disponi
bilidade, contando a antiguidade desde a data da presente por
taria.
(Por portaria de 22 de Dezembro de 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276.A/75.)

Alferes miliciano de engenharia, o aspirante a oficial miliciano de
engenharia (00436879) Francisco Amadeu Gonçalves Peixoto,
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em disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria dc 10 de Àgosto dc 1985. Não carece de visto do
Tribunal dc Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75j

Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de saúde (03898277) Francisco José Albernaz Cai’valho Santos, em disponibilidade, contando a antiguidade desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Agosto dc 1984. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Alferes miliciano do serviço de educação física, o aspirante a oficial
miliciano do serviço de educação física (04285376) Vasco Antó
nio da Silva Rodrigues, em disponibilidade, contando a anti
guidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 22 de Dezembro de 1984. Não carece de ‘isto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)
Regimento de Engenharia n.° 1
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (09670874) José Belo Gonçatves, em disponibilidade,
contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1975, devendo
sei’ considerado nesta situação desde 10 de Fevereiro de 1976.
(Por portaria de 3 de Março de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Alferes milicianos de engenharia, os aspirantes a oficial milicianos
de engenharia (00866980) Carlos Manuel Simões Columbano
Taveira, (08609681) João Manuel Macedo Pinto da Cruz,
(00940881) Mário Jorge Carneiro Ramalho, (00807180) Martinho
Luís Martins Oueiroz Fialho Tojo (07144680) Manuel António
Vassalo Cunha Bernardino, (11909581) Carlos Manuel Dias
Marques Contente, (02672180) António Manuel Uva Sancho
Teodoro e (10369480) Augusto José dos Santos Duque, todos em
disponibilidadeS contando a antiguidade desde a data da pre
sente 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.)
Alferes miliciano de engenharia, o aspirante a oficial miliciano de
engenharia (10879677) Virgílio dos Santos Soares, em disponi
bilidade, contando a antiguidade desde 13 de Agosto de 1983,
desde quando deve ser considerado nesta situação.
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Alferes milicianos de engenharia, os aspirantes a oficial milicianos
de engenharia (19946$79) António Pedro dos Santos Lucas e
(01237979) Luciano Rocirigues dos Santos, ambos em disponibili
clade, contando a antiguidade desde 17 de Dezembro de 1983,
dcsde quando devem ser considerados nesta situaçõo.
(Por portaria de 3 de Março de 1986. Não carece de

visto

do

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

Alferes miliciano cio serviço de saúde, o aspitante a oficial miliciano
do serviço de saúde (01587376) José Manuel Cortez Lencastre,
em disponibilidade, contando a antigtiidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1985. Não carece dc visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)

Transmissões:
Regimento de Transmissões
Alferes milicianos de transmissões, os aspirantes a oficial milicianos
de transmissões (04712583) José Manuel da Rosa Nunes e
(13051180) António Joaquim Jvlartins Vilares, ambos em dis
ponibilidade, contando a antiguidade 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.)

Alferes miliciano de transmissões, o aspirante a oficial miliciano de
transmissões (15215080) José de Oliveira e Silva, em disponi
bilidade, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. Não carece de Visto do
Tribtinal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Serviço de saúde:
Batalhõo do Serviço de Saúde

Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de saúde (40093561) Vítor Manuel Carcioso Carneiro,
em disponibilidade, contando a antiguidade desde 1 de Novem
bro de 1969, devendo ser considerado nesta situação desde 22
de Outubro de 1969.
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Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de saúde, (41449762) Sidónio António de Sousa, em
disponibilidade, contando a antiguidade desde 1 de Novembro
de 1969, devendo ser considerado nesta situação desde 24 de
Março de 1969.
(Por portaria de 2 de Dezembro de 1985. 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 (31326261) Rogério fernandes de Carvalho,
em disponibilidade, contando a antiguidade desde 1 de Novembro
de 1967, devendo ser considerado nesta situação desde 29 de
Dezembro de 1973.
(Por portaria de 3 de Março de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos cio Decreto n.° 276.A/75.)
Serviço de administração militar:
Batalhão de Administração Militar
Tenente miliciano do serviço de administração militar, o alferes
miliciano do serviço de administração militar (10932381) Alva
rino Manuel de Jesus Ferreiro de Castro, em disponibilidade,
contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 18 de Dezembro de 1985. 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 serviço de administração militar, graduado
em alferes, (18456572) José Manuel de Araújo Moreira, em
disponibilidade, contando a antiguidade desde 1 de Novembro
de 1973, devendo ser considerado nesta situação desde 4 de
Julho de 1973.
(Por portaria de 2 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Serviço de material:
Batalhão do Serviço de Material
Alferes miliciano do serviço de material, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de material (15078379) Arnaldo Mário Grova dos
Santos Correia, em disponibilidade, contando a antigciidade desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos cio Decreto a.° 276-A/75.)
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Serviço de transportes:
Batalhão do Serviço de Transportes

Dcsgraduado do posto de capitão miliciano, desde 28 de Agosto de
1975, o alferes miliciano de infantaria (09056567) Anacleto Ale
xandre Milhciras Costa, do Batalhão do Serviço de Transportes,
na situação de disponibilidade desde a mesma data.
(Por portaria de 16 de Abril de 1986. Não carece de
Tribtmal

de Contas, nos

Visto

do

termos do Decreto n.° 276.A/75.)

Alferes miliciano de engenharias o aspirante a oficial miliciano de
engenharia (60720971) Carlos Manuel Macedo Matos, em dispo
nibilidade, 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 Janeiro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.

Comandos:
Regimento de Comandos

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria, graduado em alferes, (17016472) Camilo António
Morais, em disponibilidade, contando a antiguidade desde 1 de
Novembro de 1974, devendo ser considerado nesta situação desde
26 de Outubro de 1974.
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos de
infantaria, graduados em alferes, (17709972) José Augusto André
Ribeiro e (03820672) Natalino Carapeta Bolas, ambos em disponi
bilidade, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1974,
devendo ser considerados nesta situação desde 17 de Janeiro
de 1975.
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria, graduado em alferes, (73995872) António Manuel
Rodrigues Moacho, em disponibilidade, contando a antiguidade
desde 1 de Novembro de 1974, devendo ser considerado nesta
situação desde 5 de Fevereiro de 1975.
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos de
infantaria, graduados em alferes, (07429172) Artur Lino Matos
de Sousa e (10330572) António Manuel Estima Mirando, ambos

$72

ORDEM DO EXt:RCITO N.’ 10

2. Série

cm disponibilidade, contando a antiguidade desde 1 de Novembro
de 1975, devendo ser considerados nesta situação desde 14 de
Julho de 1975.
(Por portaria de 2 de Dezembro de 1985. 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 (15971781) Paulo Carvalho de Matos fernandez,
(02728784) Acúcio Manuel da Silva Gonçalves, (06650781) Antó
nio Pedro Correia Margarido, (17687484) José Manuel Proença
facadinhas, (01320284) José Nicolau Gonçalves de Figueiredo.
(18476885) José Manuel Queirós Loureiro de Jesus Costa,
(09340181) Fernando Jorge Paixão Ferrinha, (00376784) Ltiís
Carlos Miguel Peyssonneau Nunes, (00478578) António Manuel
ferreira Lopes e (10943581) Miguel João Pisoeiro de Freitas,
todos em disponibilidade, contando a antiguidade desde a data
da presente portaria.
Por portaria de 13 de Dezembro de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75i

Distritos de recrutamento e mobilização:
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Ëvora

Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de infantaria
(71066567) Domingos Vicente Valadas Neves, em disponibilidade,
contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1971, desde
quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 3 de Fevereiro dc 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Õrgãos de execução dos serviços e otitros elementos:
Estabelecimentos de instrução
Academia Militar
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de saúde (02231677) José Augusto Barata, em dispo
nibilidade, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto dc 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/is.)

2. Sric

873

ORDEM DO EX1RClFO N.’ 10

Centro de Instruçíío de Operações Especiais
Alteres milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos
de infantaria (07795283) Alfredo José Magma do Rosário e
(01909182) João José Guerra Martins, ambos em disponibilidade,
contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1985. Niio carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Docreto n.° 276-A/75.)

Centro Militar de Educação Física, Equitação e Desportos
Alferes milicianos do serviço de educação física, os aspirantes a

oficial milicianos do serviço de educação física (09323$79) Jorge
Manuel Pereira Marques e (17663878) Edgar José Sena dos
Santos Pereira, ambos em disponibilidade, contando a antigui
clade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. N9o carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Estabelecimentos hospi talares
Hospital Militar Regional n.° 1
Alferes milicianos do serviço de saúde, os aspirantes a oficial mili
cianos do serviço de saúde (04488278) Fernando José da Mota
Leite Cruz Gomes e (05854775) António Fernando Rangel de
Pinho, ambos em disponibilidade, contando a antiguidade desde a
data da presente portaria.
(Poi’ portaria

de

20 dc Dezembro

de

1985. No carece de visto do

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

Flospital Militar Regional n.°

4

Alferes milicianos do serviço de saúde, os aspirantes a oficial mili
cianos do serviço de saúde (03057278) João Paulo Furtado
Coisinha, (0083117$) Guilherme Manuel Cardador 1_cal Pereira
e (05493675) José Manuel Carapinha, todos em disponibilidade,
contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria dc 20 de Dezembro de 1985. No carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° ?76-A/75.)
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Diversos:
Agrupamento Base de Santa Margarida
Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano dc infantaria
(06777479) Diocleciano Jorge da Costa Leal Pinto, em díspo
nibilidade, contando a antiguidade desde 31 de Dezembro de
1983. desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 3 de Março de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)

1

.

Brigada Mista Independente

Batalhão de Infantaria Mecanizado
(Agrupamento Base de Santa Margarida)
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos
de infantaria (02503379) António Josó Cancela Arroja, (03415782)
José António Pimenta de Paulo Lory, (09464680) Manuel de
Jesus Leitão da Cruz, (00402282) Jorge Póvoa Dinis e (01874882)
Fernando dos Santos Oliveira, todos em disponibilidade, con
tando a antiguidade desde a data da presente portaria.

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (0591067$) João Manuel Nunes Bola, em disponi
bilidade, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1985. Não 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 (19799583) Rui António dos Santos Coutinho,
(02895083) Luís Miguel de Castto Filipe Osário Mora, (09373284)
Paulo Jorge Gonçalves Oliveira, (19726164) Ivo Manuel Ferreira
Torres, (18770463) Paulo Carlos Ribeiro Castela e (19675879)
Carlos Alberto Martins de Sousa Magalhães, todos em disponi
bilidade, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 276-A/75.)
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•a Brigada Mista Independente
Batalhão de Apoio de Serviços
(Agrupamento Base de Santa Margarida)
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de saúde (0096407$) João Manuel Simões da Nativi
dade Silva, em disponibilidade, contando a antiguidade desde
a data da presente portaria.
Alferes miliciano do serviço de administração militar, o aspirante a
oficial miliciano do serviço de administração militar (07828781)
António Augusto de Sousa Pereira Joel, em disponibilidade, con
tando a antiguidade 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.)

Ministério da Administração Interna
Guarda Nacional Republicana
Tenentes milicianos de infantaria, os alferes milicianos de infantaria
(03184580) João Eduardo Santos Matos e (12953580) José dc
Paiva Cardoso Pereira, ambos em disponibilidade, contando a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 9 de Agosto de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/is.)

IV

—

COLOCAÇÕES, EXONERAÇÕES E TRANSFERËNCIAS
Oficiais do quadro permanente
Quartéis-generais:
Região Militar de Lisboa

de artilharia, adido, (0646116$) Américo Almeida Nunes
Bento.

Major

(Por portaria de 21 de Março de 1986.)
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Oficiais do quadro de complemento
Armas e serviços:
Estado-Maior do Exército
Alteres miliciano do serviço de pessoal, do Instituto de A]tos Estudos
Militares, (06768180) Manuel António Colaço Martinho.
(Por portaria de 31 de Dezembro de 1985.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, do Quartel-General da Região Militar do Sul, (02308281) Paulo Manuel
Ribeiro Pereira.
(Por portaria

de

2 de Janeiro

de

1986.)

Direcção da Arma dc Artilharia
Aspirante a oficial miliciano de artilharia, do Regimento de Artilharia
dc Costa, (14385884) António Jorge Costa Brás.
(Por portaria

de

6

de Janeiro

de 1986.)

Qttartéis-generais:
Região Militar do Centro
A]feres miliciano de cavalaria, do Regimento de L.anceiros de Lisboa.
(04089084) José Manuel Caetano Camilo.
(Por portaria de 6 de Janeiro de 1986.)

Tenente miliciano de engenharia, da Companhia de Engenharia da
]a Brigada
Mista Independente (Escola Prática de Engenharia).
(06086880) Acácio Marques Norberto.
(Por portaria de 9 de Janeiro de 1986.)

Região Militar de Lisboa
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de Elvas,
(09848683) Filipe Gomes Amorim d’Orey Gaivão.
(Por portaria de 30 de Dezembro de 1985.)
Aspitantc a oficial miliciano do serviço de pessoal, do Batalhão do
Serviço Geral do Exército, (18611279) António Joaquim Chaves
Baloca.
(Por portaria de

20

de Dezembro de

1985.)
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Região Militar do Norte
Porto,
Alferes miliciano de intantaria, do Regimento de Infantaria do
(10973$84) Armando José Soares da Costa.
(I’or portaria de 6 de janeiro dc 1986.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Centro de Instru
ção de Operações Especiais. (15292379) José Fernancto Tavares
dc Carvalho.
(Por portaria de 9 de Fevereiro de 1986.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, da Escola Prática
de Cavalaria, (03403082) Diogo António de Azeredo Noronha de
Brito e Faro.
(Por portaria de 10 de fevereiro de 1986.)

Zona Militar da Madeira
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infan
taria de Elvas, (10542884) João Tiago Gaminha Nunes.
(Por portaria dc 23 de Dezembro de 1985.)
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infan
taria de Chaves, (03945480) Eduardo M. Correia Carvalho.
(Por portaria de 16 de Dezembro de 1985.)

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

Infantaria:

Regimento de Infantaria de Angra cio Heroísmo
Alferes miliciano de infantaria, da Escola Prática de Infantaria,
(19627982) Pedro Anselmo Ferreira de Sonsa Guerra.
(Por portaria de (2 de Janeiro de 1986.

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Depósito Geral de
Material de Guerra, (02495683) Victor Manuel Guerra Rodiigucs.
(Por portaria de 3 de Janeiro dc 1986.)
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Regimento de Infantaria de Beja
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, cio Regimento de Infan
taria do Porto (08515584) Luís Carlos da Silva Madeira.
(Por portaria dc 20 de Dezembro de 1985.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, da Escola Prática de
Infantaria, (01091085) Paulo Alexandre Freire Alcântara.
(Por portaria de 6 de Janeiro dc 1986.)

Regimento dc Infantaria de Chaves

Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Ponta Delgada, (04189082) João Mamtei Fernandes Lavaredas.
(Por portaria de 21 de Janeiro de 1986.)

Regimento de Infantaria dc Elvas
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infan
taria do Porto, (19164282) Márío Rui de Vasconcelos G. Ferreira.
(Por portaria dc 20 de Dcicmbro de 1985.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, da Escola Prática de Infan
taria, (09439884) Mário Vítor Marins Horta de Oliveira.
(Por portaria dc 6 de Janeiro dc 1986.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Quartel-General
da Região Militar do Norte, (17647878) Serafim Armindo Dias
de Carvalho.
(Por portaria de 22 dc Janeiro de 1986.)

Regimento de Infantaria de faro
Aspirante a oficial miliciano de educação física, do Regimento de
Cavalaria de Estreinoz, (08977585) Pedro Jorge Francisco Ventura.
(Por portaria dc 17 de Fevereiro dc 1986.)

Regimento de Infantaria do Funchal
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Centro de Instrução
de Operações Especiais, (17098883) Rui Eduardo Castro Fer
nancles Pereira.
(Por portaria de 3 de Janeiro de 1986.)
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Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infan
taria de Viseu, (17769084) Rogório Soeiro Ribeiro.
(Por portaria de 5 de Janeiro de 1986.)
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Batalhão de Infantaria
Mecanizado da 1. Brigada Mista Independente, (19799583) Rui
António Santos Coutinho.
(Por portaria dc 22 dc Janeiro dc 1986.)

Regimento dc Infantaria do Porto
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infan
taria de Angra do Heroísmo, (12463984) Luís Herminio fei
nandes Moura, em disponibildade.
(Por portaria dc 5 de feverciro de 1986.)

Regimento dc Infentaria dc Qucluz
Tenente miliciano de infantaria, da Direcção do Serviço de Infor
mática do Exórcito, (08554980) António José Xavier Bebiano
Cepeda Afonso, cm disponibilidade.
(Por portaria de

1

dc Março dc

1986.)

Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Angra do Heroísmo, (18161985) António José Alves Lourenço.
(Por portaria de 31 de Dezembro de 1985.)

Alferes miliciano de infantaria, do Batalhão de Infantaria Mecanizado
da l.a Brigada Mista Independente, (19045882) João Alberto
Marques Venâncio.
(Por portaria de 6 de Janeiro de 1986.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento dc Infan
taria de Tomar, (10900384) Paulo Alexandre Cunha Nogueira
Pelicano.
(l’or portaria de 5 dc Janeiro de 1986.)
Regimento de Infantaria de Tomar
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Centro de Instrução
de Operações Especiais, (09611482) António Jorge Rodrigues da
Silva.
(Por portaria de 30 de Dezembro de 1985.)
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Regimento dc Infantaria de Visctt
Alferes miliciano dc infantaria, do Batalhão de Infantaria Mecanizado
da 1 : Brigada Mista Independente, (10331783) Carlos António
dc Pina Saimento.
(Por portaria de 6 dc Janeiro de 1986.)

Batalhão de infantaria de Aveiro
Aspirante a oficial miliciano de educação física, do Centro Militar
de Educação Física. Equitação e Desportos. (17663878) Edgar
José Sena dos Santos Pereira, em disponibilidade.
(Por portaria de 20 dc Dezembro

de

1985.)

Artilharia:
Escola Prática dc Artilharia
Aspirante a oficial miliciano de artilharia, do Regimento de Artilharia
de Lciria, (10036683) Duarte Nuno Pratas Catalão.
(Por portaria de 21 de Dezembro de 1q85.)

Aspirante a oficial miliciano de artilharia do Regimento de Artilharia
de Leiria, (11380284) João Eugénio Martinho da Silva.
(Por portaria de 3 dc Janeiro dc

1986.)

Regimento dc ArtiLharia de Leiria
Aspirante a oficial miliciano de artilharia, da Escola Prática de
Artilharia, (14574284) José António Serrano Candeias.
(Por portaria de 21

de Dezembro de 1985.)

Aspirante a oficial miliciano de artilharia, do Regimento dc Artilharia
da Serra do Pilar, (14773684) Maurilio Agnelo Tomás Sé Soares
(Por portaria

de 7 de Janeiro de 1986.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar,
do Regimento de Infantaria dc Castelo Branco, (00800580) Carlos
Alberto Martins Cordeiro Bértolo.
(Por portaria de 12 de Fevereiro de 1986.)

2. Sri

ORDEM 1)0 EXI1RCItO N.° 10

881

Regimento de Artilharia de Lisboa
‘lenente miliciano de artilharia, do Grupo de Artilharia de Guar
nição no 2, (12940380) José Francisco ReaHnho Póvons, em
disponibilidade.
(Por portaria de 5 de fevereiro de 1986.)

Alferes miliciano de artilharia, da Escola Prática dc Artilharia,
(051 588$ 1) Carlos Alberto Barros Martins.
(Por portaria de 30 dc Dezembro de 1985.)

Aspirante a oficial miliciano de artilharia, do Grupo de Artilharia
de Guarnição n.° 1, (19573082) Jorge Miguel Botelho Moreira
Guerra, em disponibilidade.
(Por portaria de 4 de fevereiro de 1986.)

Aspirante a oficia] miliciano de artilharia, do Grupo de Artilharia de
Guarnição n.° 1, (16124180) António Marcelo Nicolau Marques,
cm disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano de artilharia, do Grupo de Artilharia de
Guarnição n.° 2, (14142982) Pedro Gil de Sousa Amorim, em
disponibilidade.
(Por portaria de 5 de fevereiro de 1986.)
Aspirante a oficial miliciano de artilharia, do Centro de Instrução de
Artilharia Antiaérea de Cascais, (10668081) Luís Miguel Mar
ques cio Carmo Amaral Barata, em disponibilidade.
(Por portaria de 2 de fevereiro de 1986.)

Alferes miliciano de educação física, da Escola Prática de Adminis
tração Militar, (10582378) José Manuel Guerreiro Martins Sal
gueiro, em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano de educação física, do Centro Militar
de Educação Física, Equitação e Desportos. (09323879) Jorge
Manuel Pereira Marques, em disponibilidade.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985.)

Regimento de Artilhat-ia da Serra do Pilar
Aspirante a oficial miliciano de artilharia, do Centro de Instrução
de Artilharia Antiaérea de Cascais, (13794282) Manuel Filipe
Alves Costa, etii disponibilidade.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985.)
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Centro de Instrução de Artilharia Antiaérea de Cascais
Alferes miliciano de artilharia, do Grupo de Artilharia de Guarniiio
n.° 1, (05989683) Jogo António Santos Rocha Madeira.
(Por portaria dc 6 de Janeiro de 1986.)

Cavalaria:
Escola Prática de Cavalaria
Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, do Regimento de Lan
ceiros de Lisboa, (13812283) David Manuel Oliveira Gomes.
(Por portaria de 6 de Janeiro de 1986.)

Regimento de Cavalaria de Braga
Alferes miliciano de cavalaria, do Regimento de Lanceiros de Lisboa,
(17722582) Duarte Pedro Álvaro Alvos de Sousa.
(Por portaria dc 6 de Janeiro dc 1986.)

Regimento de Lanceiros de Lisboa

Alferes miliciano de cavalaria, da Escola Prática de Cavalaria.
(14442$72) Paulo Jorge Pereira Gomes.
(Por portaria de 23 de Dezembro de 1985.)

Regimento de Cavalaria de Santa Margarida
Alferes miliciano de cavalaria, do Regimento de Lanceiros de Lisboa,
(04938283) Carlos Alberto Gouveia Cardoso.
(Por portaria dc 7 de Janeiro de 1986.)

Alferes miliciano de cavalaria, do Regimento de Lanceiros de Lisboa,
(09035384) Paulo Alberto de Matos Gonçalves.
(Por portaria de 26 de Janeiro de 1986.)

Transmissões:
Escola Prática de Transmissões
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, do Centro de
Gestão financeira da Região Militar do Centro, (07819281) Fer
nando Albino da Silva Dias.
(Por portaria

de

de Fevereiro de

1986.)
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Regimento de Transmissões
Alferes miliciano de transmissões, da Escola Prática de Transmissões,
(17181382) Miguel Vilaça Rodrigues Lima, em disponibilidade.
(Por portaria dc 1 de Fevereiro de 1986.)
Prática de
Aspirantes a oficial milicianos de transmissões, da Escola
Angelo,
Pinto
Tavares
José
Fausto
(10637883)
Transmissões,
Pires
(12635680) Jorge Manuel Lopes Rosa e (15565080) José
de.
disponibilida
Geraldes Rosa, todos em
(Por portaria dc 20 de Dezembro de 1985.)

Serviço de saúde:
Batalhão do Serviço de Saúde
Adminis
Alferes miliciano do serviço de saúde, da Escola Prática de
em
Mendes,
Louro
Alegre
Francisco
(03729178)
tração Militar,
disponibilidade.
Mili
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de saúde, do Hospital
de
Rangel
Fernando
António
(05854775)
tar Regional n.° 1,
Pinho e (04488278) Fernando José da Mota Leite Cruz Gomes,
ambos em disponibilidade.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1983.)

Serviço de administração militar:
Escola Prática de Administração Militar
Alferes miliciano do serviço de administração militar, da Direcção do
Serviço de Intendência, (12174283) António Pereira Gerardo.
(Por portaria de 6 de Janeiro de 1986.)

Batalhão de Administração Militar
Alferes milicianos do serviço de administração militar, da Escola
Prática de Administração Militar, (07483180) António Batalha
Reis, (02629681) José Augusto Fernandes Redondo, (15692481)
João Alberto Soares Moureira Sousa Teles, (02012782) António
José Ribeiro Júlio, (19474181) Eduardo José Matias Francisco,
(06502580) João Paulo Majer Batista da Silva, (11577481) Vítor
Manuel Pereira Judícibus e (15688181) Hélder Filipe Antas dos
Santos Revesso, todos em disponibilidade.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985.)
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Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, da
Escola Prática de Cavalaria, (04227585) Jorge António Borges
de Morais.
or

portaria de

14 dc fevereiro dc 1986.)

Serviço de reconhecimento das transmissões:
Batalhão dc Informação e Reconhecimento das Transmissões
Tenente miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de luvas,
(01134580) Alfredo Gonçalves Martins Pequito.
(Por portaria de $ de Janeiro de 1986,)
Alferes miliciano de transmissões, da Chefia do Serviço de Reco
nhecimento dc Transmissões, (02464983) Miguel Nuno Guerreiro
Macieira Condeixa, em disponibilidade.
(Por portaria dc 17 de Fevereiro de 1986.)

Serviço de material:
Batalhão do Serviço de Material
Tenente miliciano do serviço dc material, do Depósito Geral de
Material de Guerra, (12919679) Joaquim Míguel Martins Gabriel,
em disponibilidade.
(Por portaria de 1$ de Fevereiro de 1986,)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de materia], da Escola Prá
tica do Serviço de Material (07559279) Luís Manuel Antunes
Dório Comes, cm disponibilidade.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985.)

Serviço de transportes:
Batalhão do Serviço de Transportes
Alferes miliciano de infantaria, do Centro de Instrução de Artilharia
Antiadica de Cascais, (10743482) Pedro Nuno Madeira Montez.
(Por portaria dc 13 de Janeiro de 1986.)

Serviço geral do Exército
Batalhão do Serviço Geral do Exército
Tenente miliciano de infantaria, da Escola Prática do Serviço de
Material, (11670778) Francisco Pinheiro Rodrigues Caetano.
(Por portaria de 2 de Setembro de 1985.)
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Tenente miliciano de cavalaria, do Estado-Maior
(12653478) José Pedro Correia Chaves.

do

Exército,

(Por portaria dc 13 de Janeiro de 1986.)

Distritos de recrutamcno e mobilização:
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Abrantes
Alteres miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de Castelo
Branco, (04055971) João António Pessoa Milhano, licenciado.
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Cavalaria de Santa
Nfargarida, (0138807 1) Jaime Rodrigues Picão Ribeiro, licenciado
Alferes miliciano de artilharia, do Regimento de Artilharia de Lisboa,
(19021271) Alexandre de Figueiredo Marques Teixeira, licenciado,
Alicies milicianos de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de Santa
Margarida, (18873771) Carlos António da Piedade Silva,
(14687771) José Maria Grancinho Paralta e (08222871) Mário
Rafael Oliveira da Cunha, todos licenciados.
Alferes miliciano do serviço de saúde, do Batalhão do Serviço de
Saúde. (00331971) José Caldeira Martins, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1986.)
Àlferes miliciano do serviço de material, do Regimento de Artilharia
de Leiria, (05074169) Joaquim Luís de Jesus Sousa, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Angra do Heroísmo
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Artilharia de Lisboa,
(07728371) Fernando António Soares Rocha, licenciado.
Alferes miliciano de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de Santa
Margarida, (04210271) João Manuel de Melo Cardoso, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1986.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Aveiro
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Cavalaria de Santa
Margarida. (11592371) Manuel fernandes da Silva, licenciado.
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Alferes milicianos de artilharia, do Regimento de Artilharia de Lisboa,
(01579571) Carlos Alberto Pires de Meio e (02285671) Aníbal
José Alves Rodrigues Ferreira, ambos licenciados.
Alferes miliciano de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de Santa
Margarida, (17534071) Norberto Pereira Tavares, licenciado.
Alferes milicianos do serviço de saúde, do Batalhão do Serviço de
Saúde, (19939971) Fernando José ferreira Dias de figueiredo,
(08153171) Amílcar Simões Pereira, (06295471) Manuel de Bas
tos Pinto, (05260371) João Luís Dorningues Mestre e (03161671)
Mário Luís de Almeida ferreiro da Cruz, todos licenciados.
Alferes miliciano do serviço de administração militar, do Regimento de
Cavalaria de Santa Margarida, (13167371) Manuel Alves Duarte,
licenciado.
(Por portaria dc 1 de Janeiro de 1986.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Beja
Alferes miliciano do serviço de saúde, do Batalhão do Serviço de
Saúde, (11481171) António Tenreiro Lopes, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1986.)
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Braga
Alferes miliciano de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de Santa
Margarida, (09221971) José Manuel Teixeira Cruz, licenciado.
(Por portaria dc 1 de Janeiro de 1986.)

Alferes miliciano de engenharia, do Regimento de Engenharia n.° 1,
(11537770) António Pedro de Oliveira Costa, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro dc 1985.)

Alferes milicianos do serviço de saúde, do I3atalhão do Serviço de
Saúde, (17247071) José de Oliveira Sousa, (07223971) José Manuel
de Lima Martins e (04860571) José Manuel da Silva Pereira,
todos licenciados.
Alferes miliciano do serviço de administração militar, do Regimento de
Artilharia de Lisboa, (13701371) Jorge Manuel Gonçalves Borges,
licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de
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Distrto de Recrutamento e Mobilização de Castelo Branco
de Faro,
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria
ado.
licenci
,
Diogo
ues
(01498571) Luís Rodrig
Infantaria de
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de
, (04294871)
Barata
ão
Ascenç
de
João
771)
Castelo Branco, (13964
Henri
Infante
m
Joaqui
771)
(17223
ra,
Caldei
Pires
l
Manue
Rui
io
Antón
871)
(00357
Lopes,
ques, (72223771) Fernando Luís
Pereira
l
Manue
João
071)
(16446
o
e
Robert
Filipe da Silva
Venâncio, todos licenciados.
de Santa
Alferes milicianos de cavalaria, do Regimento de Cavalaria
671)
(00115
e
ho
Moutin
Barata
Carlos
João
771)
(19788
rida,
Marga
ados.
licenci
ambos
Raul Marçalo Pires da Fonseca,
o de
Alferes miliciano do serviço de saúde, do Batalhão do Serviç
ado.
da,
licenci
Almei
s
de
Martin
Saúde, (02461771) Jorge Lopes
Infantaria
Alferes milicianos do serviço de saúde, do Regimento de
Pires e
Vieira
Maria
io
de Castelo Branco, (04634371) Antón
ambos
,
Soares
lves
Gonça
eili
Pignat
io
(10308571) João Antón
ados.
licenci
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1986.)

Distrito de Recrtitamento e Mobilização de Coimbra
Leiria,
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Artilharia de
ado.
(08840668) Eduardo Manuel Alçada da Gama Castela, licenci
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1983.)
de Lisboa,
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Artilharia
ado.
licenci
des,
fernan
e
Resend
Jorge
m
Joaqui
(08673371)
de Castelo
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria
ado.
,
licenci
Pereira
sio
Ambró
do
Fernan
571)
Branco, (19328
ria de Santa
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Cavala
e
Leal
(14472771)
Sousa
de
Luís
José
671)
(12448
Margarida,
António Maria Diniz Ferraz, ambos licenciados.
de Saúde,
Alferes miliciano de infantaria, do Batalhão do Serviço
(10788871) Rui Alberto Velho dos Santos Freitas, licenciado.
(Por portaria dc 1 de Janeiro de 1986.)
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Alferes miliciano de artilharia, do Regimento de Artilharia de Leiria,
(00077167) Fernando Ferreiro Batista, licenciado.
(Por portaria de

1 de Janeiro de 1982.)
Alferes miliciano de artilharia, do Regimento de Artilharia de Lisboa,
(03815771) Ricardo Jorge dos Santos Stricher, licenciado.

Alteres milicianos de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de Santa
Margarida, (60366271) António Luís fernandes Tomé, (14563871)
José Carlos Mota fernandes, (04508171) José Moreira Amoral
e (10799971) António Alves da Silva, todos licenciados.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1986.)

Alferes miliciano do serviço de saúde, do Regimento de Artilharia de
Leiria, (02565468) João Lourenço Fernandes ferreira da Costa,
licenciado.
Janeiro de 1983.)
Alferes milicianos do serviço de saúde, do Batalhão do Serviço de
Saúde, (15617271) Moisés Rodrigues Torres, (14775071) José
Eduardo Pereira Machado, (08003371) Silvino César Machado
Santos, (06980771) José Martins Nunes, (02483771) João José
de Almeida fortes, (02483071) Carlos Alberto Bastos Ferreira,
(02137071) Pedro dos Santos Ribeiro, (02070771) José Eugénio
Quaresma Albano, (01583271) José António Pereira Órfão,
(01460671) Fernando Manuel Fagundes Vieira, (01413471) Luís
Manuel dos Anjos Loureiro, (00862671) Jacinto Manuel Pereira
da Silva, (00696771) Frederico Fernando Monteiro Marques
Valido, (00690571) Urbano dos Anjos Marques de figueiredo,
(00675371) Manuel Luís da Silva Pereira, (00444771) Pedro Mi
guel Rego Costa Carreiro, (00361571) Sarnuel das Neves Bei
nardes e (00329471) Henrique Manuel Santiago Vieiro Gomes,
todos licenciados.
(Por portaria de 1 de

(Por portaria de 1 de Janeiro de 1986.)

Alteres 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 dc

Ëvora

Alferes miliciano do serviço de saúde, do Batalhão do Serviço de
Saúde, (18771871) Vítor Augusto do Monte Lopes, licenciado.
(Por portaria de 1 cio Janeiro de 1986.)
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Alferes miliciano do serviço de transportes, do Regimento de Enge
nharia n.° 1, (04826166) Jacinto Jerónimo Marques Casas Novas,
licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1981.)

Distrito dc Recrutamento e Mobilização de Faro
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento dc infantaria de Faro.
(14353171) Francisco José Viegas da Trindade Lopes, (72336471)
António Manuel Cardoso da Silva Pereira, (10185471) Fernando
Alberto dos Reis Afonso Beatriz, (09094871) Aldemiro Duarte
Figueiras Rodrigues, (16826171) Iosé Alberto florncio Barros e
(01975571) Carlos João André Guerreiro, todos licenciados.
Alferes miliciano de artilharia, do Regimento de infantaria de Faro,
(03153271) José Valério Tavares Rijo, licenciado.
Alferes milicianos de artilharia, do Regimento de Artilharia de Lisboa,
(04823971) Nuno Iosé Gago Paula TIrito e (14954471) Eduardo
José Ricardo Cristóvão, ambos licenciados.
Alferes miliciano dc cavalaria, do Regimento dc infantaria de Faro,
(09478971) Joaquim António Jorge Ventura Camões, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1986.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Lamego
Alferes miliciano dc infantaria, do Regimento de Artilharia de Lisboa,
licenciado.
(09955771) Rui de Castro Sepúlveda do Valie Teixeira.
Alieres miliciano de artilharia, do Regimento de Artilharia, de Lisboa.
(08447471) António da Conceição Moreira, licenciado.
Alferes miliciano de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de Santa
Margarida, (15185771) Joaquim Coelho Marques, licenciado.
(Por portaria dc 1 dc Janeiro de 1986.)

Alferes miliciano do serviço dc administração militar, do Regimento
de Artilharia de Leiria, (04974368) António Agostinho Nozes
Salgado, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1983.)
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Distrito de Recrutamento e Mobilização de Leiria
Alferes miliciano dc infantaria, do Regimento de Artilharia de
Lisboa, (02398371) Carlos António da Silva Neto, licenciado.
Alferes milicianos de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de Santa
Margarida, (00841571) Fernando Cordeiro da Silva Brites e
(00874471) Armindo da Cruz Jordiio, ambos licenciados.
(Por portaria de 1 de Janeiro

de

1986.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Lisboa
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Artilharia de Leiria,
(06658568) Fernando António Rosário do Carmo, licenciado.
(Por portaria dè

1

de Janeiro de 1983.)

Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de faro,
(17322671) Francisco José Padinha Pinto, (12183571) António
Paulo da Silva Gonçalves Raimundo e (05462971) Duarte José
de Meio e Castro Guedes, todos licenciados.
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Artilharia de
Lisboa, ($0017271) Jorge Carlos de Almeida, (05790671) Octávio
Dias, (14071071) Carlos Alberto Fernandes Correia e (16722771)
João Gabriel Passarinho Franco Preto, todos licenciados.
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Cavalaria de Santa
Margarida, (00461671) Adelino Alves Cardoso, licenciado.
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de Cas
telo Branco, (19476371) José António de Oliveira Tavares, licen
ciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1986.)

Alferes miliciano de artilharia, do Regimento de Artilharia de Leiria,
(15662568) Carlos Manuel Leitão Aguiar Câmara, licenciado.
(Por portaria de ]

de Janeiro de 1983.)

Alferes milicianos de artilharia, do Regimento de Artilharia de
Lisboa, (09487971) Carlos Alberto Atves do Branco, (60749471)
Mário Rui de Sousa Andrade Vieira, (14604871) António Ro
drigo Pinto da Cruz, (72403371) Jorge Manuel Boavida Fernandes
Dinis, (60877171) Francisco José da Conceição Lopes, (60358271)

2. Série
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Carlos Manuel da Costa Campos Pacheco, (19920171) José Au
gusto de Oliveira Trindade, (19368071) Joiío Maria Mora Torres,
(18925271) Carlos Manuel Lopes da Veiga ferro, (60546$71)
Luís Manuel Pinto de Matos Coelho, (03966371) António Manuel
Ferreira Abreu Guerra, (02599$71) António João de Almeida
Louro, (02220871) Luís Eduardo Bernardes Relvas, (00173$71)
Manuel Serras de Oliveira Pita, (08618271) José Ernesto Xavier
de Cintra Maurício, (13081571) José Augusto Dias da Costa,
(17207471) Benjamim João da Silva Paisana Filipe, (16872371)
Jorge Manuel Gomes Vicente, (16540771) José Manuel Borges
Figueiredo Santana, (15490571) José Jaime Pardelhas dos Santos,
(12869971) Fernando António de Almeida Costa Teixeira,
(12507471) José Júlio da Silva Mendonça, (12422871) Luís
Miguel Varanda de Castro, (12206171) Joaquim Alberto César
de Campos, (11212$71) Júlio Ribeiro Gonçalves, (10911971)
Álvaro Nuno Fernandes Gonçalves, (10875571) António Manuel
Medina da Silva Duarte, (08860771) António Guerreiro Gon
zalez Rey e (06125671) Luís Miguel ferro Pires Pombo, todos
licenciados.
Alferes milicianos do serviço de administração militar, do Regimento
de Artilharia de Lisboa, (19643971) João Pedro Mendes de Al
meida Lopes e (17471071) Ivo Manuel Neto Madeira Conceição,
ambos licenciados.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1986.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, da
Escola Prática do Serviço de Administração Militar, (03665568)
Jaime Alexandre de Gouveia Moreira, licenciado.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, do
Regimento de Infantaria de faro, (02265165) Henrique Valido
Carlos, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1983.)

Alferes miliciano do serviço de material, do Regimento de Infantaria
de Chaves, (12900769) Hélder Joaquim Rodrigues Carvalho
Futre, licenciado.
Por portaria de 1

de

Janeiro dc 1984.)

Alferes miliciano do serviço de transportes, do Regimento de Enge
nharia n.° 1, (06052063) Francisco Amaro de Sousa Subtil,
licenciado.
(Por portaria de

1 de Janeiro dc 1978.
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Alferes milicianos de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de Santa
Margarida, (16329171) Sérgio Romero Chagas e (03555171) Mdrio
Vaz Pires, ambos licenciados.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1986.)

Alferes miliciano de engenharia, do Regimento de Engenharia n.° 1,
(08776464) Carlos Alberto Martins Pereira, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1979.)

Alteres miliciano de engenharia, do Regimento de Engenharia n.° 1,
(01513867) José Manuel Nunes dos Santos Teixeira, licenciado.
tPor portaria

de

1 de Janeiro de 1982.

Alicies miliciano de engenharia, do Regimento de Engenharia n.°
(10593069) António Ramos Cavaco, licenciado.

1,

(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984.)

Alferes milicianos de engenharia, do Regimento de Engenharia n.° 1,
(09418170) Carlos Alberto Pinto Roda e (08755$70) Alfredo
Carlos dos Anjos Rebelo, ambos licenciados.
(Por portaria de 1 de janeiro de 1985.)

Alferes milicianos do serviço de saúde, do Batalhão do Serviço de
Saúde, (01285371) José Manuel de Azevedo Lopes dos Santos,
(06969071) Luís Filipe Aparício Fernandes dos Santos, (12366771)
l)omingos António Carreto Farinha da Silva, (12120371) Manttel
Salvador Aires Nogueira dos Reis, (13987371) Luís Abreu Lopes
da Mota Capitão e (11290671) Jorge Manuel Magalhíies Saraiva de
Aguilar, todos licenciados.
Alferes miliciano do serviço dc saúde, do Regimento de Artilharia de
Lisboa, (01734171) José Monteiro Abrantes, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1986.)

Distrito de Reertitamento e Mobilização de Ponta Delgada

Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Artilharia de Lisboa,
(00398371) ]oaquim Duarte Machado, licenciado.
Alferes miliciano do serviço de saúde, do Batalhão do Serviço de
Saúde, (03843571) Luís Louro Gomes de Gouveia, licenciado.
(Por portaria de 1 de laneiro de

1986.)
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Distrito de Recrutamento e Mobilização do Porto
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Cavalaria de Santa
Margarida, (06167171) Francisco forgc Coelho da Costa e Silva
e (01330671) Eduardo Delfim Feneira Monteiro, ambos licen
ciados.
Alferes mi]iciano de infantaria, do Regimento de Artilharia de Lisboa,
(14857671) Jósé dc Carvalho Pinto Moreira, licenciado.
Alferes milicianos de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de Santa
Margarida, (12712171) Rui da Rosa Ferreira Leite. (10796671)
Livio Alfredo Martins Ribeiro, (09323471) Jos3 António Martins
Carvalho, (02629571) Carlos Maria Leme Corte-Real de Castro
Lemos. (15977771) Manuel dc Oliveira Coutinho e Silva e
(13720271) Augusto Abílio da Cruz Tinoco. todos licenciados.
(Pui portariu de 1 de Janeiro dc 1986.)
Alferes milicianos de engenharia, do Regimento de Engenharia n.° 1,

(01391566) Manuel da Silva Batista Barros e (06782866) Manuel
Pereira de Figueiredo e Silva, ambos licenciados.

(Por portaria de 1 de Janeiro de 1981.)

Alferes miliciano de engenharia, do Regimento de Engenharia n.° 1,
(07189969) Carlos Manuel Vidas Ferreira, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984.)

Alferes miliciano de engenharia, do Regimento de Engenharia a.° 1,
(1981966$) António Abel dc Melo Nunes, licenciado.
(Por portai-ia de 1 dc Janeiro dc 1985.)

Alferes milicianos do serviço de saúde, do Batalhão do Serviço de
Saúde, (05321271) Manuel Matos Jácome Ramos, (06584171)
Joaquim António Fidalgo Morais, (07586271) José Jorge Ramalho
dos Santos, (08177471) Pedro Jorge Rodrigues Brandão,
(15096271) Joaquim Manuel da Silva Madureira, (17215471) An
tónio Joaquim Macedo de Carvalho, (18096371) Henrique Casi
miro Bastos Gonçalves e (03815871) João Carlos de Almeida de
Aguiar, todos licenciados.
Alferes miliciano do serviço de administração militar, do Regimento

de Artilharia de Lisboa, (05327471) Fernando Américo Guedcs
de Almeida, licenciado.
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Alteres milicianos do serviço de administração militar, do Regimento
de Cavalaria de Santa Margarida, (09709271) João Manuel Mon
teiro da Silva e (01061371) Eduardo Moreira da Silva, ambos
]icenciados.
(Por portaria de 1 dc Janeiro de

1986.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Santarém
Alferes milicianos de artilharia, do Regimento de Artilharia de Lisboa,
(13542771) José Manuel Gama Devesa, (10907071) Joaquim An
tónio Miranda da Silva e (01377071) António Horácio Chaves
Serras, todos licenciados.
Alferes milicianos de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de Santa
Margarida, (18987171) Francisco José Ricardo Fio e Torres,
(18356071) José Manuel Coutinho Lopes, (19779571) Manuel
Almeida Minderico e (19936971) Augusto Mendonça Tréni, todos
licenciados.

Alferes miliciano do serviço de saúde, do Batalhão do Serviço de
Saúde, (19152871) José António Marques Filipe, licenciado.
(Por portaria dc 1 de Janeiro de 1986.)

Alferes miliciano do serviço de administração militar, da Região
Militar de Angola, (60564170) Manuel João Vilela de Matos,
licenciado.
(Por portaria de

18 de

Fevereiro de

1986.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Setúbal
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Artilharia de Lisboa,
(07927571) José Joaquim Monteiro Andrade, licenciado.
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Cavalaria de Santa
Margarida, (09325171) Manuel António Barroso dos Santos
Lourenço, licenciado..
Alferes milicianos de artilharia, do Regimento de Artilharia de Lisboa,
(12672271) Álvaro Carvalheira Serra, (08347071) José António
Pinto Simões, (12115071) Agostinho Ferreira de Abreu e
(01504871) José António Feio Grosso, todos licenciados.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1986.)
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Alfetes miliciano de engenharia, do Regimento de Engenharia n.° 1,
(00822167) Máximo dos Santos Rosado, licenciado.
(Por portaria de 1 dc Janeiro de 1982.)

Alferes miliciano de engenharia, do Regimento de Engenharia n.° 1,
(60401468) Arlindo Jorge Navarro Veiga das Neves Santos,
licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de

1983.)

Alferes miliciano do serviço de saúde, do Regimento de Engenharia
n.° 1, (18230370) Carlos Alberto de Oliveira Simões, licenciado.
(Por portaria dc 1 de Janeiro de 1985.)

Alferes miliciano do serviço de pessoal, do Regimento de Infantaria
de faro, (08666071) José Manuel Cardoso Borges Soeiro, licen
ciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro dc 1986.)

Disriío de Recrutamento e Mobilização de Tomar
Alferes milicianos de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de Santa
Margarida, (19788771) João Carlos Barata Moutinho e (00115671)
Raul Maiçalo Pires da fonseca, ambos licenciados.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1986.)

Distrito de Recrutamento e Mobi]ízação dc Vila Real
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de Chaves,
(05482069) Mário Machado Pinto de Oliveira, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984.)

Distrilo de Recrutamento e Mobilização de Viseu
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de Chaves,
(07016969) Joaquim Mendes Sequeíra, licenciado.
(Por portaria dc 1 de Janeiro de 1984.)

Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Artilharia de Lisboa,
(05925171) Rui da Silva Dias, licenciado.
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Cavalaria de Santa
Margarida, (19068671) Alcides Pires Valente, (11192371) Octávio
Augusto Cabral de Andrade e (09407571) Victor Manuel Mar
tins, todos licenciados.
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Alferes miliciano de artilharia, do Regimento de Artilharia dc Lisboa,
(13451071) Manuel dos Santos Ribeiro, licenciado.
Alferes milicianos do serviço de saúde, do Batalhão do Serviço de
Saúde. (17432371) Carlos Alberto Fraga Viegas Mimoso e
(1228927]) António Manuel Gumes Moreira Duarte, ambos licen
ci ados
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1986.)

Õrgãos de execução dos serviços e outros elementos:
Estabelecimentos dc instrução
Academia Militar
Alferes miliciano de infantaria, do 1 Batalhão de Infantaria Moto
rizado da J •a Brigada Mista Independente (Regimento de Infan
taria dc Tomar). (17115480) António Mário Fragoso Coelho.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985.)

Instituto Militar dos Pupilos do Exército
Aspirante a oficial miliciano de artilharia, do Regimento de Artilharia
da Serra do Pilar, (17994480) António José Mendes Pedrinho.
(Por portaria de 6 de Janeiro

de 1986.)

Escola de Sargentos do Exércho

Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de Vila
Real, (08403182) Carlos Aarão Santos Magalhães e (07709883)
Rui Manuel Guimarães Castro.
(Por portaria de 20 de Janeiro dc 1986.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infan
taria cio Funchal, (10663982) Victor Martins Coelho da Silva.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985.)
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, da
Escola Prática de Administração Militar, (17448583) Manuel
Octávio Barros Vitorino Pereira Carvalho.
(Por

portaria de 6 de Janeiro de 1986.)
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Centro de Instrução de Operações Especiais
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Regimento de
Infantaria de Elvas, (09935978) Tito Alberto de Almeida de
Bragança fernandes.
(Por portaria de 27 de Janeiro de 1986.)

Estabelecimentos penais
forte da Graça
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Chaves, (01812583) Manuel Barbosa Gomes da Costa.
(Por portaria de 8 de Novembro de 1985.)

Diversos:
l.a Brigada Mista Independente
Batalhão de Infantaria Mecanizado
(Agrupamento Base de Santa Margarida)
Alferes milicianos de infantaria, do Agrupamento Base de Santa
Margarida, (16629684) António Leite de Araújo e (08715983)
António José Brites Marques Ribeiro.
(Por portaria de 8

de

Janeiro de 1966.)

Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Abrantes, (08071984) António Vale Carreto.
(Por portaria de 9 de Janeiro de 1986.)

1 •a Brigada Mista Independente
1

o

Batalhão de Infantaria Motorizado

(Regimento de Infantaria de Tomar)
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infan
taria de Queluz, (01226984 Miguel Gonçalves M. Nunes Tiago.
(Por portaria de 8 de Janeiro de 1986.)
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I. Brigada Mista Independente
2.° Batalhão de Infantaria Motorizado
(Regimento de Infantaria de Abrantes)
Alferes miliciano de infantaria, do Centro de Instrução de Operações
Especiais, (02952884) Noé Gonçalves Fernandes.
(Por portaria de 13 de

Agosto de 1985,)

Centro de Gestão Financeira Geral
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, do Regimento

de Cavalaria de Estremoz, (18707085) Luís Manuel Gomes
Sousa Pêcego.
(Por portaria de 7 dc fevereiro de 1986.)

Centro de Gestão Financeira da Região Militar do Centro
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, do Regimento de
Infantaria de Viseu, (02503380) Carlos de Carvalho Martins.

(Por

portaria dc 17

de fevereiro dc 1986.)

Centro de Gestão Financeira da Região Militar de Lisboa
Alferes miliciano do serviço de administração militar, da Direcção do

Serviço de Intendência, (02603281) Carlos Manuel Pona Pinto
Carreira.
Wor portaria de 6 de Janeiro de 1986.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, do
Depósito Geral de Material de Aquartelamento, (15292583) José
Carlos Correia Teixeira.
(Por portaria dc 7 de Janeiro de 1986.)

Centro de Selecção do Porto
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, do
Regimento de Cavalatia de Braga, (19283382) José Alberto
Rodrigues da Silva.
(Por portaria de $ de Janeiro de 1986.)
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RECTIFICAÇÃO DE PENSÕES DE RESERVA

O valor da rectificação de pensão de reserva do tenente-coronel de
infantaria, (51401911) José Simão Nunes, fixado na portaria
publicada na Ordem cio Exército, 2. Série, n.° 15, de 1 de
Agosto de 1980, página 112$, é alterado para 26 904$00, desde
11 de Janeiro de 1979.
(Por portaria dc 14 de Abril de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 276-A/75.)

VI— ACTUALIZAÇÃO DE PENSÕES DE RESERVA
Actualização das pensões de reserva dos oficiais a seguir mencionados
desde as datas que se lhes indicam;
Como 36 anos de servico:
Desde 1 de Janeiro de 1986;
General graduado:
(50700711) Ernesto Augusto Ferreira de Almeida Freire, 111 700$00.
Coronéis:
(30472511)
(51275411)
(51467511)
(51420511)
(30213111)
(50690311)
(50631711)
(50886411)
(50926111)
(51426211)
(52155511)
(50696511)
(51411811)

Rogério Andrade Chermont Bandeira, 106 600$00.
Norberto Amílcar Sousa Luís Ramos, 121 500$00;
Hcnriqtie Augusto Teixeira de Sousa Sanches, 121 SOOSOO;
Manuel Martins Pires, 112 450$00;
António Alvaro Foito dos Santos, 150 550800;
Nuno Caldas Franco Duarte, 121 934$00;
Jorge inglês Gancho Pereira de Carvalho, 106 600800;
Amândio Augusto Trancoso, 115 980$00;
Celestino da Cunha Rodrigues, 115 980800;
João Joaquim de Oliveira, 113 109$00;
João Luís Moreira Arriscado Nunes, 116 050$00;
Fernando de Meio Vieira Ponces de Carvalho, 106900$00;
Joaquim Rodrigo Nest Arnaut Pombeiro, 107 400800;
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(51056711)
(51420911)
(50701811)
(51147911)
(51389311)
(50276711)
(51472811)
(50081911)
(51192011)
(50155611)
(51476611)
(50168911)
(50171511)
(50814111)
(50367711)

2. Série

José Hcnriques Neves, 124 700$00;
Pedro Maria do Rio Carvalho Frazão, 106 600$00;
João Pedro do Carmo Chaves de Carvalho, 124 700$00;
Manuel da Costa Braz, 116530$00;
Adriano Sotero Madeira, 115 650$00;
Amândio Ferreira dc Sousa, 106 600$00;
Amílcar Ãlvaro Ferreira Monteiro, 106 600$00;
Flamínio Machado da Silveira, 106 600$00;
António de Campos Gil, 110 083$00;
Manuel Pereira Espadinha Milreu, 10$ 149$00;
Carlos Amaro Só Teixeira de Azevedo Ferraz, 106 900$00;
Abílio Santiago Cardoso, 106 900$00;
José Frederico Porto de Asso Castel-Branco, 106 600$00;
Catios Caetano Guerreiro Alves Viana, 106 600800;
Fernando Ferreira Valença, 107 400$00.

Majores:
(31159752)
(51249511)
(51343611)
(51485211)
(51431$11)
(52159111)
(31282455)
(50154011)
(51283711)
(51435011)
(50253911)
(51338311)
(50279411)
(50682011)

Orlando Ventura de Mendonça, 103 780$00;
António Lourenço Mestre Coelho, 102 993$00;
Arlindo Alberto Poças Falcão, 108 060$00;
Martinho Rodrigues, 10$ 060$00;
Raul de Andrade Lopes, 99980$00;
Abílio Amorim de Campos, 108 060$00;
Jorge Saraiva Parracho, 112 460$00;
Raul de Matos Torres, 96 300800;
Horácio Lourenço Martins, 96 300$00;
Rui d’Orey Pereira Coutinho, 91 900$00;
Domingos Cabrita Martins Pontes, 104 380$00;
Francisco José Lopes Vide dc Matos Chaves, 112 460$00;
António Marques Ponte de Abreu, 96300$00;
António Rodrigues Moreira, 96300$00.

Capitães:
(50521611)
(51445711)
(52436211)
(5142$41 1)
(51439911)

Francisco António Farinha, 88 300$00;
José António Sargaço, 85 799$00;
Armando dc Meio Rodrigues, 99 820$00;
José Faustino da Costa, 85 100$00;
Manuel Joaquim Fernandes Lucas, 92060$00;
(51064211) Benjamim Joaquim Pires de Castro, 84 700$00;
(51049611) José Pinto Gonçalves, 92060$00;
(52292611) António Castelhano da Silva, 84700$00;
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Carlos Augusto Baptista, 99 420$00;
Oscar Alfredo da Mota Viana, 84 700$00;
Gilberto Bicho Dias, 84 700$00;
Oscar Martins Casimiro, 84 700$00;
Alberto Pcresrelo Tranquada, 92060$00;
Nélson de Oliveira Machado, $4 700$00;
António da Silva Moreno, 92060$00;
Amadeu de Sousa, 92060$00;
Bento Maneiros, 92 060$00;
Francisco Rodrigues da Conceição, $4 700$00;
(51437211) Manuel Pereira de Carvalho, 100 620$00;
(51132811) Manuel Murtins Barbosa, 84 700$00;

(51100811)
(50092511)
(50637911)
(50520911)
(51486911)
(51438511)
(50877111)
(51492311)
(51486611)
(51487711)

(51331511) José Gomes Belo, 90000$00;
(50244911) Alexandte Garcia Rodrigues, 96 790$00;

(51490711)
(50339411)
(52162711)
(50672111)
(50465511)

Carlos Paiva, 90 000$00;
João Jorge de Lemos, 96460$00;
Manuel Bernardo Filipe, 96 460$00;
Manuel Joaquim Paulo Dias, 96660$00;
Francisco Pereira Baptista, 89 100$00.

Com menos de 36 anos de serviço:
Desde 1 de Janeiro de 1986:
Majores:
(51 328611) Carlos Ferreira da Silva, 81 689$00. Conta 32 anos de
serviço;
(51426711) João Evaristo de Morais Rocha Pereira, 39249$00. Conta
16 anos e 2 meses de serviço;
(09872713) António João Candeias Ravasco, 81125$00. Conta 2$
anos e 3 meses de serviço;
(51474011) Alexandre José Carvalho Pereira, 89 347$00. Conta 35
anos de serviço;
(50051311) Francisco Arnaldo Soares Pinto Fernandes Figueira,
86 794$00. Conta 34 anos de serviço;
(50994011) Alcino de Sousa Faria, 102 447$00. Conta 35 anos e 4
meses de serviço;
(50475311) João Firmino Noitadas, 9$ 742$00. Conta 35 anos de
serviço;
(31687162) Carlos Alberw de Oliveira Viana, 51111$00. Conta 20
anos de serviço;
(06509964) Carlos Manuel Rodrigues Rosado, 36 753$00. Conta 15
anos de serviço;
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(501 34911) António Casaca Pulguinhas, 97 374S00. Conta 34 anos
e 7 meses de serviço;
(5051 1411) Armindo Andrade Madeira, 74 931$00. Conta 28 anos e
$ meses de serviço;
(50634511) António Maria da Costa Cabral da Costa Macedo,
90 491$00. Conta 32 anos e 7 meses de serviço;
(31686062) António Carlos Miranda dos Santos, 60 079$00. Conta
23 anos e 1 mês de serviço;
(50568211) Carlos Alberto da Silva Pinto e Simas. 58 810$00. Conta
21 anos e 9 meses de serviço;
(50270811) Fernando António José Torres Brandiio de Brito.
$0 908$00. Conta 31 anos e 5 meses de serviço;
(50213611) Carlos Alberto Gonçalvcs da Costa, 92 05 1$00. Conta
30 anos e 8 meses de serviço;
(50173011) Carlos Alberto Cardoso, 59 087$00. Conta 23 anos e
1 mês de serviço;
(45229557) Duarte Salvado da Cunha Raimundo. 64 609$00. Conta
29 anos e 4 meses de serviço;
(46423$54) Daniel Antunes Nunes Pestana. $1 476$00. Conta 31 anos
e 11 meses de serviço;
(38292761) Fernando Artur Freitas cio Amaral Chambre, 53 860$00.
Conta 20 anos e 6 meses de serviço;
(50044511) César Dias Rego Serras. 79987$00. Conta 31 anos e
4 meses de serviço;
(05047164) Carlos Manuel Teixeira Pimenta Araújo, 43 562$00. Conta
17 anos e 1 mês de serviço;
(i29$S6l 1) Cassiano Mário Veiga Bessa, 47 029$00. Conta 1$ anos
e 11 meses de serviço;
(51463311) Carlos Rodrigues Correia. 5$ $1 0$00. Conta 21 anos e
9 meses de serviço;
(51406611) Eduardo Lino da Si]va Afonso, 77 551$00. Conta 27
anos e 11 meses de serviço;
(5114781 1) Alexandre Augtisto Dirão Lopes, 92 574$00. Coma 33
anos e 4 meses dc serviço;
(51129211) António Teixeira Martins. 89 565$00. Conta 32 anos e
3 meses de serviço;
(50706211) Amadeu Balbino Ferreira Marques Buccta Martins,
72 967$00. Conta 28 anos e 7 meses de serviço;
(51061111) António Alcídio Pitrez Ferrcra, 53 866.0O. Conta 21
anos e $ meses de serviço;
(41476962) António Mário Leitão Pinheiro de Gusmão Nogueira,
67 345$00. Conta 26 anos e 4 meses de serviço;
(50898511) Alberto Eugénio da Conceição. 69 563$00. Conta 27 anos
e 3 meses de serviço;
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(50930811) João Manuel Salazar Leite Gaiata, 70 752$00. Conta 20
anos e 2 meses de serviço;
(50937411) Joaquim Augusto Vieira Vilela, 75 732S00. Conta 29 anos
e $ meses de serviço;
(50771011) José Manuel Jorge I3onito, 67 229$00. Conta 26 anos e
3 meses de serviço;
(50705511) João Scqueira Marcelino. 95 351800, Conta 34 anos e
4 meses (le serviço;
(50762611) João Manuel Bicho Beatriz. 61 692800. Conta 24 anos e

2 meses de serviço;
(50768511) José António Patrício Afonso Dias. 59 119$00. Conta 23
anos e l mês dc serviço;
(50774911) José António Baptista Míximo, 54 670$00. Conta 21

anos e II meses de serviço;
(50447211) Domingos Alberto Mendes Geraldes, 66 159$00. Conta
25 anos e li meses dc serviço;
(51179011) António dc Matos, 81 689800. Conta 32 anos de serviço;
(50546011) Antenor Dias Moreira, 58 714$00. Conta 23 anos dc
serviço.

VII

—

ACÓRDÃOS

Acordam no Supremo Tribunal Militar:
Fernando Matias Candeias, tenente do serviço de material (ser
viços técnicos de manutenção) (51332111), interpôs para este Supremo

Tribunal recurso contencioso, relativo a promoção, do despacho pro
ferido em 28 de Dezembro de 1983, pelo Ex.” General Ajudante-General, por delegação de poderes conferida pelo General CEME,
que indeferiu a sua promoção, que requcrera, ao posto de capitão,
pot’ diuturnidade, a partir de lO de Agosto de 1983.
Este Supremo Tribunal, por acórdão de 26 de Julho de 1984,
a folhas 37 e seguintes, julgou-se Competente em razão da matéria
para conhecer do objecto do recurso, mas do acórdão que assim
decidiu foi interposto recurso para o Tribunal Constitucional, o qual.
por acórdão exarado a folhas 68 e seguintes, decidiu julgar inconstitu
cionais as normas do artigo 107.° do EOFA e 134.° do EOE. em que
se baseara o acórdão do Supremo Tribunal Militar para concluir
pela competência, revogando o acórdão recorrido, para ser reformado
de harmonia com o julgado quanto à questão da constitucionalidade
das mencionadas normas.
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Cumpre decidir:
Considerados inconstitucionais os mencionados preceitos do
EOFA e do EOE, que estabelecem a competência deste Supremo Tri
bunal Militar para conhecer dos recursos do contencioso administra
tivo militar em matéria de promoções, resultante da interpretação
dada pelo Tribunal Constitucional, daí resulta que este Supremo Tri
bunal Militar é incompetente, cm razão da matéria, para carhecer
do presente recurso, nesse sentido tendo de se reformar o acórdão
de fls. 37 e seguintes, para execução do decidido quanto ii constitu
ci onah clacle.
Pelo exposto, reforma-se o acórdão de folhas 37 e seguintes,
decidindo-se não tomar conhecimento do recurso, por incompetência
em razão da matéria.

Lisboa, 23 de Abril de 1986.
Henrique de Oliveira Rodrigues, general;
Mário Eduardo de MeIo Wihon Pereira, general da força Aérea;
Artur Ilaptista Beirão, general;
António da Silva Osório Soares Carneiro, general;
José Luiz de Azevedo Barrcto Sacchetti, general da Força Aérea;
Adriano de Carvalho, vice-almirante;
Eduardo Manuel de Almeida Rebelo da Silva, vice-almirante;
Manuel Lopcs, juiz;
Manuel Lopes Maia Gonçalves, juiz.

VIII

—

DECLARAÇÕES

Colocações e desempenho de funções:
1) O major do serviço geral do cxércíto, na situação de reserva,
(50475011) José Contreiras Vasques deixou de prestar serviço na
Repartição de Sargentos da Direcção do Serviço de Pessoal do Estado-Maior do Exército, desde 1 de Maio de 1986.
Cursos, estágios e tirocínios:
2) Devem ser averbados ao capitão de infantaria (11532073)
Horácio dos Santos os cursos abaixo mencionados, que frequentou
no Reino Unido, no período que se indica:

Basic Parachute Coursc, de 8 de Julho a 25 dc Agosto de 1985;
Parachutc Jumping Instructor Course, dc 2 de Setembro a 20 de
Dezembro de 1985.
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3) Deve ser averbado aos oficiais abaixo mencionados o Curso
de Instrutores de Educação Física, que frequentaram no Centro
Militar de Educação física, Equitação e Desportos, de 7 de Outubro
de 1985 a 4 de Abril de 1986:
Tenente de engenharia (09170481) António José Fernandes Marques
Tavares, 13,7 valores;
Tenente de infantaria (02400378) António José de Sampaio e Silva,
14,8 valores;
Tenente de infantaria (14097078) Augusto Manuel dos Santos Alves,
13,8 valores;
Alferes de infantaria (17727381) António Pedro da Silva Tomé
Romero, 14,1 valores;
Alferes de infantaria (08923580) Óscar Humberto Almeida Megre
Barbosa, 13,7 valores;
Alferes de artilharia (00873182) Mário Alberto de Teixeira de Sousa,
15,0 valores;
Alferes de cavalaria (17589382) Pedro Miguel Andrade da fonseca
Lopes, 15,5 valores;
Alferes de infantaria (19599583) João Vasco e Quadros, 13,1 valores;
Alferes de infantaria (16741682) José Carlos de Almeida Marques,
14,6 valores;
Tenente de infantaria (07542475) Alberto Manuel Vítor Braz,
13,6 valores;
Alferes de infantaria (02941183) Fernando António Pereira de Figuei
redo, 12,4 valores;
Alferes de infantaria (17629881) César Augusto Rodrigues Silva
Nunes, 13,8 valores;
Alferes de artilharia (06398183) Rui Manuel ferreira Venâncio Ba
leizão, 14,9 valores;
Alferes de infantaria (15362683) Luís Filipe Cabrita Àdrião Monteiro,
13,4 valores;
Alferes de infantaria (10995883) José António Teixeira de Oliveira
Leite, 12,8 valores.
4) Deve ser averbado aos oficiais abaixo mencionados o Curso
de Interprete de Fotografia Aérea, que frequentaram no Serviço
Cartográfico do Exército, de 13 de Fevereiro a 8 de Abril de 1986:
Tenente de infantaria (00492182) José Custódio Madalena Geraldo,
15,45 valores;
Tenente de artilharia (01234982) Maurício Simão Tendeiro Raleiras,
14,89 valores;
Tenente de infantaria (00806482) [orge Manuel Soeiro Graça,
13,59 valores.
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5) Deve ser averbado aos capitães de transmissões (exploração),
abaixo mencionados, o Curso de Material e Segurança Cripto, que
frequentaram na CHERET, de 17 de fevereiro a 14 de Abril de
1986:
(51212911)
(50138811)
(50251411)
(45580759)

António Augusto dos Santos Simões, 16,29 valores;
José Correia Laja, 16,10 valores;
António Peixe Marques, 16,53 valores;
José Francisco Torneiro Clemente, 16,42 valores.

Rectificações:
6) Na Ordem do Exército, 2. Série, n.° 3, de 1 de Fevereiro
de 1986, página 180, respeitante ao brigadeiro, na situação de reserva,
(50508011) José Maria Henriques da Silva, onde se lê: «artigo 1.0»,
deve ler-se: «artigo 47.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril».

7) Na Ordem do Exército, 2. Série, n.° 3, de 1 de Fevereiro
de 1986, página 180, respeitante ao brigadeiro, na situação de reserva,
(51378211) Joaquim de Matos Salvador Pinheiro, onde se lê: «ar
tigo 1.0», deve ler-se: artigo 47.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de
30 de Abril».
8) Na Ordem do Exército, 2. Série, n.° 3, de 1 de Fevereiro
de 1986, página 180, respeitante ao brigadeiro, na situação de reserva,
(51470911) Fernando Lourenço de Sousa Pereira, onde se lê: «ar
tigo 1.0», deve ler-se: «artigo 47.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de
30 de Abril».
9) Na Ordem do Exército, 2. Série, 11.0 3, de 1 de Fevereiro
de 1986, página 180, respeitante ao brigadeiro, na situação de reserva,
(50559611) Manuel Leitão Pereira Marques, onde se lê: «artigo l.°»,
deve ler-se: «artigo 47.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril».
10) Na Ordem do Exército, 2.’ Série, n.° 3, de 1 de Fevereiro
de 1986, página 181, respeitante ao brigadeiro, na situação de reserva,
(50596911) Alberto da Silva Banazol, onde se lê: «artigo 1.0»,
deve ler-se: «artigo 47.° do Decreto-Lei
176/71, de 30 de Abril».

11) Na Ordem do Exército, 2. Série, n.° 3, de 1 de Fevereiro
de 1986, página 181, respeitante ao brigadeiro, na situação de reserva,
(50699511) José João Henriques de Avelar, onde se lê: «artigo 1.0»,
deve ler-se: «artigo 47.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril».
12) Na Ordem do Exército, 2. Série, n.° 24, de 15 de Dezembro
de 1985, página 158$, onde se lê: «Josenaldo Soares Paula de Car
valho», deve ler-se: «Josenaldo Soares de Paula Carvalho».
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BALANCETE

COFRE DE PREVIDËNCIA DAS FORÇAS ARMADAS
Balancete trimestral (Razão), referido ao mês de Março de 1986
(ART.° 46.° DO ESTATUTO)
SALDOS DO ANTECEDENtE
DESIGNAÇÃO

Devedores

Credores

MOVIMENTO DO TRIMESTRE
Débitos

Créditos

SALDOS QUE PASSAM
Credores

Devedores

DISPONÍVEL
Caixa
Caixa Econ. Portug. (CGD)—C/à Ordem
Centro financeiro do Exército

29 831$50

42611488$00

981 771$80

18 631 708$10

42 501 554$10
19 353 005$00

59 455$50

2 641 394$00

2 654 858$50

139 765$40
260 474$90
45 991$00

REALIZÁVEL
Títulos de Crédito
Imóveis
Caixa Econ. Portug. (CGD)—C/a Prazo
Emprést. Hipotecários a Longo Prazo
Móveis
Viaturas

17 691 852$40
104 399 864$90
11100000$00

144 900 000$00
71 48$ 153$80
2 149 643$80

1 402 834$00

1 537 706$30

$83 265$50

17691852$40
104 399 864$90
156 000 000$00
71 353 281$50
2 149 643$80
883 265$50

CONTAS DE RECEITA
Quotização dos Subscritores
Rendimento dc Imóveis
Juros Títulos Dívida Pública
Preparos Empréstimos Hipotecários
Indemnizações
Reembolso Custo de Impressos
Juros da Caixa Económ. Port. (CGD)
Outras Receitas Correntes
Subsídios Revertidos
Prémios de Seguros-Capital Decrescente

717 848$00

3 096 493$00

3 096 493$00

3 574 199$00

2 856 351$00

176 277$50

176 277$50

690$00
1 882$00
361$00
10 120 652$00
33 264$00
18298$00
71 430$00

690$00
1 882$00
361$00
10 120 652$00
33 264$00
16 298$00
71 430$00

CONTAS DE DESPESA
22 105$00
39458$00
56 984$00
8 557$00
2213$00
2 969 331$00
3 199 962$00
41 384$00
2921 715$50
1250661$50
222 300$00
336 000$00
156 600$00
3 692$00
52 200$00
7 335$00
39 900$00

Deslocações—Compensação de Encargos
Outros
Bens não Duradouros
Aquisição Serv.—Encargos Instalações
Restituições
Rendas Vitalícias
erências Particulares
Subsídios
Encargos Liquidados
Fundo de Administração
Aquisição de Serviços-Não Especificados
Remunerações Pessoal Civil
Remunerações Pes. Civ. Cont. (Porteiras)
Remunerações Pes. Militar Contratado
Remunerações de Pessoal Diverso
Diuturnidades
Encargos da Saúde
Previdência Social
Subsídio de Almoço (Numerário)
Juros de Empréstimos Hipotecários
Contribuições para a Prev. Social
Transp Comunic.
Aquisição de Serv.
Abonos Diversos— Comp. Encarg. (Seg.
Pes. Civ.)
—

—

22 105$00
39 458$00
56 984$00
$ 557$00
2213$00
2969331$00

1 890$00

3 199 962$00
41 384$00
2919825$50
1 250 661$50
222300$00
336 000$00
156600$00
3 692$00
52 200$00
7335$00
39 900$00

1 673 549$20
1 000$00
59 780$00

—

1 673 549$20
71 334$00
1 000$00
59 780$00

71 334$00

CONTAS DE RESERVA
107 345 309$00
71 266 655$90
1217000$00
114588944$00
39072$50
14695122$40
157712$00
31919918$30

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

107
71
1
114

345
266
217
588
39

309$00
655$90
000$00
944$00
072$50

14 695 122$40

157 712$00
31 919 918$30

CONTAS DE ORDEM
Conta Alheia
Devedores e Credores

46 698$80
5 330$00

506665$00

426 806$50

1 90$ 348$30

2 987 629$00

3 243 559$00
717 848$00

111 576$00

111 576$00

343 301 687$20

92 173 654$10

111 720$00

46 698$80
37 191$50

CONTAS AUXILIARES
Beneficiários
Inquilinos
Subscritores

717848$00

SOMA

343 301 687$20

92 173 654$10 361 527 150$40

2 164 278$30

361 527 150$40
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OBITUÁRIO

1986:
Março, 14— Major, reformado, (50582311) Ernesto Augusto Antunes,
do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Abril, 7—Coronel, reformado, (50377511) António Casimiro da
Costa, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Abril, 15
Coronel, reformado, (50381711) Francisco Peixoto Che
das, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Abril, 19
Capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (5210$71 1) Ilídio Gomes, do Quartel-General da Região
Militar de Lisboa.
Abril, 19
Capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (51490111) Augusto Quitério, do Quartel-General da
Região Militar de Lisboa.
Abril, 20
Tenente-coronel do serviço geral do Exército, na situação
de reserva, (51260711) Augusto Alberto Ribeiro, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Maio, 3
Capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (50445711) Jorge da Conceição Montez, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Maio, 5
Tenente-coronel de infantaria, na situação de reserva,
(51242911) António Veiga Fialho, do Quartel-General da Região
Militar de Lisboa.
—

—

—

—

—

—

O Chefe do Estado-Maior do Exército
Jorge dci Costa Salazar Brcgci, general

Está conforme:
O Ajudante-General

José fernando Lopes Gonws Marqites, general

4

.—..

*

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

ORDEM

DO

EXÉRCITO

2. SÉRIE
N. 71/1 DE JUNHO DE 1986

Publica-se ao Exército o seguinte:

1— DECRETOS, PORTARIAS E DESPACHOS
MINISTËRIO DA DEFESA NACIONAL
Gabinete do Ministro
Despacho n.° 12/MDN/86

1

—

Nos termos do artigo 17.° do Acordo entre a República Por
tuguesa e a República Francesa de 3 de Abril de 1984, nomeio
como membros permanentes da delegação portuguesa da Comis
são Luso-Francesa:
Presidente
capitão-de-mar-e-guerra Pedro Pinto Basto de Sá
Azevedo Coutinho.
Vice-presidente
coronel do serviço de administração militar
Florêncio José de Almeida.
Um delegado do Ministério dos Negócios Estrangeiros, a desig
nar pelo respectivo Ministro.
Um delegado do Governo Regional dos Açores, a designar pelo
respectivo Presidente.
—

—

2

—

Nomeio como delegados do presidente
da Comissão Luso-Francesa nas ilhas
Maria e por inerência de funções os
Santa Cruz (ilha das flores) e de Vila
Maria).

da delegação portuguesa
das Flores e de Santa
capitães dos portos de
do Porto (ilha de Santa

31 de Março de 1986.—O Ministro da Defesa Nacional, Leo
nardo Eugénio Ramos Ribeiro de Almeida.
(D. R., II Série, n.° 86, de 14 de Abril de 1986.)
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Estado-Maior-General das Forças Armadas
Portaria
O Chefe do Estado-Maior-General das forças Armadas e o Chefe
do Estado-Maior do Exército, nos termos do artigo 275.° do
Código de Justiça Militar, nomeiam o general (51136211) João
António Leite Pacheco Rodrigues para o cargo de vogal militar
do Supremo Tribunal Militar, a fim de ocupar a vaga deixada
em aberto pela exoneração do general (50273211) João António
Gonçalves Serôdio, publicada no Diário da República, 2. Série,
n.° 73, de 29 de Março de 1986.
22 de Abril de 1986.— 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.
—

(D R., II

Série, n.° 122, de 28 de Maio de 1986.)

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Gabinete do Ministro
Despacho
1

Por proposta do director do Serviço de Estrangeiros, nomeio, nos
termos da alínea b) do artigo 2.° do Decreto-Lei n.° 191-f/79,
de 26 de Junho, e observado o disposto no artigo 79.° do Esta
tuto de Aposentação e no artigo único do Decreto-Lei n.° 420/73,
de 22 de Agosto, para o cargo de subdirector do mesmo Serviço
o coronel de infantaria, na reserva, Renato Gil Botelho de
Miranda.
2— O presente provimento é feito por urgente conveniência de
serviço, devendo ser-lhe aplicável o disposto no artigo 3.° do
Decreto-Lei n.° 146-C/80, de 22 de Maio.
—

12 de Maio de 1986.—O Ministro da Administração Interna.
Eurico de Meto.
(D. R., II Série, n.° 113, de 17 de Maio de 1986.)
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11—JUSTIÇA E DISCIPLINA
Condecorações:
MINISTËRIO DA DEFESA NACIONAL
Manda o 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 20 de Dezembro, con
decorar com a medalha de ouro de serviços distintos o briga
deiro Alberto Porfírio de Carvalho e Silva.
Ministério da Defesa Nacional, 31 de Outubro de 1985.—O Mi
nistro da Defesa Nacional, Rui Manuel Parente Chanceretie de
Machete.

(Publicado no Diário da República, 2.’ Série, n.° 261, de 13 de Novembro de 1985.)
Manda o Ministro da Defesa Nacional, nos termos da alínea b) do
n.° 2 do artigo 35.°, 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, condecorar com a medalha de
mérito militar de 2.a classe o major do serviço de administração
militar (39509161) Óscar Fernando Ribeiro.
Ministério da Defesa Nacional, 5 de Novembro de 1985.— O Mi
nistro da Defesa Nacional, Rui Manuel Parente Chancerette de
Machete.
(Publicado no Diário da República, 2.’ Série, a.’ 266, de 19 de Novembro de 1985.)

Estado-Maior-General das Forças Armadas
Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos

termos do a.° 2 do artigo 39.° e do n.° 1 do artigo 62.°, ambos
do Regulamento 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 de artilharia Aníbal Celes
tino Gomes da Rocha.

Estado-Maior-General das forças Armadas, 6 de Janeiro de 1986.
O Chefe do Estado-Maior-General das forças Armadas, José Lemos
Ferreira, general.

—

(D. R., II Série, n.° 15, de 18 de Janeiro de 1986.)
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Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos
termos do n.° 2 do artigo 39.° e do n.° 1 do artigo 62.°, ambos
do Regulamento 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 de engenharia Justino
António Correia de Almeida.
Estado-Maior-General das Forças Armadas, 6 de Janeiro de 1986.
O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, José Lemos
Ferreiro, general.

—

(D. R., II Série, n.° 15, de 18 de Janeiro de 1986.)

Estado-Maior do Exército
Por portarias de 22 de Abril de 1986:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de ouro de serviços distintos, por ter sido consi
derado ao abrigo dos artigos 21.° e 22.°, com referência ao
n.° 3 do artigo 67.°, todos 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.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de ouro de serviços distintos, por ter sido consi
derado ao abrigo dos artigos 21.° e 22.°, com referência ao
n.° 3 do artigo 67.°, todos do Regulamento da Medalha Militar
e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de
Dezembro de 1971, o brigadeiro (50273711) José do Nasci
mento de Sousa Lucena.
Por portaria de 24 de Abril de 1986:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de ouro de serviços distintos, por ter sido consi
derado ao abrigo dos artigos 21.° e 22.°, com referência ao
n.° 3 do artigo 67.°, todos do Regulamento da Medalha Militar
e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de
Dezembro de 1971, o brigadeiro (51210211) Júlio Simões de
Sousa da Silva.
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Por portarias de 18 de Março de 1986:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de prata de serviços distintos, por ter sido consi
derado ao abrigo dos arigos 21.° e 25.°, com referência ao
n.° 3 do artigo 67.°, todos do Regulamento da Medalha Militar
e das Medalhas Comemorativas das forças Armadas, de 20 de
Dezembro de 1971, o general (50275911) Manuel Ribeiro de
Oliveira Carvalho.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de prata de serviços distintos, por ter sido consi
derado ao abrigo dos artigos 21.° e 25.°, com referência ao
n.° 3 do artigo 67.°, todos do Regulamento da Medalha Militar
e das Medalhas Comemorativas das forças Armadas, de 20 de
Dezembro de 1971, o tenente-coronel de transmissões (serviços
técnicos de manutenção) (50355611) António de Oliveira Pena.
Por portaria de 29 de Abril de 1986:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de 1.a classe de D. Afonso Henriques—Patrono do
Exército, por ter sido considerado ao abrigo dos artigos 1.0 e 4.°
do Decreto-Lei n.° 395/85, de 11 de Outubro, o general
(50264411) Ernesto António Luís ferreira de Macedo, na situa
ção de reserva.

Direcção do Serviço de Justiça e Disciplina
Repartição de Justiça e Disciplina
Por portaria de 16 de Abril de 1986:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de prata de serviços distintos, por ter sido consi
derado 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 engenharia
(50775311) Augusto da Silva Branquinho Ruivo.
Por portaria de 24 de Abril de 1986:
Manda 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 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 (50856911) José Marques da Cruz Mar
celino.
Por portarias de 28 de Abril de 1986:
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 (51276411) António Ferreira Rodrigues
de Areia.
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
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
coronel de artilharia (51236211) Humberto Lopes da Rosa Neto.
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 (31684862) João da Conceição Galamarra
Curado.
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 (50449411) Manuel Eugénio Duarte Correia.
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 engenharia (50775411) António João Martins
de Abreu.
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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
tenente-coronel do serviço de administração militar (51475511)
Carlos Manuel Pinto Marques Penteado.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 2a 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 quadro especial de oficiais (36007160) Jorge Gentil
Pinto Faustino.
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 330 e 36.° do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
capitão de infantaria (09445868) Duarte Manuel Alves dos Reis.
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
considerado ao abrigo dos artigos 330 e 36.° do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
capitão de infantaria (08367674) Manuel Carneiro Teixeira.
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 36.0 do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
capitão do serviço de administração militar (60113668) Artur
Augusto de Meneses Moutinho.
Por portarias de 6 de Maio de 1986:
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-
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mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
capitão do serviço de administração militar (05273573) António
José Gomes fernandes.
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 miliciano de cavalaria (12543772) António Miguel Fer
nandes Ferreira, do Regimento de Cavalaria de Braga.
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 miliciano do serviço de pessoal (05425964) Manuel Pinto
Carneiro, do Instituto Superior Militar.
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 do serviço de pessoal (02635766) Paulo Afonso
de São José Ramalho, do Quartel-General da Região Militar
do Centro.
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.° 566/7 1, de 20 de Dezembro, os seguintes
oficiais:
15 de Abril de 1986:
Tenente-coronel de cavalaria (51413411) Luís Alberto de Oliveira
M. falcão.
18 de Abril de 1986:
Capitão do serviço geral do Exército (51129111) António Valente.
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22 de Abril de 1986:
Coronel do serviço de administração militar (51420411) José Augusto
de Matos figueiredo;
Tenente-coronel de transmissões (manutenção) (50130811) Antero
Pires Lucas Nunes;
Capitão de transmissões (52131311) Fernando Amaral da Silva.
29 de Abril de 1986:
Coronel de infantaria (51397711) João Manuel Carreiro Barbosa;
Coronel de infantaria (51398611) Ãlvaro Augusto de Sousa Guedes;
Coronel do serviço de administração militar (50898411) Hélder
Tomaz Virgílio.
5 de Maio de 1986:
Coronel de infantaria (51397311) Américo das Dores Moreira;
Coronel de infantaria (50268511) José Gonçalves de Matos Duque.
7 de Maio de 1986:
Capitão do serviço geral do Exército (51127311) José António
Eufémio.
Louvores:
Ministério da Administração Interna

Louvo o coronel de infantaria, na reserva, Stélio Martins dos Santos,
assessor do Gabinete do Ministro da Administração Interna,
por, no desempenho das suas funções, ter demonstrado eleva
das qualidades de trabalho, zelo, dedicação e capacidade pro
fissional.
Saliento a forma eficiente como garantiu uma eficaz ligação
entre o meu Gabinete e as forças de segurança, pondo à prova
os conhecimentos resultantes da sua experiência vivida ao longo
dos anos em que nelas prestou serviço.
A acção que desenvolveu tornou-o merecedor da minha estima
e consideração e da de quantos com ele trabalharam no meu
Gabinete.
—

Ministério da Administração Interna, 16 de Outubro de 1985.
O Ministro da Administração Interna, Eduardo Ribeiro Pereira.

(Publicado no Diário da República,

2. Série, n.° 263,

de

15

de Novembro de

1985.)
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Louvo o major de infantaria Arnaldo Dias Ribeiro, assessor do
Gabinete do Ministro da Administração Interna, por, no desem
penho das suas funções, ter demonstrado elevadas qualidades de
trabalho, zelo, dedicação e capacidade profissional.
Saliento a forma eficiente com que sempre tratou todas as ques
tões relativas às forças de segurança, pondo à prova os conhe
cimentos resultantes da sua experiência vivida ao longo dos
anos em que nelas prestou serviço.
A acção que desenvolveu tornou-o merecedor da minha estima
e consideração e da de quantos com ele trabalharam no meu
Gabinete.
—-

Ministério da Administração Interna, 16 de Outubro de 1985.
O Ministro da Administração Interna, Eduardo Ribeiro Pereira.
(D. R., II

Série, a.°

263, de 15

de Novembro

de 1985.)

Ministério da Defesa Nacional
Louvo o brigadeiro Alberto Porfírio de Carvalho e Silva pela forma
altamente eficiente como tem desempenhado as muito impor
tantes e exigentes funções de chefe de gabinete do Ministro
da Defesa Nacional.
Oficial distinto, mais uma vez deu sobejas provas da sua notável
capacidade de direcção e chefia, sabendo concitar todas as
vontades para que o Gabinete do Ministro desse resposta eficaz
às inúmeras solicitações que lhe são apresentadas.
Dotado de reconhecida sobriedade de atitudes, de carácter inte
gro, de forte personalidade e de profundas convicções éticas,
assumiu sempre, natural e facilmente, as responsabilidades ine
rentes ao cargo que tem desempenhado de forma ímpar e notável.
De uma grande lealdade, rara correcção, dedicação sem limites
e possuidor de elevado espírito de cumprimento do dever, o
bigadeiro Alberto Porfírio empenhou-se devotadamente e com
extraordinária competência e eficiência no accionamento dos
múltiplos, importantes e delicados assuntos que correm pelo
Gabinete do Ministro da Defesa Nacional, para os quais encon
trou sempre a melhor solução ou o conselho mais valioso.
A ligação que soube estabelecer com os departamentos militares,
com os outros organismos integrados no Ministério da Defesa
Nacional e com os demais departamentos do Estado, por força
das suas funções, merece igualmente ser enaltecida pela forma
brilhante e altamente criteriosa como sempre se houve.
Pelo conjunto de qualidades enumeradas e pelo seu fino trato,
ganhou a estima e consideração de todos que com ele têm privado,
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superiores e subordinados, sendo, ainda, pelo superior tra
balho que desenvolveu no período, embora curto, em que chefiou
o Gabinete do Ministro da Defesa Nacional, pelas suas quali
dades de inteligência e pela notável sensibilidade para a análise
dos delicados problemas que lhe são presentes, um inestimável
colaborador do Ministro, que muito o preza e considera, e mere
cedor que se dê público testemunho dos valiosos serviços por
si prestados às Forças Armadas e à Nação, devendo tais serviços,
com plena justiça, ser considerados importantes, extraordinários,
relevantes e muito distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 31 de Outubro de 1985.— O Mi
nistro da Defesa Nacional, Rui Manuel Parente Chancerelie de
Machete.

(Publicado no Diário da Repu’btica, 2. Série, n.° 261, de 13 de Novembro de 1985.)
Louvo o major do serviço de administração militar (39509161)
Óscar Fernando Ribeiro pela competência, dedicação e zelo
com que há cerca de ano e meio tem desempenhado as funções
de adjunto do Núcleo de Assuntos Económico-Financeiros do
Gabinete do Ministro da Defesa Nacional.
Militar generoso e leal, dotado de excelente capacidade de
trabalho e organização, rapidamente se adaptou às complexas
tarefas que lhe passaram a estar cometidas, o que, aliado ao
seu inestimável espírito de colaboração, bom senso e grande
sentido do dever, lhe confei-e a justeza de ser considerado como
um elemento prestigiante do serviço a que pertence.
De carácter íntegro e afável trato, gerando à sua volta um clima
de natural e sã camaradagem, soube grangear o respeito e
amizade de todos os que com ele lidam, contribuindo deste modo
para o incremento do espírito de equipa propiciador do eTiciente
accionamento dos assuntos inerentes à sua área de responsa
bilidade.
O conjunto das qualidades apontadas tornam assim o major
Õscar Ribeiro credor do mais elevado apreço e consideração,
fazendo jus a que os serviços por si prestados no Gabinete do
Ministro da Defesa Nacional sejam considerados de muito mérito.
Ministério da Defesa Nacional, 5 de Novembro de 1985.—O Mi
nistro da Defesa Nacional, Rui Manuel Parente Chanceretle de
Machete.
(D. R., II Série, n.° 266, de 19 de Novembro de 1985.)
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Estado-Maior-General das forças Armadas
Louvo, por proposta do general presidente dos Serviços Sociais das
Forças Armadas, o coronel de artilharia Aníbal Celestino Gomes
da Rocha, pela excepcional colaboração prestada aos SSFA
durante os 5 anos que decorreram desde a sua apresentação
naqueles Serviços.
Encarregado do estudo das características do equipamento e do
mobiliário indispensáveis ao complexo social das Forças Armadas,
em Oeiras, por estarem em causa estruturas muito especiais
dado que orientadas para a satisfação de necessidades próprias
da 3.’ idade, foi frequentar, na Escola Nacional de Saúde, a
cadeira de Equipamento Hospitalar e fã-lo com o maior entu
siasmo, orientando a sua preparação para a resolução concreta
dos problemas que ia enfrentar.
Simultaneamente, foi acompanhando a elaboração dos projectos
de arquitectura em curso, sempre atento às imposições do equi
pamento e às implicações deste sobre aqueles projectos. Posteriormente, assistiu às várias reuniões de coordenação técnica e,
acompanhando as obras, sugeriu as alterações que as caracterís
ticas dos materiais a instalar impunham.
Tendo em conta os programas estabelecidos para o COSFA, a
sua actuação exerceu-se no sentido da reformulação do sistema
de alimentação inicialmente previsto e colaborou no projecto
da lavandaria; procedeu ao estudo do equipamento e de todo o
mobiliário destinado ao Centro de Recuperação, ao Centro Mé
dico e à Residência para Idosos, com realce para os quartos,
cozinha, refeitórios e bares e para o equipamento de fisioterapia,
oftalmologia, laboratório e outros; em alguns casos, accionou
até a adaptação dos materiais existentes no mercado às exigências
dos utentes a servir.
No referente aos equipamentos de raios X, de estomatologia e
laboratório de análises, após contactos com várias entidades,
concretizou pormenorizadamente as suas especificações, o que
permitiu uma actuação da ajuda militar alemã rápida e sem
quaisquer dúvidas quanto ao que se pretendia; depois, proce
deu à recepção dos equipamentos e accionou e seguiu a sua
montagem.
Qs trabalhos referidos foram acompanhados da elaboração
dos respectivos cadernos de encargos para os concursos de
aquisição, do estudo das propostas, da selecção dos concorrentes
e da ulterior recepção dos vários artigos.
Com um espírito de missão e entusiasmo transbordantes, sempre
assoberbado com imenso trabalho devido ao ritmo que superior
mente lhe era imposto, o coronel Gomes da Rocha manteve ainda
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constantes e profícuas ligações com diversos organismos mili
tares e civis. Foi bastante hábil nas suas relações, por vezes deli
cadas e sempre exigentes, com os fabricantes e fornecedores.
Tudo quanto, em síntese, se refere permite considerar o coronel
Gomes da Rocha como um elemento que prestou uma colaboração
magnífica e inteligente num sector deveras difícil por demasiado
técnico e diversificado e fê-lo com entusiasmo, um dinamismo
e uma objectividade que, por invulgares, não podem deixar de
ser devidamente realçados, pelo que classificamos os seus ser
viços de muito mérito e dignos do maior apreço.
Estado-Maior-General das Forças Armadas, 3 de Janeiro de
1986.—O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, José
Lemos Ferreira, general.

Louvo, por proposta do general presidente dos Serviços Sociais das
Forças Armadas, o coronel de engenharia, na reserva, Justino
António Correia de Almeida, pela forma altamente eficiente
como vem desempenhando, há mais de 4 anos, as funções de
director e chefe da fiscalização das obras de construção do
complexo social das Forças Armadas.
Durante este período e apesar de todas as vicissitudes, agiu
sempre na convicção firme de que o esforço que cada vez mais
intensamente lhe era exigido se justificava, atentos os objectivos
que, em prol dos mais idosos da família militar, os SSFA se
propunham atingir.
Tendo assumido as suas funções durante a fase de preparação do
concurso para a adjudicação da empreitada do 1.0 edifício,
dedicou-se com todo o seu entusiasmo e saber ao estudo do
respectivo projecto e dos projectos posteriores e à apreciação
das propostas das firmas concorrentes, demonstrando uma inex
cedível meticulosidade nos pareceres formulados que conduziram
à escolha das empresas adjudicatárias.
Possuidor de uma grande experiência e de uma indesmentível
competência técnica no domínio da construção, exerceu, durante
o prosseguimento das obras, uma acção de fiscalização perma
nente verdadeiramente notável e eficaz na exigência do cumpri
mento das disposições contidas nos cadernos de encargos e na
adopção das soluções mais adequadas, nos casos omissos.
Confrontado com problemas administrativos de volume sempre
crescente, devidos ao início da construção dos 2.° e 3.° edifícios e
às alterações que, simultaneamente, foram introduzidas no pro
grama para ampliação do 1 teve que desenvolver um esforço
invulgar para que se não verificassem atrasos no decorrer dos
.°,
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trabalhos, o que tem conseguido à custa de um grande sacrifício
e muita preocupação.
Sem deixar de defender os interesses da fazenda Nacional, sendo
extraordinariamente exigente na aplicação das boas regras da

construção, na selecção dos materiais a aplicar e na realização
dos ensaios da qualidade, soube, contudo, estabelecer um exce
lente relacionamento entre os empreiteiros e o dono da obra,
criando um ambiente onde o diálogo foi sempre possível, franco
e proveitoso para ambas as partes.
Prestes a serem concluídos e entregues os 2 primeiros edifícios
e com o 3.° já em plena fase de construção, tem sido de ines
timável valor a colaboração que o coronel Justino de Almeida
vem prestando ao SSFA na resolução oportuna e adequada dos
inúmeros, difíceis e delicados problemas decorrentes da grande
tecnicidade dos projectos em execução e em que, a par da sua
inegável e elevada competência, pôs sempre urna devoção e um
interesse assinaláveis, pelo que se torna merecedor deste público
louvor e os seus serviços serem considerados de muito mérito
e dignos do maior apreço.
Estado-Maior-General das Forças Armadas, 3 de Janeiro de
1986.— O Chefe do Estado-Maior-General das forças Armadas, José
Lemos Ferreira, general.
(Publicados no D.R., II Série, n.° 15, de 18 de Janeiro de l986

Estado-Maior do Exército

Louvo o general (51470211) Gonçalo Nuno de Albuquerque Sanches
da Gama, pela forma notável, eficiente e muito competente
como, durante cerca de dezasseis meses, desempenhou o cargo
de Inspector-Geral do Exército, funções que agora abandona por
transitar para a situação de reserva por imperativo de limite
de idade.
Oficial general de elevadas qualidades pessoais e profissionais,
o general Sanches da Gama imprimiu à sua acção naquelas
importantes funções um vincado cunho pessoal de pragmatismo
e eficiência, aliás sempre revelados ao longo de uma carreira

militar de mais de 36 anos de serviço efectivo dedicados à Ins
tituição Militar.
Dotado de uma inteligência viva, forte personalidade, invulgar
espírito de iniciativa e elevada capacidade de decisão, demons
trou igualmente um grande entusiasmo, dedicação e desem

baraço no desempenho das diversas e complexas missões que lhe
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foram atribuídas durante a sua vida militar, e de que se res
saltam, como oficial general, além das funções de Inspector-Geral do Exército, as de Quartel-Mestre-General e comandante
da Academia Militar, conseguindo sempre concitar a dedicação,
a lealdade e espírito de corpo entre os seus subordinados e
obter por esta forma um elevado rendimento dos serviços a
seu cargo.
São ainda de salientar os seus profundos conhecimentos tecmcos
de engenharia civil, que lhe grangearam sólido prestigio na
sua arma de origem e no Exército em geral, os seus elevados
dotes de carácter e coragem moral, a sua vivacidade de espinto,
o seu optimismo e bom humor contagiantes, que conjugados
com um elevado espírito de camaradagem e um natural sen
tido das relações humanas o impuseram à consideração de
todos os elementos que com ele privaram.
Nestas condições, é de inteira justiça realçar a notável acçao
do general Sanches da Gama não só nas suas altas funções de
Inspector-Geral do Exército, como ao longo da sua assinalável
carreira militar, devendo os serviços por si prestados, de que
resultou honra e lustre para o Exército, ser considerados extra
ordinários, relevantes e muito distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 14 de fevereiro de 1986.—O
Chefe do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Salazar Braga,
general.
Louvo o general (50275911) Manuel Ribeiro de Oliveira Carvalho,
pela forma muito digna e invulgarmente dedicada e competente
como exerceu, durante cerca de ano e meio, as funções de
comandante da Zona Militar dos Açores.
Oficial general dotado de excelentes qualidades militares, sempre
reveladas ao longo da sua carreira, o general Oliveira Carvalho
evidenciou mais uma vez um sentido do dever, uma capacidade
de trabalho e uma inultrapassável dedicação pelo serviço, que
lhe grangearam o respeito e lealdade de todos os seus subordi
nados e a consideração dos seus chefes e camaradas, tendo con
seguido, muitas vezes à custa do seu período normal de repouso,
e ultrapassando ocasionais problemas de saúde, resultados alta
mente eficientes com os reduzidos meios à sua disposição, o que
revela uma notável accção de comando.
A sua inteligência, grande espírito de organização e profundos
conhecimentos profissionais permitiram-lhe orientar e impul
sionar estudos muito completos e bem elaborados com vista ao
melhor aproveitamento dos recursos humanos e materiais da-

.
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quela Zona Militar e à melhoria da instrução e treino operacional
das tropas, e a formular propostas e tomar decisões no sentido
de incrementar o moral, bem-estar e disciplina do pessoal. Por
outro lado, é igualmente de destacar a sua acção pessoal na
revisão, completamento e actualização dos planos de defesa
terrestre do Arquipélago, que constituem valiosos elementos que
bem atestam a sua grande experiência e sólida preparação no
campo da táctica.
São ainda de salientar as excelentes relações que soube manter
com as autoridades civis do Arquipélago, bem como com o
Comando-Chefe e Comandos dos outros Ramos das forças Arma
das, que contribuíram de forma sensível para o melhor andamento
e resolução de assuntos de interesse mútuo e para o prestígio do
Exército em geral.
Nestas condições é de inteira justiça realçar a notável acção
de comando do general Oliveira Carvalho no desempenho das
funções de comandante da Zona Militar dos Açores, pelo que
considero os seus serviços, de que resultou honra e lustre para
o Exército, como relevantes, extraordinários e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 18 de Março de 1986.—O
Chefe do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Salazar Braga,
general.
Louvo o general (51415211) José Fernando Lopes Gomes Marques,
pela forma notável e extremamente eficiente como, durante dois
anos, tem desempenhado as funções de Ajudante-General, cargo
para que foi escolhido pelos seus atributos pessoais e profissionais,
quando se encontrava no exercício das funções de comandante
da Região Militar do Sul.
Oficial general dotado de grandes qualidades de inteligência e
de gestão, de invulgar dedicação pelo serviço, bom senso, espírito
de iniciativa e desembaraço, desenvolveu com grande perseve
rança uma acção altamente meritória no sentido de procurar
encontrar as soluções mais adequadas para os inúmeros e com
plexos problemas na área do pessoal, a todos os níveis, orien
tando e incentivando estudos e definindo directrizes, com a fina
lidade de minimizar ou eliminar distorções existentes, conseguir
uma harmoniosa e eficiente administração do pessoal actual
mente disponível e lançar as bases para uma equilibrada e cor
recta política de efectivos do Exército do futuro.
É assim de realçar a sua acção pessoal no sentido da reorgani
zação das pirâmides estruturais dos oficiais e sargentos do
quadro permanente, na orientação dos estudos de reformulação
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das normas de colocação de militares, na revisão e dinamização
dos projectos de Estatutos Militares e do sistema de avaliação
de mérito, bem como na melhoria dos sistemas de recrutamento
e mobilização e na difusão de normas orientadoras do incremento
da informatização na administração do pessoal.
Ë igualmente de destacar o seu empenhamento e grande interesse
com todos os aspectos relativos ao moral e bem-estar do pessoal,
procurando incrementar, dinamizar ou recomendar a adopção
de medidas mais convenientes e analisando, accionando ou
decidindo com justiça e oportunidade todos os inúmeros reque
rimentos e exposições da sua competência.
Dotado de elevados dotes de carácter, grande generosidade, inex
cedível camaradagem e natural e comunicativa sociabilidade,
o general Gomes Marques soube sempre conquistar a amizade
e consideração dos seus superiores e camaradas e a dedicação dos
seus subordinados, não só do Departamento de Pessoal mas
também em todos os contactos e deslocações que efectuou a
Unidades, Estabelecimentos e Órgãos do Exército, revelando
qualidades naturais de chefia que é justo realçar.
Por tudo quanto fica dito é-me grato dar público testemunho da
grande competência e dedicação com que o general Gomes
Marques tem vindo a desempenhar as difíceis e importantes
funções de Ajudante-General, e qualifico os seus serviços, de
que resultou honra e lustre para o Exército, como extraordiná
rios, relevantes e muito distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 22 de Abril de 1986.— O
Chefe do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Satazar Braga,
general.
Louvo o general (50264411) Ernesto António Luís Ferreira de
Macedo, na situação de reserva, pela maneira objectiva, pro
funda e minuciosa como levou a efeito um desenvolvido e
bem elaborado estudo relativo ao esforço militar português na
década de 50, como consequência da nossa integração na OTAN,
trabalho este de pesquisa e condensação que irá facilitar a ela
boração da História do Exército no século XX que está a ser
preparada.
Escolhido a título pessoal pelas suas indiscutíveis capacidades,
comprovou amplamente o conceito que esteve na base da sua
selecção, ao redigir, num tempo mínimo, um trabalho que,
concentrado principalmente ao redor do que foi a 3. Divisão de

Infantaria como encargo operacional terrestre em relação à
Aliança, sintetiza e resume dados de elevado valor respeitantes
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ao período de modernização do Exército que permitiu, posteriormente, que este ramo das Forças Armadas pudesse responder,
com rapidez, oportunidade e permanência, ao desafio que o poder
político lhe impôs ao longo de 14 anos de uma desgastante guerra
no Ultramar.
O trabalho elaborado, para além de honrar o general Ferreira
de Macedo, demonstra publicamente a possibilidade que os mili
tares na situação de reserva possuem de contribuir para a digni
ficação da Institutição Militar através de pesquisas e outros tra
balhos históricos de elevado valor e interesse nacional.
Ministério da Defesa Nacional, 29 de Abril de 1986.— O
Chefe do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Satazar Braga,
general.

Louvo o brigadeiro (50273711) José do Nascimento de Sousa Lucena,
pela forma muito competente e dedicada como tem vindo a
desempenhar, há cerca de 2 anos e meio, as funções de director
do Departamento de Instrução do Estado-Maior do Exército.
Dotado de elevadas qualidades de inteligência, capacidade de
organização e dedicação pelo serviço, a par de um vincado bom
senso e sentido das realidades, soube dirigir e accionar superiormente todas as actividades de instrução do Exército, conse
guindo assim modernizar, racionalizar e aumentar o rendimento
da instrução a todos os níveis.
Particularmente digna de realce tem sido a forma como tem
orientado os estudos para implementação do novo sistema de
instrução na formação de sargentos do quadro permanente das
Armas e Serviços, os estudos para incremento da instrução
complementar, com especial incidência na instrução colectiva,
orientada para a melhoria da prontidão operacional e ainda a sua
preocupação permanente com o aperfeiçoamento e dinamização
da Educação Moral, Cívica e Militar de oficiais, sargentos
e praças.
É igualmente de destacar a sua acção dinamizadora na def i
nição e implementação de uma política de racional utilização de
simuladores, bem como num melhor aproveitamento de outros
auxiliares de instrução, inclusive de meios vídeo, procurando
assim obter um maior rendimento dos meios disponíveis e o
emprego de técnicas modernas na instrução do Exército.
São ainda de realçar os esforços que tem vindo a manter junto
do Ministério do Trabalho no sentido de estabelecer correspon
dência de instrução de algumas especialidades militares com
a formação profissional civil, bem como a sua participação
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activa, com muito bem elaboradas exposições relativas ao SMO,
nos seminários «A Juventude e a Defesa Nacional».
Oficial general de elevados dotes de carácter, grande lealdade,
sã camaradagem e permanente disponibilidade, o brigadeiro
Sousa Lucena prestou assim serviços de que resultou honra e
lustre para a Instituição Militar e que devem ser considerados
como extraordinários, relevantes e muito distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 22 de Abril de 1986.— O
Chefe do Estado-l\4aior do Exército, Jorge cio Costa Satazar Braga,
general.
Louvo o brigadeiro (51210211) Júlio Simões de Sousa da Silva,
pela forma notável e extraordinariamente dedicada e eficaz
como desempenhou, durante cerca de cinco anos, a difícil e
complexa função de director do Departamento de finanças, cargo
que agora deixa por passar à situação de reserva por limite de
idade, uma vez que razões de ordem jurídica não permitiram a
sua promoção, a título excepcional, ao posto de general, como
era desejo do Chefe do Estado-Maior e dos órgãos superiores
do Exército.
Oficial voluntarioso, de sólida formação profissional, com vastos
conhecimentos e elevada cultura, dotado de uma inteligência
viva, grande dinamismo, espírito de iniciativa, capacidade de
organização e de decisão, vincada personalidade e dedicação pelo
serviço, soube sempre
ao longo de uma carreira -de mais de
37 anos de serviço efectivo
impulsionar com extrema efi
ciência os serviços a seu cargo, o que lhe grangeou um grande
prestígio e justificou a sua escolha para o cargo.
À sua competência e notável acção como director do Departa
mento de finanças fica a dever-se à eficiência que nos últimos
anos se verificou na administração financeira do Exército, e
que se pautou pelo rigor posto na elaboração do orçamento
geral do Exército, no controle rigoroso das despesas de acordo
com princípios de uma sã e austera administração e na prestação
atempada e rigorosa das contas do Exército, o que tem sido
objecto de encómios pela Direcção-Geral da Contabilidade Pú
blica. Foi igualmente inestimável a sua acção como conselheiro
directo e leal do Chefe do Estado-Maior do Exército, distin
guindo-se sempre pelo seu bom senso e judiciosas, rápidas e
bem fundamentadas opiniões e pareceres.
Tendo também, pelas suas reconhecidas qualidades, sido por
mais de uma vez solicitado a desempenhar missões de serviço
junto de organismos civis, entre as quais se destacam as de
director do Instituto Português de Oncologia e chefe do Gabi
—

—
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nete das Operações de Auxílio e Controle aquando do sismo nos
Açores em 1980, houve-se igualmente com um dinamismo e
competência que mereceram as mais elogiosas referências e se
traduziram em prestígio para o Exército. Não pode ser olvidada,
igualmente, a influência decisiva na organização e desenvolvi
mento da Associação dos Antigos Auditores dos Cursos de
Defesa Nacional que, de maneira semelhante, em muito contri
buiu para a dignificação da Instituição Militar.
Nestas condições é de inteira justiça realçar a invulgar dedicação
pelo serviço, o sentido das responsabilidades e a elevada compe
tência técnico-profissional sempre demonstrada pelo brigadeiro
Júlio Simões de Sousa da Silva ao longo da sua carreira militar,
devendo os serviços por si prestados, de que resultou honra e
lustre para o Exército, ser considerados como extraordinários,
relevantes e muito distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 24 de Abril de 1986.— O
Chefe do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Satazar Braga,
general.
Louvo o tenente-coronel do serviço técnico de manutenção das trans
missões (50355611) António de Oliveira Pena, pela forma excep
cionalmente dedicada e eficiente como está a desempenhar, na
Direcção da Arma de Transmissões, as funções de chefe da
Repartição de Instrução e, em acumulação, as de chefe da
Repartição de Pessoal.
Oficial estudioso, inteligente e com excepcional capacidade de
trabalho, a que não faltam uma imaginação criadora e um sen
tido objectivo de análise, o tenente-coronel Pena desenvolveu
uma intensa actividade no sentido da valorização do pessoal da
Arma bem como duma real e permanente colaboração com outras
entidades fora da Arma. A inscrição de cursos nas escolas mili
tares com vista a qualificações, a referenciação e escolha de
cursos em estabelecimentos fora do Exército, o impulso e o
acompanhamento das diligências com vista às licenciaturas em
Engenharia, o estudo e a análise dos currículos e dos programas,
a produção de auxiliares de instrução e a contribuição em con
ferências com trabalhos da maior actualidade, são partes rele
vantes duma vasta obra sempre vivida com muito entusiasmo e
empenhamento, onde o optitismo e a qualidade do trabalho são a
tónica permanente.
A procura de melhores critérios, os esforços por um tratamento
antecipado dos problemas de pessoal, nomeadamente provimentos,
colocações e deslocamentos, e o estudo e análise de medidas para
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a viabilização dos QO das unidades em criação e a criar, são
já passos seguros duma caminhada que o tenente-coronel Pena
prontamente assumiu.
Por outro lado, apesar de cuidar de forma muito especial da
ocupação dos seus tempos livres, não deixa de dispor de tempo
para conviver com os camaradas que o estimam e que muitas
vezes a ele recorrem.
Por tudo isto e pela forma excepcionalmente dedicada e eficiente
como o tenente-coronel António de Oliveira Pena desenvolveu
a sua actividade, resultando dela lustre para as Transmissões e
para o Exército, devem os seus serviços ser considerados extra
ordinários, relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 18 de Março de 1986.
O
Chefe do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Satazar Braga,
general.
—

Louvo o capitão do quadro técnico de manutenção das transmissões
(50331011) João Botão Félix, do Regimento de Transmissões,
porque, ao longo de sete anos que desempenha as funções de
chefe dos Serviços Oficinais e mais recentemente em acumulação
com os de feixes Hertzianos, demonstrou sempre excepcional
zelo e competência técnico-profissional no mais elevado grau.
Oficial de reconhecida inteligência e ponderação, tem colocado
continuamente e em intensidade, ao serviço das Telecomuni
cações Militares e do Exército, toda a sua capacidade técnica
por forma a permitir, graças ao seu extraordinário empenho,
tenacidade e saber, a operacionalidade dos meios de transmissões
colocados à sua responsabilidade e de que dependem as comuni
cações telefónicas e telegráficas interurbanas da maior segurança.
A sua acção tem ultrapassado em muito a manutenção e rotina
dos terminais de feixes hertzianos no Regimento de Transmis
sões e das suas oficinas, pois tem-se estendido a todas as infra-estruturas do respectivo Serviço em Território Nacional, quer
através da sua presença física, quer através do apoio à dis
tância ao pessoal que a eles se desloca.
O seu espírito atento e crítico tem igualmente contribuído para
o encontro das soluções mais rápidas e eficazes na área dos meios
colocados à sua responsabilidade.
Com solidez e integridade de carácter, presença e compostura,
atributos que lhe são peculiares, tem o capitão Félix sabido
grangear a admiração e amizade de quantos com ele privam,
sendo ainda legítimo salientar que, pela sua dedicação e entrega
total às Transmissões, muito lhe fica a dever a Instituição Militar.
Pelas relevantes qualidades pessoais, que cultiva numa escala
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acima do comum, considero-o um oficial distinto, expoente má
ximo do seu quadro, resultando dos serviços por si prestados
urna evidente e indubitável eficiência e prestígio para o Exército.
Ministério da Defesa Nacional, 31 de Março de 1986.— 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 tenente-coronel de engenharia (50775311) Augusto da Silva
Branquinho Ruivo, pela forma distin1a, competente e dedicada
como vem chefiando há mais de três anos a delegação em
Coimbra do Serviço de Fortificações e Obras do Exército, con
firmando qualidades que atestam bem a sua excelente formação
militar.
Possuidor de excepcionais conhecimentos técnicos e dispondo
de uma vasta experiência, no âmbito da sua especialização,
vem planeando, conduzindo e fiscalizando as diferentes obras
da Região, evidenciando muito saber, capacidade de organização,
e elevado sentido das responsabilidades.
Pelo emprego racional dos reduzidos meios disponíveis, o tenente-coronel Branquinho Ruivo tem feio sentir em toda a área da
Região o seu valioso contributo através da execução de múltiplos
melhoramentos, entre eles se salientando as obras da caserna e
bloco operatório do Hospital Militar Regional n.° 2, da cozinha
do Batalhão do Serviço de Material, do pavilhão gimnodesportivo
do Regimento de Infantaria de Tomar, do Aquartelamento do
Quartel-General em Santana e do Museu Militar em Cohnbra,
sempre de acordo com critérios de prioridade, definidos, nomea
damente, em função do moral e bem-estar das tropas.
Consciente da responsabilidade da sua missão, visita com fre
quência os diversos trabalhos em cul-so, não só fiscalizando, para
garantia da indispensável segurança e perfeição, mas também
ensinando com os seus vastos conhecimentos du âmbito da sua
especialização, suprindo limitações e dificuldades dos vários
construtores e assim assegurando a prossecução das diferentes
obras, com consequente economia para a fazenda Nacional e
prestígio para a Engenharia Militar, demonstrando elevado espí
rito de abnegação e de sacrifício, ingente força de vontade e
muita ponderação e persistência.
Inteligente, muito correcto e de vincada personalidade, pratica
em elevado grau a virtude de lealdade e tem prestado uma exce
lente colaboração ao comando da Região, sem deixar de expor
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com frontalidade os seus lúcidos pareceres sobre as diferentes
questões.
Ë o tenente-coronel Branquinho Ruivo um oficial de reconhecido
prestígio, dotado de excepcionais qualidades militares e que tem
prestado serviços que se consideram relevantes e distintos, dos
quais tem resultado honra e lustre para o Exército.

Ministério da Defesa Nacional, 16 de Abril de 1986.— O
Chefe do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Satazar Braga,
general.
Louvo o coronel de cavalaria (50074311) José Miguel Cabedo e
Vasconcelos, pela forma digna e dinâmica como, durante cerca
de dois anos, comandou o Regimento de Cavalaria de Santa
Margarida.
Tendo o seu Regimento o encargo de formar o Grupo de Carros
de Combate e o Esquadrão de Reconhecimento da 1 a Brigada
Mista Independente, orientou a sua acção de comando no sen
tido de aquelas Subunidades atingirem um elevado nível de treino
e de operacionalidade, mau grado as carências em pessoal com
que foi confrontado, nomeadamente na sensível área da manu
tenção, no exacto período em que a sua Subunidade mais pesada
recebia o grosso dos carros de combate e demais equipamento.
Não menor preocupação lhe mereceu o bem-estar do seu pessoal
ampliando e reconstruindo muitas das instalações do seu Regi
mento, que hoje patenteia um ar excepcionalmente cuidado,
limpo e arrumado, evidenciando uma acção de comando zelosa,
dinâmica e disciplinadora.
Consciente das tradições seculares de que a sua Unidade é her
deira, preocupou-se com a sua história, que enriqueceu com
interessantes pesquisas e que enalteceu, de forma extremamente
digna, no dia do seu Regimento, com cerimónias que se reves
tiram de muito brilho e dignidade.
Oficial muito desembaraçado, aprumado, leal e disciplinado,
cordato e prestimoso colaborador do Comando do Campo de
Instrução Militar de Santa Margarida, com fáceis contactos
humanos geradores de boa camaradagem e de um forte espírito
de corpo, cotou-se o coronel Cabedo como um excelente oficial
de cavalaria, cujos serviços prestados ao Campo de Instrução
Militar de Santa Margarida e à 1 a Brigada Mista Independente
devem ser considerados de muito mérito.
Ministério da Defesa Nacional, 28 de Abril de 1986.—O
Chefe do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Salazar Braga,
general.
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MUDANÇAS DE SITUAÇÃO

Oficiais do quadro permanente
Corpo de oficiais generais:
Passagem à situação de adido:
Nos termos da alínea a) do artigo 44.° do Decreto-Lei
O
176/71, de 30 de Abril:
Desde 12 de fevereiro de 1986 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, no Estado-Maior-General das
Forças Armadas, continuando porém, na situação de adido
nos termos da alínea a) do artigo 44.° do citado decreto-lei,
por ter sido nomeado para prestar serviço no Ministério da
Indústria e Comércio, o brigadeiro (51224711) João Manuel
Soares de Almeida Viana.
(Por portaria de 12 de Fevereiro de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 15 de Maio de 1986.)
Nos termos do 11.0 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 de
Abril, por ter deixado de prestar serviço, em diligência, no
Estado-Maior-General das Forças Armadas, continuando, porém,
na situação de adido nos termos do n.° 9 da citada alínea,
por passar a prestar serviço no Estado-Maior-General das Forças
Armadas, o brigadeiro (51325111) António Gonçalves Ribeiro,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 9 de Setembro de 1985, anotada pelo Tribunal de
Contas em 15 de Maio de 1986.)

Armas e serviços:
Ingresso nos quadros:
Quadro da Arma de Infantaria
Tenente-coronel de infantaria, supranumerário, (51396711) José Abílio
Lomba Martins, da Direcção da Arma de Infantaria, onde con
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tinua colocado, devendo ser considerado nesta situação desde
27 de Novembro de 1985, para preenchimento de vaga no
quadro.
(Por portaria de 27 de Novembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 16 de Abril de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Major de infantaria, adido, (35316562) Leonel Jorge da Silva Car
valho, do Centro Militar de Educação Física, Equitação e Des
portos, onde continua colocado, devendo ser considerado nesta
situação desde 1 de Outubro de 1985, para preenchimento de
vaga no quadro.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 8 de Maio de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Quadro da Arma de Artilharia
Coronel de artilharia, supranumerário, (51135411) Manuel Henrique
Lestro Henriques, do Centro de Selecção de Coimbra, onde
continua colocado, devendo ser considerado nesta situação desde
30 de Setembro de 1985, para preenchimento de vaga no
quadro.
(Por portaria de 30 de Setembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 4 de Abril de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Quadro da Arma de Transmissões
Major de transmissões, adido, (07474663) Pedro Rocha Pena Madeira,
da Academia Militar, onde continua colocado, devendo ser con
sierado nesta situação desde 1 de Outubro de 1985, para preen
chimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 8 de Maio de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Major de transmissões, adido, (08460364) João Luís Cardoso Martins
Alves, da Direcção da Arma de Transmissões, onde continua
colocado, devendo ser considerado nesta situação desde 21 de
Outubro de 1985, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 21 de Outubro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 9 de Maio de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
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ramo exploração), supraCapitão de transmissões (serviços técnicos
numerário, (51506711) Alexandre de Jesus Rodrigues, do Regi
mento de Transmissões, onde continua colocado, devendo ser
considerado nesta situação desde 25 de Janeiro de 1986, para
preenchimento de vaga no quadro.
—

(Por portaria de 25 de Janeiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 13 de Maio de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Quadro do Serviço de Administração Militar
Major do serviço de administração militar, adido, (50361911) Álvaro
Brazinha Mochacho, da Direcção do Serviço de Administração
Militar, onde continua colocado, devendo ser considerado nesta
situação desde 4 de Novembro de 1985, para preenchimento de
vaga no quadro.
(Por portaria de 4 de Novembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 8 de Maio de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Quadro do Serviço de Material
Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
supranumerário, (50680211) Dagoberto Martins da Silva, do
Regimento de infantaria de Angra do Heroísmo, onde continua
colocado, devendo ser considerado nesta situação desde 8 de
Fevereiro de 1986, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 8 de Fevereiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 13 de Maio de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Quadro do Serviço Geral do Exército
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (50675611)
Florêncio Serafim Raminhos, do Distrito de Recrutamento e
Mobilização de Setúbal, onde continua colocado, devendo ser
considerado nesta situação desde 17 de Janeiro de 1986, para
preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 17 de Janeiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 13 de Maio de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
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Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (50589911)
Joaquim Nunes, do Colégio Militar, onde continua colocado,
devendo ser considerado nesta situação desde 22 de Janeiro de
1986, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 22 de Janeiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 13 de Maio de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (52398311)
José David ferreira dos Santos, do Regimento de Infantaria de
Ponta Delgada, onde continua colocado, devendo ser considerado
nesta situação desde 23 de Janeiro de 1986, para preenchimento
de vaga no quadro.
(Por portaria de 23 de Janeiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 9 de Maio de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (50421511)
Joaquim Moreira de Sousa, do Regimento de Engenharia n.° 1,
onde continua colocado, devendo ser considerado nesta situação
desde 24 de Janeiro de 1986, para preenchimento à vaga no
quadro.
(Por portaria de 24 de Janeiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 13 de Maio de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (52167311)
Abel Sílvio Rosário Coelho, do Distrito de Recrutamento e
Mobilização do Funchal, onde continua colocado, devendo ser
considerado nesta situação desde 28 de laneiro de 1986, para
preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 28 de Janeiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 13 de Maio de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Capitão do serviço geral do Exército, supranumerúrio, (51111311)
Fernando Brito, do Quartel-General da Zona Militar dos Açores,
onde continua colocado, devendo ser considerado nesta situação
desde 31 de Janeiro de 1986, para preenchimento de vaga no
quadro.
Capitão do serviço geral do Exército, supranurnerário, (52058411)
Armando Pinto, do Distrito de Recrutamento e Mobilização de
Faro, onde continua colocado, devendo ser considerado nesta

938

ORDEM DO EXERCITO N.°

11

2.0

Série

situação desde 31 de Janeiro de 1986, para preenchimento de
vaga no quadro.
(Por portaria de 31 de Janeiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 13 de Maio de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (50678111)
José da Silva Cabete, do 1.0 Tribunal Militar Territorial de
Lisboa, onde continua colocado, devendo ser considerado nesta
situação desde 10 de Fevereiro de 1986, para preenchimenzo de
vaga no quadro.
(Por portaria de 10 de Fevereiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 13 de Maio de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (50564211)
Emílio Augusto Fernandes, do Batalhão de Infantaria de Aveiro,
onde continua colocado, devendo ser considerado nesta situação
desde 23 de Fevereiro de 1986, para preenchimento de vaga no
quadro.
(Por portaria de 23 de Fevereiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 13 de Maio de 1986, Não são devidos emolu
mentos.)
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (52056611)
José dos Santos, da Direcção do Serviço de Finanças, onde con
tinua colocado, devendo ser considerado nesta situação desde
28 de fevereiro de 1986, para preenchimento de vaga no
quadro.
(Por portaria de 28 de Fevereiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 13 de Maio de 1986. Não são devidos emolu.
mentos.)
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (50360211)
Francisco Rodrigues dos Santos, da Escola Militar de Electro
mecânica, onde continua colocado, devendo ser considerado nesta
situação desde 4 de Março de 1986, para preenchimento de
vaga no quadro.
(Por portaria de 4 de Março de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 13 de Maio de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
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Passagem à situação de supranumerário permanente:
Nos termos do artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 634/74, de
20 de Novembro:
Coronel de cavalaria, adido, (50432311) Jorge Alberto Gabriel lei
xeira, por ter deixado de prestar serviço como professor efectivo
no Instituto de Altos Estudos Militares em 9 de Dezembro de
1985, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 9 de Dezembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 9 de Maio de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Nos termos dos artigos 2.° e 5.° do Decreto-Lei n.° 389/84,
de 11 de Dezembro:
Tenente-coronel de infantaria, no quadro, (51399011) Walter da
Silva Almeida, do Regimento de Infantaria de Chaves, onde con
tinua colocado, devendo ser considerado nesta situação desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 15 de Dezembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 9 de Maio de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Major de engenharia, adido, (41045060) Carlos Manuel Ribeiro de
Magalhães, da Direcção da Arma de Engenharia, onde continua
colocado, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
O referido oficial continua 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.° 68J/76, de
8 de Setembro.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Março de 1986.)

Major do quadro especial de oficiais, no quadro, (43163660) António
Guilherme fernandes Morais, da Escola de Sargentos do Exército,
onde continua colocado, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Janeiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 9 de Maio de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Major do quadro especial de oficiais, no quadro, (36007160) Jorge
Gentil Pinto Faustino, do Quartel-General da Região Militar
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do Norte, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 4 de Fevereiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 9 de Maio de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Passagem h situação de supranumerário:
Tenente-coronel de infantaria, adido, (51396711) José
Martins, por ter sido exonerado das funções que
no Estado-Maior-General das forças Armadas em
bro de 1985, desde quando deve ser considerado

Abílio Lomba
desempenhava
26 de Novem
nesta situação.

(Por portaria de 26 de Novembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 8 de Maio de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Coronel de artilharia, adido, (51135411) Manuel Henrique Lestro
Henriques, por ter sido exonerado do cargo de Promotor de
Justiça, do Tribunal Militar Territorial de Coimbra em 13 de
Setembro de 1985, desde quando deve ser considerado nesta
situação.
(Por portaria de 13 de Setembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 9 de Maio de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Coronel de engenharia, adido, (50768411) Manuel Augusto da Silva

Dantas, da Direcção da Arma de Engenharia, por ter deixado de
prestar serviço, em diligência, no Estado-Maior-General das
forças Armadas em 13 de Janeiro de 1986, desde quando deve
ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 13 de Janeiro de 1986, visada pelo Tribunal de

Contas em 9 de Maio de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Coronel do serviço de administração militar, adido, (51423211) José
Antunes Tomás, por ter deixado de prestar serviço no Instituto

Militar dos Pupilos do Exército em 1 de Janeiro de 1986, desde
quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 9 de Maio de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Major do serviço geral do Exército, adido, (51164611) António Fer
reira, por ter deixado de prestar serviço na Chefia do Serviço
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Cartográfico do Exército em 3 de Janeiro de 1986, desde quando
deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 3 de Janeiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas cm $ de Maio de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
Capitão do serviço geral do Exército, adido, (52398311) José David
Ferreira dos Santos, por ter sido exonerado das funções que
desempenhava no Serviço de Polícia Judiciária Militar do
Centro em 11 de Dezembro de 1985, devendo ser considerado
nesta situação desde a mesma data.
(Por portaria de 11 de Dezembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 9 de Maio de 1986. 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 farmacêutico, no quadro, (52156611) Rui fernandes falcão,
do Depósito Geral de Material Sanitário, por ter sido nomeado
para desempenhar as funções de vogal no Conselho fiscal dos
Estabelecimentos Fabris do Exército, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 3 de Março de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 7 de Abril de 1986.)
Major do serviço de administração militar, no quadro, (00070165)
Mariano João Alves Pimenta, por ter sido nomeado para desem
penhar as funções de adjunto do chefe dos Serviços Industriais
da Manutenção Militar, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 30 de Janeiro de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Março de 1986.)

Coronel do serviço de material (material), no quadro, (50772111)
José Rui Lubrano Rodrigues de Almeida, da Direcção do Ser
viço de Material, por ter sido nomeado para o cargo de vogal
do Centro financeiro dos Estabelecimentos fabris do Exército,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Coronel do serviço de material (material), supranumerário, (50773911)
Fernando Soares da Costa, da Direcção do Serviço de Material,
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por ter sido nomeado para o cargo de vogal do Centro Financeiro
dos Estabelecimentos fabris do Exército, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 16 de Dezembro de
de Contas em 26 de Março de

1985,
1986.)

anotada pelo Tribunal

Deixa 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,
em diligência, no Serviço de Polícia Judiciária Militar, conti
nuando, porém, desde a mesma data, na situação de adido nos
termos do n.° 9 da mesma alínea, artigo e decreto-lei, por ter
sido nomeado para prestar serviço no Serviço de Polícia Judi
ciária Militar (Delegação de Évora), o capitão do serviço geral
do Exército (52165511) Manuel João Branco.
(Por portaria de 1 de Março de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 15 de Maio de 1986.)
Nos termos do n.° 10 da alínea 5) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Major de infantaria, no quadro, (03091265) Rui Edgar Babo de Castro,
da Escola Prática de Infantaria, por ter sido nomeado para
desempenhar as funções de professor adjunto da 42.a cadeira
(Armamento, Viaturas Blindadas e Tiro) da Academia Militar,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 2 de Janeiro de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Março de 1986.)

Capitão de infantaria, no quadro, (11925973) Francisco António
Correia, por ter sido nomeado comandante de companhia do
Corpo de Alunos da Academia Militar, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1985, anotada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Março de 1986.)
Capitão de infantaria, no quadro, (02624678) José António Abranches
do Amaral, por ter sido nomeado chefe da Secção de Planea
mento da Divisão de Estudos Gerais da Chefia do Serviço Car
tográfico do Exército, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1985, anotada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Março de 1986.)
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Tenente-coronel de engenharia, no quadro, (44412$61) Alberto da
Luz Augusto, por ter sido nomeado para desempenhar as fun
ções de professor efectivo do Instituto de Altos Estudos Mili
tares, devendo ser considerado nesta situação desde a data da pre
sente portaria.
(Por portaria de 8 de Fevereiro de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 7 de Abril de 1986.)
Major do serviço de administração militar, no quadro, (04857166)
João Francisco Félix Pereira, por ter sido nomeado professor
adjunto da 33a cadeira na Academia Militar, devendo ser con
siderado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de
Contas em 21 de Março de

1985,
1986.)

anotada pelo Tribunal de

Nos termos do n.° 16 da alínea 5) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Coronel de infantaria, adido, (51193111) José Rolita Correia Caniné,
do Distrito de Recrutamento e Mobilização de Faro, onde con
tinua colocado, devendo ser considerado nesta situação desde
6 de Outubro de 1985.
Coronel de infantaria, adido, (50187811) António José Soares Pereira,
da Direcção da Arma de Infantaria, onde continua colocado,
devendo ser considerado nesta situação desde 27 de Novembro
de 1985.
(Por portaria de 23 de Janeiro de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Março de 1986.)
Coronel de artilharia, no quadro, (51460911) Alfredo José Pala
Machado da Silva, do 1.0 Tribunal Militar Territorial de Lisboa,
onde continua colocado, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 9 de Maio de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
Coronel de artilharia, no quadro, (51369511) José Júlio Galamba de
Castro, da Direcção da Arma de Artilharia, onde continua
colocado, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Por

portaria de
Contas em
mentos.)

9
9

de Novembro de 1985, visada pelo Tribunal de
de Maio de 1986. Não são devidos emolu
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Coronel de artilharia, no quadro, (50635811) Jorge Vieira de Barros
e Bastos, do Instituto Militar dos Pupilos do Exército, onde
continua colocado, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
(por portaria de 16 de Novembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 9 de Maio de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

ramo exploração), no
quadro, (50249311) Rodrigo Pereira Alves Martins, da Escola
Prática de Transmissões, onde continua colocado, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.

Capitão de transmissões (serviços técnicos

—

(Por portaria de 30 de Dezembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 9 de Maio de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Coronet do serviço de administração militar, supranumerário per
manente, (52948511) Eugénio Óscar Filipe de Oliveira, da
Direcção do Serviço de Administração Militar, onde continua
colocado, devendo ser considerado nesta situação desde 30 de
Agosto de 1985.
(Por portaria de 23 de Janeiro de 1986, visada pelo Tribunal de

Contas em 9 de Maio de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), no
quadro, (50979411) Manuel Luís Pimenta, da Escola Prática de
Engenharia, onde continua colocado, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 16 de Dezembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 8 de Maio de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
supranumerário, (51128511) Joaquim Manuel Glórias, do Bata
lhão de Apoio e Serviços da I.a Brigada Mista Independente
(Agrupamento Base de Santa Margarida), onde continua colocado,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 23 de Dezembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 9 de Maio de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
supranumerário, (50684511) João Carlos Bastardo, do Regimento
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de Engenharia n.° 1, onde continua colocado, devendo ser consi
derado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 22 de Janeiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 9 de Maio de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (51324711)
João da Conceição Baptista, do Regimento dc Comandos, onde
continua colocado, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (51014411)
Francisco Pires Von Gilsa, do Forte da Graça, onde continua
colocado, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de
Contas em
mentos.)

25
9

de Dezembro de 1985, visada pelo Tribunal de
de Maio de 1986. Não são devidos emolu

Capitão do serviço geral do Exército, no quadro, (52055111) Jorge
Moreira, do Distrito de Recrutamento e Mobilização de Viseu,
onde continua colocado, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de
Contas em
mentos.)

10 de
8 de

Janeiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Maio de 1986. Não são devidos emolu

Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (50130311)
José Vicente Calado Falcão, do Agrupamento Base de Santa Mar
garida, onde continua colocado, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Janeiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 8 de Maio de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
Capitão do serviço geral do Exército, no quadro, (52054811) Elísio
Gonçalves da Costa, da Escola Prática do Serviço de Transportes,
onde continua colocado, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 15 de Janeiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 8 de Maio de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
Capitão do serviço geral do Exército, no quadro, (51036811) Tolen
tino António Martins, do Regimento de Engenharia n.° 1,
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onde continua colocado, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 21 de Janeiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 9 de Maio de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

geral do Exército, no quadro (51140111) António
do Qtiartel-General da Região Militar do Centro,
colocado, devendo ser considerado nesta situação
da presente portaria.
(Por portaria de 23 de Janeiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 9 de Maio de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Capitão do serviço
Afonso Jorge,
onde continua
desde a data

Capitão do serviço geral do Exército, no quadro, (51212611) Fer
nando da Graça Afonso, do Batalhão do Serviço Geral do
Exército, onde continua colocado, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 27 de Janeiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 9 de Maio de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (51347511)
José Martins Romão, da Chefia do Serviço Geral do Exército,
onde continua colocado, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 2$ de Janeiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 9 de Maio de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Capitão do serviço geral do Exército, adido, (50452311) João Venân
cio Amaro Gancho, do Regimento de Cavalaria de Estremoz,
onde contínua, devendo ser considerado nesta situação desde a
data da presente portaria.
O referido oficial continua na condição 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 18 de fevereiro de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 7 de Abril de 1986.)

Nos termos do n.° 17 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto.
-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Coronel de infantaria, supranumerário permanente, (50275011) José

dos Santos Carreto Curto, da Direcção da Arma de Infantaria,
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onde continua colocado, por se encontrar a prestar serviço, em
diligência, no Instituto de Defesa Nacional, devendo ser consi
deraclo nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 14 de Novembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 9 de Maio de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
Desde 17 de Fevereiro de 1986, 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, no Estado-Maior-General das Forças
Armadas, continuando, porém, desde a mesma data, na mesma
situação de adido nos termos do n.° 17 da citada alínea, por ter
passado a prestar serviço, em diligência, na Cruz Vermelha
Portuguesa, o tenente-coronel de infantaria (51400011) António
Jacques Favre Castel Branco Ferreira, da Direcção da Arma de
Infantaria.
(Por portaria de 17 de Fevereiro de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 15 de Maio de 198&)
Desde 31 de Outubro de 1985, 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 sido exonerado das funções
que desempenhava no Ministério da Administração Interna,
na Polícia de Segurança Pública, continuando, porém, desde a
mesma data, na mesma situação de adido, nos termos do n.° 17
da citada alínea, por ter passado a prestar serviço, em diligên
cia, no Ministério da Administração Interna, na Polícia de
Segurança Pública, o coronel de artilharia (51371611) Salvador
Julião de Carvalho Guerreiro.
(Por

portaria de
Contas em
mentos.)

31 de
$ de

Outubro de 1985, visada pelo Tribunal de
Maio de 1986. Não são devidos emolu

Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (46174258)
João Ricardo Trindade, da Chefia do Serviço Geral do Exército,
onde continua colocado, por se encontrar a prestar serviço, 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 2 de Janeiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em $ de Maio de 1986. Não são devidos emolu

mentos.)
Capitão do serviço geral do Exército, no quadro, (50452311) João
Venâncio Amaro Gancho, do Regimento de Cavalaria de Estre
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moz, 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 13 de Janeiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 9 de Maio de 1986. 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, no quadro, (50520211) Manuel António de
Ascensão Pita, do Distrito de Recrutamento e Mobilização de
Ëvora, onde continua colocado, por se encontrar a prestar ser
viço, em diligência, nos Serviços Sociais das forças Armadas
(Êvora), devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 30 de Dezembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 9 de Maio de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
Coronel de cavalaria, no quadro, (51211911) José Taveira de Oliveira
Martins, da Direcção da Arma de Cavalaria, 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 24 de Outubro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 9 de Maio de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
Desde 26 de Junho de 1985, 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 ser
viço, em diligência, no Estado-Maior-General das forças Armadas,
continuando, porém, desde a mesma data, na situação de adido,
nos termos do n.° 18 da mesma alínea, artigo e decreto-lei
no Instituto da Defesa Nacional, o coronel de cavalaria (51412511)
José Henriques Catroga Inês.
(Por portaria de 21 de Abril de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 15 de Maio de 1986.)

Major de cavalaria, no quadro, (43431562) José Maria félix de
Morais, do Quartel-General da Zona Militar dos Açores, onde
continua colocado, por se encontrar a prestar serviço, em dili-
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gência, no Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 8 de Maio de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Major de engenharia, no quadro, (41045060) Carlos Manuel Ribeiro
de Magalhães, da Direcção da Arma de Engenharia, onde con
tinua colocado, por se encontrar a prestar serviço, em diligência,
no Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo ser con
siderado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 8 de Janeiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 8 de Maio de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
Tenente de transmissões (serviços técnicos
ramo manutenção), no
quadro, (04433970) José Carlos Alves Pessoa, da Direcção da
Arma de Transmissões, onde continua colocado, por se encontrar
a prestar serviço, 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 Setembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 8 de Maio de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Coronel do serviço de administração militar, no quadro, (51475111)
António da Silva Dores, da Direcção do Serviço de Adminis
tração Militar, 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 17 de Janeiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 9 de Maio de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Desde 20 de Dezembro de 1985, deixa de estar na situação de adido
nos termos do n.° 9 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei
no 176/71, de 30 de Abril, por ter sido exonerado das funções
que desempenhava nas Oficinas Gerais da Fardamento e Equi
pamento, passando, porém, desde a mesma data, à situação
de adido nos termos do n.° 18 da mesma alínea, por ter sido
colocado na Direcção do Serviço de Material e a prestar serviço,
em diligência, na Direcção do Serviço da Polícia Judiciária
Militar, o tenente-coronel do serviço de administração militar
(50127811) António de Sousa Cardoso da Silva.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 9 de Maio de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
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Major do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), no
quadro, (50633111) Rúben Barata Rodrigues da Silva Pires, 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 22 de Janeiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 9 de Maio de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Major do serviço geral do Exército, no quadro, (52572111) Manuel
Pinheiro Martins Coelho, 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 con
siderado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 17 de Janeiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 9 de Maio de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
Major do serviço geral do Exército, no quadro, (50469611) José
Manuel Ferreira Gaspar, da Chefia do Serviço Geral do Exército,
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 22 de Janeiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 9 de Maio de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Nos termos do n.° 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, (03794064) José
Eduardo Marques Patrocínio, do Regimento de Cavalaria de
Estremoz, onde continua colocado, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 9 de Maio de 1986. Não são devidos emolu
mentosi
Coronel de infantaria, no quadro, (51193111) José Rolita Correia
Caniné, do Distrito de Recrutamento e Mobilização de Faro,
onde continua colocado, por aguardar preenchimento de vacatura,
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devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 6 de Outubro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 8 de Maio de 1986. Não são devidos emolu
mentosi

Coronel de infantaria, no quadro, (50187811) António José Soares
Pereira, da Direcção da Arma de Infantaria, onde continua colo
cado, por aguardar preenchimento de vacatura, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 27 de Novembro de 1985, visada pelo Tribunal de

Contas em 8 de Maio de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Coronel de infantaria, no quadro, (51390711) Alípio Emílio Tomé
falcão, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa, onde
continua colocado, por aguardar preenchimento de vacatura,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 4 de Dezembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 8 de Maio de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Coronel de infantaria, no quadro, (50508811) Fernando do Arnaral
Campos Sarmento, da Direcção da Arma de Infantaria, onde
continua colocado, por aguardar preenchimento de vacatura, de
vendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 9 de Dezembro de 1985, visada pelo Tribunal de

Contas em 8 de Maio de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Coronel de infantaria, no quadro, (51036311) Mário Arada de Almeida
Pinheiro, 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 12 de Dezembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 9 de Maio de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Coronel de infantaria, no quadro, (50704211) Hélder Chaves Gomes,
da Direcção do Serviço de Educação Física do Exército, onde
continua colocado, por aguardar preenchimento de vacatura,
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devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 22 de Dezembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 8 de Maio de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Coronel de infantaria, no quadro, (50704311) Fernando Manuel
Schmidt de Montalvão e Silva, da Direcção do Serviço de Edu
cação Física do Exército, onde contínua colocado, por aguardar
preenchimento de Vacatura nas condições da alínea c) deste artigo,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por

portaria de 9 de Janeiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 9 de Maio de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Coronel de infantaria, no quadro, (51390811) Fernando Barroso de
Moura, do Estado-Maior do Exército, onde continua colocado,
par aguardar preenchimento de vacatura nas condições da alí
nea e) deste artigo, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 16 de Janeiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 9 de Maio de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
Coronel de cavalaria, no quadro, (51302511) Rui Ernesto freire
Lobo da Costa, do Ouartel-General da J a Brigada Mista Inde
pendente, onde continua colocado, por aguardar preenchimento
de vacatura, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 18 de Janeiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 9 de Maio de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Passagem à situação de reserva:
Coronel de infantaria (50989611) Alfredo Henriques Peixoto, nos
termos da condição 1.a da alínea b) do nY 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 124 700$00. Conta 42 anos de
serviço.
(Por portaria de 18 de Fevereiro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Coronel de infantaria (50187811) António José Soares Pereira, 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 132 100$$0. Conta 42 anos de
serviço.
(Por portaria de 1 de Março de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Coronel de infantaria (51388011) Sizenando Fernando Oliveira de
Carvalho, 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, de
vendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Fica com a pensão mensal de 115 650$00. Conta 47 anos de
serviço.
(Por portaria de

1 de Abril de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Tenente-coronel de infantaria (51396711) José Abílio Lomba Mar
tins, 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 110 750$00. Conta 38 anos de
serviço.
(Por portaria de 31 de Janeiro de 1986. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Major de infantaria (35034755) José Eduardo de Almeida e Silva,
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
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 99 980$00. Conta 39 anos de
serviço.
(Por portaria de

25 de Março de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Major de infantaria (00377765) Ivo Carlos Garcia, nos termos da
condição 4. da alínea c) 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 57 326$00. Conta 21 anos e 2
meses de serviço.
(Por portaria de 1 de Abril de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Coronel de artilharia (50520211) Manuel António de Ascensão Pita,
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 8 de Janeiro de 1986.
Fica com a pensão mensal de 115 650$00. Conta 36 anos de
serviço.
(Por portaria de 26 de Janeiro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.’ 276-A/75.)

Coronel de artilharia (51369511) José Júlio Galamba 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 considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 132 100$00. Conta 41 anos de
serviço.
(Por portaria de 1 de fevereiro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal dc Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Coronel de artilharia (51182311) Ângelo Rafael Leiria Pires, nos
termos da alínea d) do ri.0 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 123 050$00. Conta 37 anos de
serviço.
(Por portaria de 27 de Março de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Capitão de transmissões (serviços técnicos
ramo exploração)
(52403411) José Augusto Ribeiro de Barros, nos termos da con
dição 1.a 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 84 700$00. Conta 39 anos de
serviço.
—

(Por portaria de 29 de Março de 1986. 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)
(50196411) Zacarias António da Silva, 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 97 500$00. Conta 37 anos de
serviço.
(Por portaria de 31 de Março de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Capitão do serviço dc material (serviços técnicos de manutenção)
(50008011) José Pedro Pacheco, nos termos da alfnea d) do
o.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei a.° 5 14/79, de 28 de Dezembro,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
fica com a pensão mensal de 90 300$00. Conta 37 anos de
serviço.
(Por portaria de 1 de Abril de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Capitão do serviço geral do Exército (52054811) Elísio Gonçalves
da Costa, 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 91 200$00. Conta 36 anos de
serviço.
(Por portaria de 16 de Janeiro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)

Capitão do serviço geral do Exército (51091111) Alfredo Massano
Pinheiro, nos termos da condição 1.a da alínea b) 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 99 420$00. Conta 41 anos de
serviço.
(Por portaria de 6 de Março de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Capitão do serviço geral do Exército (52255311) José António
Varela, nos termos da condição 1.a da alínea b) do n.° 1 do
artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 5 14/79, de 28 de Dezembro, de
vendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Fica com a pensão mensal de 92 060$00. Conta 44 anos de
serviço.
(Por portaria de 31 de Março de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 276-A/75.)

Capitão do serviço geral do Exército (51212611) Fernando Graça
Afonso, 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 con
siderado nesta situação desde a data da presente portaria.
fica com a pensão mensal de 97 660$00. Conta 3$ anos de
serviço.
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Capitão do serviço geral do Exército (50563411) Ivar José Martins
Corceiro, nos termos da alínea d) do n.° 1 do artigo 1.0 do
Decreto-Lei ny 514/79, de 2$ de Dezembro, devendo ser consi
derado nesta situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 97 660$00. Conta 37 anos de
serviço.
Capitão do serviço geral do Exército (51289211) António Pereira
Monteiro, nos termos da alínea d) do n.° 1 do artigo 1.0 do
Decreto-Lei n.° 514/79, de 2$ de Dezembro, devendo ser consi
derado nesta situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 97 660$00. Conta 44 anos de
serviço.
(Por portaria de 1 de Abril de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)

Capitão do serviço geral do Exército (52188011) António Esteves.
Grilo, 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, de
vendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Fica com a pensão mensal de 99 420$00. Conta 40 anos de
serviço.
Capitão do serviço geral do Exército (52261211) António José Luís,
nos termos da condição 1.a 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 90 300$00. Conta 41 anos de
serviço.
(Por portaria de 2 de Abril de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Capitão do serviço geral do Exército (52064711) Francisco Jacinto
Faria, 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
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 92 060$00. Conta 40 anos de
serviço.
(Por portaria de 10 de Abril de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.0 276-A/75.)

Capitão do serviço geral do Exército (50831311) Jerónimo dos
Santos Rebocho Carrasqueira, nos termos da alínea d) do n.° 1
do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 514/79, de 28 de Dezembro,
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devendo ser considerado nesta sicuação desde a data da presente
ol portaila
fica com a pensão mensal de 97 660$00. Conta 38 anos de
serviço.
(Por portaria de 16 de Abril de 1986. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
u

Capitão chefe de banda de música (51694911) Amíkar da Fonseca
Morais, 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 consi
derado nesta situação desde a data da presente portaria.
fica com a pensão mensal de 90 300$00. Conta 37 anos de
serviço.
(Por portaria de 1 de Abril de 1986. 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
11 de Abril de 1986, publicado no Diário da República, 2.a Série,
n.° 96, de 26 de Abril de 1986:
Tenente-coronel do serviço geral do Exército (50598811) Manuel
Pereira Pimenta de Castro, desde 5 de Outubro de 1985, com
a pensão mensal de 97 320$00.

Passagem à situação de reforma extraordinária:
Por despacho da Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previdência,
de 12 de Maio de 1986, publicado no Diário da República,
2. Série, n.° 121, de 27 de Maio de 1986, passou a ser pago
pela Caixa Geral de Aposentações, a partir do mês de Junho
de 1986, o oficial a seguir indicado:
Capitão de infantaria (51338411) Frederico José Begonha da Silva,
70 500$00.

Desligados do serviço:
São desligados do serviço a partir da data que lhes vai indicada,
até à confirmação da Caixa Geral de Aposentações da passa
gem à situação de reforma, nos termos da última parte do
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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 (50699511) José João Henriques dc Avelar, desde 19 de
Maio de 1986;
Coronel de artilharia (50886411) Amíindio Augusto Trancoso, desde
4 de Maio de 1986;
Coronel de artilharia (50696511) Fernando de MeIo V. Ponces dc
Carvalho, desde 27 de Maio de 1986;
Coronel dc artilharia (50926111) Celestino da Cunha Rodrigucs,
desde 10 de Maio de 19E6;
Tenente-coronel de infantaria (51335511) João Machado de Figuei
redo, desde 25 de Maio de 1986;
Tenente-coronel de infantaria (51040411) Francisco da Silva Fra
goso, desde 19 de Maio de 1986;
Major do serviço geral do Exército (50049011) Amílcar Rodrigues
dos Anjos, desde 10 de Maio de 1986;
Major do serviço de material (50354411) José Silveira Soares, desde
19 de Maio de 1986;
Capitão do serviço geral do Exército (52189211) José António Vaz
de Carvalho, desde 22 de Maio de 1986;
Capitão do serviço geral do Exército (50296611) Leonel Arcângelo
da Cruz, desde 23 de Maio de 1986.

Oficiais do quadro de complemento
Baixas de serviço:
Os oficiais em seguida mencionados têm a situação que lhes vai
indicada em título, por terem atingido o limite de idade, nos
termos do § 5»0 do artigo 61.° do Decreto n.° 12 017, de 2 de
Agosto de 1926:
Armas e serviços:
Direcção do Serviço de Pessoal
Repartição de Oficiais
Tenentes milicianos de artilharia, na situação de reserva, Vasco Arez
da Silva, José António Ferreira Neto, José Manuel da Costa Leme,
Aureliano Guterres Jorge, António Henriques de Sousa Falcão,
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Parcídio de Campos Rodrigues da Costa, José Eduardo Cou
tinho, Armelim Almiro Viana, João de Deus Magro de Miranda,
Sidónio da Paixão Crispim dc Gouveia, Vital Neves Serrão
Varela, António Alves R. S. Cardoso Relvas, Adriano de Castra
Monteiro, Luís Carlos Azevedo da Costa, Horácio Frederico
Teixeira Parente, Sebastião António R. 5. Azevedo, Alexan
drino Mendes de Almeida, David António Capelas Avelar,
Alberto Perestrelo de Sousa Ferreira, José Filipe de Sousa,
Alberto Rodrigues da Costa, Henrique Boaventura C. C. Simões,
Manuel João Robin de Andrade e Júlio dos Reis Martins, deven
do ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 11 de
Agosto de 1982, 10 e 19 de Março, 13 e 14 de Abril de 1983,
23 de Janeiro, 2 de Fevereiro, 1 e 18 de Março e 30 de Dezembro
de 1984, 6 de Janeiro, 21 de Maio, 20 de Agosto, 2, 7 e 24 de
Setembro, 12 de Outubro, 1 e 13 de Dezembro de 1985, 16 e 30
de Janeiro, 3 e 18 de Fevereiro e 26 de Março de 1986.
Alferes milicianos de artilharia, na situação de reserva, Manuel da
Silva Gaio de O. Esteves, Nilo Martins da Costa, Mário Virgílio
Martins Ferreira, Manuel António Matias, Joaquim Lopes Bel
chior, Jorge Nunes Lomba, Armando Artur Guedes Rafael, João
Heitor Moreira Mirrado, António Carlos Nogueira, Luís Fer
nando Leite Martins do Rio, Adalberto Gonçalves Dias, Fer
nando Rodrigues Leitão e Homero da Costa Branco, devendo ser
considerados nesta situação desde, respectivamente, 3 de Setem
bro de 1982, 6 de Abril de 1983, 9 de Janeiro e 28 de Abril de
1984, 10 e 24 de fevereiro, 4 de Julho, 2 de Agosto, 29 de
Setembro, 13 e 23 de Dezembro de 1985, 28 de Fevereiro e 9
de Abril de 1986.

Quartéis-generais:
Região Militar do Centro
Alferes miliciano de engenharia, na situação de reserva, Eurico Fer
nando Mendes Pinto, devendo ser considerado nesta situação
desde 21 de Junho de 1984.
Alferes miliciano do serviço de saúde, na situação de reserva,
Alberto Reis Pinto, devendo ser considerado nesta situação desde
21 de Junho de 1984.
Tenente miliciano do serviço de administração militar, na situação de
reserva, António Emílio Caldas Frazão Pinto da Cruz, devendo
ser considerado nesta situação desde 17 de Abril de 1985.
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Zona Militar da Madeira
Tenente miliciano de infantaria, na situação de reserva, João Augusto
de Carvalho, devendo ser considerado nesta situação desde 13
de Dezembro de 1982.
Tenente miliciano de cavalaria, na situação de reserva, Rui Falcão
Costa, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Dezem
bro de 1985.
(Por portaria de 18 de Abril de 1986,)

IV

—

PROMOÇÕES

Oficiais do quadro de complemento
Armas e serviços:
Estado-Maior do Exército
Alferes miliciano de artilharia, o aspirante a oficial miliciano de
artilharia (15297781) Manuel António Fernandes Pereira, em
disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da pre
sente portaria.
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de saúde (06086978) Ricardo José Gomes Gorjão
Martins, em disponibilidade, contando a antiguidade desde a
data da presente portaria.
Alferes milicianos do serviço de pessoal, os aspirantes a oficial mili
cianos do serviço de pessoal (07133280) Gil António Lourenço
Gonçalves e (05999279) Henrique José de Moura Moreira da
Mota, ambos em disponibilidade, contando a antiguidade desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. 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
Alferes miliciano do serviço de pessoal, o aspirante a oficial mili
ciano do serviço de pessoal (16601679) Henrique Manuel Tei
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xeira Belmar Costa, em disponibilidade, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. 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 aspirantes a oficial milicianos
de engenharia (10694581) António Mário da Silva Rodrigues,
(17090181) Augusto César Jorge Moreno, (18057779) Aguinaldo
de Sá Azevedo, (14511281) João Carlos Manana Mogas e
(12833081) José António Soares Augusto Gomes, todos em dispo
nibilidade, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Direcção do Serviço de Intendência
Alferes milicianos do serviço de administração militar, os aspiran
tes a oficial milicianos do serviço de administração militar
(15304881) José Francisco Vilaça Hipólito da Silva, (10350179)
António José Marçal Martins, (18476280) Rui Jorge Nunes Mar
ques Machado, (16429580) Nuno Rombert Pinhão, (16855982)
Mário Rui Pestana de Oliveira Parrinha e (05619580) António
Pedro Costa Moura Baptista, todos em disponibilidade, contando
a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Direcção do Serviço de Informática do Exército
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos
de infantaria (14577381) António Henriques Dias de Moura
Capela e (08282882) Luís Manuel da Cruz Matos Vinagre, am
bos em disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da
presente portaria.
Alferes milicianos do serviço de administração militar, os aspirantes
a oficial milicianos do serviço de administração militar (10047979)
Rui Manuel Dinis Borges, (19754781) António Paulo Antunes
Duarte e (11955480) Vítor Manuel Morgado Sampaio, todos em
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disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria dc 20 de Dezembro de 19$5. Niío carece de visto do
Tribunal 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 mili
cianos do serviço de material (19325280) Rodolfo Manuel Con
ceição Garcia, (13161879) Raul José Vicente de Brito, (09132179)
António Paulo Faceira de Carvalio Lages, (03214179) Sérgio
Fernando de Jesus Teixeira, (16475480) Carlos Manuel Marques
Brás, (10522680.) José Manuel Robalo Lisboa, (18560279) Filipe
Manuel Branco Ribeiro, (10496381) Jorge Nuno Delgado Lopes
Alves e (18462080) António Manuel Sobral Atalaia Correia,
todos em disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 20 dc Dezembro de 1985. NCo carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Direcção do Serviço de Transportes
Alferes miliciano do serviço de administração militar, o aspirante a
oficial miliciano do serviço de administração militar (13999379)
Luís Antonino da Cruz Fernandes, em disponibilidade, contando
a antiguidade desde a data da presente portaria.
Alferes miliciano do serviço de transportes, o aspirante a oficial mili
ciano do serviço de transportes (04240282) João Paulo Mantero
Morais Lopes Raimundo, em disponibilidade, contando a anti
guidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. Niío carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Direcção do Serviço de Finanças
Alferes miliciano do serviço de administração militar, o aspirante a
oficial miliciano do serviço de administração militar (16898579)
Joaquim José de Oliveira Reis, em disponibilidade, contando a
antiguidade desde a data da presente portaria.
Alferes milicianos do serviço de pessoal, os aspirantes a oficial mili
cianos do serviço de pessoal (11492379) António Alfredo Delgado
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da Silva Preto e (14578279) Vítor Inácio Vieira Dias, ambos
em disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. Nflo carece de visto da
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Chefia do Serviço de Reconhecimento das Transmissões
Alferes milicianos de transmissões, os aspirantes a oficial milicianos
de transmissões (19013382) Ricardo Henrique Lindengrun,
(19978480) José Adelino Delgado Rodrigues e (11720283) João
Carlos Fernandes Alves, todos em disponibilidade, contando a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. Nfio carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Quartéis-generais:
Região Militar do Centro
Alferes miliciano de cavalaria, o aspirante a oficial miliciano de
cavalaria (10484279) Sérgio Emílio Alves Rebelo, em disponi
bilidade, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
Alferes miliciano de engenharia, o aspirante a oficial miliciano de
engenharia (07860079) Júlio César Gonçalves Quaresma, em
disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
Alferes milicianos do serviço de pessoal, os aspirantes a oficial mili
cianos do serviço de pessoal (13850579) José Joaquim Arrepia
Ferreira, (06682979) Paulo Manuel Agapito de Matos Ferreira,
(13885679) Manuel António Diogo Carlos e (05798179) José
Manuel Simões de Campos, todos em disponibilidade, contando
a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Região Militar de Lisboa
Alferes milicianos do serviço de saúde, os aspirantes a oficial mili
cianos do serviço de saúde (04832276) Fernando Manuel Tavares
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Maltez, (02736378) António Domingos Leitão Hermenegildo e
(04855478) José Luís dos Santos Matos Cunha, todos em disponi
bilidade, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
Alferes miliciano do serviço de pessoal, o aspirante a oficial mili
ciano do serviço de pessoal (16074978) Pedro de Noronha Gal
vão Teles, em disponibilidade, contando a antiguidade desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. Não 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 (07195884) Luís Alberto Godinho Coelho, em dis
ponibilidade, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.

Alferes milicianos de engenharia, os aspirantes a oficial milicianos de

engenharia (13139180) António Manuel do Rosário Marques
Pitarma e (15784581) José António Ribeiro Pacheco da Silva,
ambos em disponibilidade, contando a antiguidade desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. 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
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos de
infantaria (16464080) Virgílio Marques Craveiro Lopes Preto,
(04818380) Luís Filipe Botelho da Nova e (05307381) Pedro
Manuel Veloso Ramos Leite, todos em disponibilidade, con
tando a antiguidade desde a data da presente portaria.
Alferes miliciano do serviço de administração militar, o aspirante a

oficial miliciano do serviço de administração militar (12825181)
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José António Correia Constantino, em disponibilidade, contando
a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regímento de Infantaria de Abrantes
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos
de infantaria (09863184) João Carlos Crespo Wilson, (03002884)
Paulo Alexandre Casimiro Rodrigues, (16529783) Manuel Fer
reira Pires Braga, (07001481) António Leopoldo Dinis Monteiro
Junqueiro Coelho e (03990380) Luís Manuel Dias Esteves, todos
em disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da pre
sente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto o.° 276-A/75.)

Regimento de Infantaria de Angra do Heroísmo
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos de
infantaria (11881482) Rui Alberto Pinto Amador, (12804780)
Rui Luís Moreira Rodrigues, (03525483) José Luís Ferreira
Marques, (12375180) Eduardo Manuel Ferreira Dias, (12463984)
Luís Hermínio Fernandes Moura, (07381280) Carlos Manuel
Comes Lobão, (10586283) Joaquim Fernando Neves Duarte e
(03355183) Paulo Jorge Duarte Coelho Dias, todos em disponi
bilidade, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Infantaria de Beja
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos
de infantaria (17414878) Luciano Eurico Dias Comes de Matos,
(10837780) João Manuel Vicente Fradinho, (15101078) José
Paulo Ãlvaro Venâncio, (05946184) José Carlos Teixeira Car
valho, (13369681) Vítor Manuel Carneiro Pinto Rei, (10004084)
António Joaquim da Mota Guedes e (08261584) Rui Manuel
Matos de Oliveira Alves, todos em disponibilidade, contando
a antiguidade desde a data da presente portaria.
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Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de saúde (0391736$) Fernando Manuel Santos fer
reira, em disponibilídade, contando a antiguidade desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Infantara de Castelo Branco
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos
de infantaria (15048082) Carlos Alberto Afonso Magalhães Lopes,
(15417484) António Manuel das Neves Nobre Pita, (09510881)
Arlindo José Ribeiro Mendes Cabrito, (04078884) José Valério
dos Santos e (06474980) Frederico Oom Bowring Horgan, todos
em disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. 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 (10676784) Vítor Luís dos Santos de Carvalho, em
disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da pre
sente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)

Regimento de Infantaria de Elvas
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos de
in!antaria (12376284) Carlos Manuel Ferreira de Almeida,
(11989379) Joaquim José Capoulas de Avó Freixo, (05460382)
José Manuel Laginha Paraíso e (16831883) Osvaldo Martins
Chilra da Silva, todos em disponibilidade, contando a antigui
dade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. 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
Alferes milicianos do serviço de administração militar, os aspirantes
a oficial milicianos do serviço de administração militar (14191381)
Aníbal João Viegas Guerreiro e (16447180) Fernando José
Guerreiro Sousa, ambos em disponibilidade, contando a antigui
dade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985.
Tribunal de Contas, nos termos do

Não carece
Decreto n.°

de visto do
276-A/75.)

Regimento de Infantaria de Faro
Destacamento de Tavira
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos
de infantaria (18798683) José Augusto Ferreira Simões,
(14352083) Mário Luís Almeida Felgueira, (02981280) Fer
nando Jorge Hipúlito de Sarnpaio Nunes e (14526983) Paulo
Fernando Gomes da Costa Iglésias Gonçalves, todos em dispo
nibilidade, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de saúde (03743377) Francisco José Mateus Mendonça,
em disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da pre
sente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. 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 (10093880) António Manuel Gonçalves dos Santos e
(10369483) António Maria Gonçalves Lagrifa, ambos em dispo
nibilidade, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Infantaria do Porto
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos de
infantaria (12322582) João Pedro Fernandes de Sé Pereira,
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(12637383) José Miguel Marques Martins Salazar, (03872082)
Luís António Sampaio Faria Oliveira, (16321381) Fernando
Augusto Pereira da Costa, (19769783) António Adalberto Falcão
Sampaio Veríssimo, (09282279) Rui Manuel Lobo Marques de
Castro, (07518780) Alexandre Júlio Machado Leite, (16713083)
Paulo Rui Bessa Machado, (14283783) Fernando Manuel Patrício
da Silva (04912183) João Francisco Cardoso Rodrigues da
Silva, (11779280) Luís António Carvalho Gachineiro da Cunha,
(15209684) Francisco José Gomes da Costa e (09896184) José
Pedro de Macedo Soares dos Reis, todos em disponibilidade, con
tando a antiguidade desde a data da presente portaria.
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de saúde (04933876) Manuel Benigno Cura Gaspar
dos Santos, em disponibilidade, contando a antiguidade desde a
data da presente portaria.
Alferes miliciano do serviço de transportes, o aspirante a oficial mili
ciano do serviço de transportes (13374782) Vítor Manuel de
Castro Rocha, em disponibilidade, contando a antiguidade desde
a data da presente portaria.
(Por

portaria de 20 de Dezembro de 1985.
Tribunal de Contas, nos termos do

No carece de visto do
Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Infantaria de Queluz
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos de
infantaria (05852280) António Bartolomeu Castelo Branco Cha
hert Viana Dias (09619678) António Alexandre dos Santos Mira
de Carvalho, (10318482) Rui Caldeira de Castelo Branco Costa
Pinto, (01726082) Pedro Augusto Viegas Galvão, (00283684)
Afonso de Campos Meio Moitinho de Almeida, (14223782)
Manuel Valdemar Mendes Gonçalves Duarte, (18510283) Paulo
Jorge Braga da Costa, (04194083) Joaquim António Ferreira,
(15345382) João Carlos da Costa Mercês de Meio, (04145082)
Virgílio Manuel Manso Preto Neves Nobre, (15682980) Fer
nando Manuel Pires dos Santos, (17437781) José Américo Pereira
de Sousa, (14480584) Humberto Costa dos Santos Viais,
(01226984) Miguel Gonçalves Martins Nunes Tiago e (12656779)
António Salomão Silva Rodrigues, todos em disponibilidade, con
tando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Regimento de Infantaria de Tomar
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos de
infantaria (14645182) Eduardo Jorge Sotto Mayor Sousa Pontes,
(07710684) Adriano Augusto de Jesus Silva, (04649282) António
Carlos Sabino Rocha, (04403780) Jorge Alberto de Carvalho
Santiago Pires, (06511484) Rodrigo José Martins de Sousa
Peres, (11549779) José Manuel figueiredo Ferreira Lourenço,
(04927284) José Jorge Alves Esperança, (07196982) Pedro Miguel
Ferreira da Costa Carvalho e (16057380) Afonso Manuel Gon
çalves Amaro, todos em disponibilidade, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. 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 (15485582) José Pedro Ventura Viterbo Fernando
Neves, (15077182) Carlos Alberto Granjo dos Santos, (13246281)
Rui Manuel Rei Ramos Amorim, (14829081) João Jesus Vieira
da Silva e (07702681) Francisco da Silva Pinto, todos em dispo
nibilidade, contando a antiguidade desde a data a presente
portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Batalhão de Infantaria de Aveiro
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos de
infantaria (16140382) António Manuel da Costa Pinho Neves,
(19852184) Joaquim Alexandre Amorim da Silva, (11692284)
Eusébio Ferreira da Costa, (15106384) Juvenal Ribeiro Baptista,
(10559782) José Miguel Lima da Cunha e Costa, (14824684)
João Armando Brandão de Oliveira Duarte, (15357582) Juvenal
Margaça Magueta, (12383282) António José Oliveira Carrinho,
(10050084) Ivo António Barbosa Lopes Vaqueiro, (14195882)
Luís Carlos Saraiva Trabulo, (19076583) Bruno Manuel Zenha
de Castro Correia e (08981684) Manuel Rodrigues Pereira, todos
em disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Batalhão de Caçadores n.° 5
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos
de infantaria (03181684) António Augusto Soler Alves da Silva
e (03962082) António Pedro Almeida Reis da Veiga Rossa, am
bos em disponibilidade, contando a antiguidade desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. Não carece de Visto cio
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Artilharia:
Escola Prática de Artilharia
Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial milicianos
de artilharia (18514881) Rafael Afonso Marques Barradas,
(16658481) João Paulo Assunção Ramôa e (16053483) António
Guilherme Canteiro Marques, todos em disponibilidade, con
tando a antiguidade desde a data da presente portaria.
Alferes miliciano do serviço de administração militar, o aspirante
a oficial do serviço de administração militar (10144284) António
Luís Sanches dc Castro forte, em disponibilidade, contando a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de ]Y85. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Artilharia de Costa
Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial milicianos de
artilharia (10519284) João Carlos Carvalho Gouveia, (17072279)
Rui Manuel Ferreira Pereira Órfão, (05067680) Eduardo Manuel
Fernandes Sobreira, (11911284) Amílcar Manuel da Conceição
Soares, (17071782) Rui Pedro Machado Mateus da Silva,
(11650481) Adriano José Pinto da Rocha Santos, (12023982)
José Manuel de Castro Rodrigues Oliveira, (14519981) Pedro
Manuel Raposo Galvão Nogueira, (11740082) Manuel da Costa
ferreira, (16123982) Carlos Manuel de Melo Correia, (14581980)
Jorge Manuel Vieira Neves, (09242882) Luís Manuel Bentes de
Jesus Carreira, (10920682) Luís Manuel Marques da Costa e Cai
res e (08827483) António Miguel Gama Lobo Oliveira Barbeito,
todos em disponibilidade, contando a antiguidade desde a data
da presente portaria.
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Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de saúde (05895778) Raul Girão dos Santos, em
disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da pre
sente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Artilharia de Leiria
Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial milicianos
de artilharia (18954684) António Jorge Cardoso de Almeida
Albuquerque, (09129382) Francisco Maria Valente Perfeito Fi
gueíredo, (16390184) Valdemar Barata Galego Joaquim,
(06176483) José Pedro Branco Ferreira, (14414783) Carlos Al
berto Monteiro Pessoa, (16596883) Luís Manuel Mendes Correia,
(15297084) Rui Manuel Domingues Pedrosa, (19347384) Paulo
Jorge Granja Simões, (13806384) Jorge Pedro dos Santos Jesus,
(19813080) Carlos Manuel Branquinho de Almeida e (10968981)
Fernando Manuel de Jesus Marques, todos em disponibilidade,
contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. 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 (13845380) Carlos Augusto Paulos Costa Pires,
(13682682) Jorge Manuel Paisana Cardigos Pereira, (11277784)
Nuno Alexandre Martins Correia e (14606284) Carlos Alberto
do Nascimento Silva, todos em disponibilidade, contando a anti
guidade desde a data da presente portaria.
Alferes miliciano do serviço de administração militar, o aspirante a
oficial miliciano do serviço de administração militar (17998880)
Pedro Manuel Salvador Marques Murta, em disponibilidade,
contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Artilharia da Serra do Pilar
Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial milicianos
de artilharia (00744481) José Pedro Godinho Oliveira Lopes,
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(15396480) Diamantino Manuel fnsua Pereira, (12494380) Luís
César Rola Pereira de Lima, (08298681) Telmo Pedro Laranja
Ramos e (01178283) Mário Vasco Gonçalves de Carvalho, todos
em disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A175.)

Grupo de Artilharia de Guarnição n.° 2
Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial milicianos de
artilharia (14142982) Pedro Gil de Sousa Amorim, (12816481)
Luís Manuel Brás Simões, (18082380) Luís Manuel de Mendonça,
(08871082) João Luís Feist Canelas da Silva, (12492083) João
Manuel Catarino Tavares Vilaça Ramos, (18612584) Nuno Ma
nuel Silva Martins, (12912281) Luís Jorge Sabino de Almeida e
(16900482) Rui Jorge Martins Ferreira da Silva, todos em dispo
nibilidade, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Cavalaria:
Regimento de Cavalaria de Braga
Alferes milicianos de cavalaria, os aspirantes a oficial milicianos de
cavalaria (19966884) José Manuel d’Ascensão Costa e (06809780)
Ricardo Sérgio Ferreira Resende da Costa, ambos em disponi
bilidade, contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. 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 (11361382) José Manuel Gil Nogueira Souto, (15058481)
João António Almeida Pinto Cardoso, (12722180) João Paulo
Pereira Rodrigues de Sousa, (17619480) João Manuel Teixeira dos
Reis Mendes e (10843780) Amílcar Manuel Alagoa Ventura, todos
em disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da
presente portaria.
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Alferes miliciano do serviço de transportes, o aspirante a oficial mili
ciano do serviço de transportes (05101483) Fernando Jorge Vieira
da Silva, em disponibilidade, contando a antiguidade desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro dc 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)
Regimento de Lanceiros de Lisboa
Alferes milicianos de cavalaria, os aspirantes a oficial milicianos de
cavalaria (19989180) Mário José Neves Tomás, (11835184) Rui
Pedro Oliveira Costa e (09826283) João José Serra Machado,
todos em disponibilidade, contando a antiguidade desde a data
da presente portaria.
Alferes miliciano do serviço de administração militar, o aspirante a
oficial miliciano do serviço de administração militar (16195380)
Fernando Manuel Simões Nunes Lourenço, em disponibilidade,
contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal 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 (12318084) Rui Miguel da Conceição Lopes,
(17298279) António Firmino Queimadela Batista, (01605281)
Joaquim Fernando Marques dos Santos Leal, (06926983) José
Carlos Quaresma Lopes, (17847281) Luís Filipe Martins de
Almeida Mendes e (09529481) António Augusto Ribeiro Boavista, todos em disponibilidade, contando a antiguidade desde
a data da presente portaria.
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de saúde (05923078) Manuel dos Santos Janeiro, em
disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
Alferes miliciano do serviço de administração militar, o aspirante a
oficial miliciano do serviço de administração militar (18978580)
Rui Manuel Martins Castanheira, em disponibilidade, contando
a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n, 276.A/75.)
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Engenharia:
Regimento de Engenharia de Espinho
Alferes milicianos de engenharia, os aspirantes a oficial milicianos
de engenharia (12030479) Rui Jorge Pereira Marques Santos,
(14206279) José ‘Eugénio de Barros Duarte, (06852880) João
Arnaldo Nunes Martins Calheiros Cruz, (12827080) João Ar
mindo dos Ramos de Sousa, (16951280) Paulo José Pinto de
Azevedo Caramalho, (18227180) Eduardo Fernando de Abreu
Loureiro da Costa, (09216481) Rui Manuel Gonçalves Calejo
Rodtigues e (08091379) Hélder Domingos fernandes Martins,
todos em disponibilidade, contando a antiguidade desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Engenharia n.° 1
Alferes milicianos de engenharia, os aspirantes a oficial milicianos
de engenharia (14828081) José Luís Borralho Marques dos Car
valhos, (17505579) José António Nogueira Cravo Silva,
(04046179) Joaquim José de Lemos Viana Boavida e (14711880)
João José Marcelino, todos em disponibilidade, contando a anti
guidade desde a data da presente portaria.
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de saúde (03121176, Virgílio Esteves de Oliveira
Matos, em disponibilidade, contando a antiguidade desde a
data da presente portaria.
(Por

portaria de 20 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Transmissões:

Escola Prática de Transmissões
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (03141882) Luís Filipe de Sousa Cálíx, em disponi
bilidade, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
Alferes milicianos de transmissões, os aspirantes a oficial milicianos
de transmissões (14201680) Joaquim Mário Correia dos Santos
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Silva, (14055380) Jorge Manuel Canelas Pinto Leite, (10891082)
Vítor José Lapa Ribeiro, (01427282) Carlos Simões de Sousa
Batista, (15565080) José Pires Geraldes Rosa, (12655680) Jorge
Manuel Lopes Rosa, (13387280) Manuel Augusto Cancela Rodri
gues Lourenço e (10637883) fausto José Tavares Pinto Ângelo,
todos em disponibilidade, contando a antiguidade desde a data
da presente portaria.
Alferes miliciano do serviço de administração militar, o aspirante
a oficial miliciano do serviço de administração militar (16686679)
Vasco José de Jesus Macedo, em disponibilidade, contando a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. 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 administração militar, o aspirante a
oficial miliciano do serviço de administração militar (07192480)
Rui Manuel da Silva, em disponibilidade, contando a antigui
dade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. 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
Alferes milicianos do serviço de administração militar, os aspirantes
a oficial milicianos do serviço de administração militar (03729178)
Francisco Alegre Louro Mendes, (15688181) Hélder Filipe Antas
dos Santos Revesso, (02629681) José Augusto Fernandes Redondo,
(07483180) António Batalha Reis, (15692481) João Alberto
Soares Moreira Sousa Teles, (05126282) José Manuel Guerreiro
Martins Salgueiro, (17548583) Manuel Octávio Barros Vitorino
Pereira Carvalho, (11733280) Joaquim Feliciano da Costa,
(11577481) Vítor Manuel Pereira Judicibus, (02012482) Antó
nio José Ribeiro Júlio, (06502580) João Paulo Majer Baptista
da Silva e (19474181) Eduardo José Matias Francisco, todos
em disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)
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Batalhão de Administração Militar
Alferes milicianos do serviço de administração militar, os aspirantes
a oficial milicianos do serviço de administração militar (19882981)
Rui Jorge Penafort Campos de Albergaria Resende, (13340381)
José Alberto dos Santos Vieira, (19564683) Francisco Aguiar
Valadão, (05146480) Joaquim da Silva Vianez e (19702781) Luís
Alberto Gaspar Guedes Rodrigues, todos em disponibilidade,
contando a antiguidade desde da data a presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)

Serviço de reconhecimento das transmissões:
Batalhão de Informação e Reconhecimento das Transmissões
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (08704883) António José de Pinho Oliveira Teixeira,
em disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da pre
sente portaria.
Alferes miliciano do serviço de administração militar, o aspirante a
oficial miliciano do serviço de administração militar (16707681)
João Guilherme Tavares da Rocha Correia da Silva, em dispo
nibilidade, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
Alferes miliciano do serviço de pessoal, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de pessoal (03219082) Pedro Manuel Delgado Gai
voto Ribeiro, em disponibilidade, contando a antiguidade desde
a data da presente portaria.
Alferes milicianos do serviço de reconhecimento das transmissões,
os aspirantes a oficial milicianos do serviço de reconhecimento
das transmissões (18325280) Nuno Filipe Coelho dc Sousa Va
lente, (19943783) João Carlos dos Santos Branco, (08345981)
Manuel Luís Cancela Fonseca de Carvalho Pedrógão e (10969281)
Rui Manuel de Helhazar Ramos e Brum Dias, todos cm dispo
nibilidade, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. 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
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de saúde (05058377) António Manuel Henriques Matil
des, em disponibilidade, contando a antiguidade desde a data
da presente portaria.
Alferes milicianos do serviço de material, os aspirantes a oficial
milicianos do serviço de material (16904480) Lúcio Manuel
fernandes de Oliveira Pratas, (01769873) José Manuel Fer
nandes Craveirínha, (19225378) José António Branco Gaspar
Dias Balau, (18835781) José Manuel Rodrigues Couto, (02505984)
João Carlos Beja de Figueiredo, (07559279) Luís Manuel Antuties
Dórdio Gomes, (16732579) Jorge Manuel fernandes da Fonseca,
(10308780) Rui Paulo Aguiar Martins dos Santos, (14561781)
Nuno Carlos Martins Leote, e (10524279) António Joaquim
Loureiros Vivas, todos em disponibilidade, contando a antigui
dade desde a data da presente portaria.
Alferes miliciano do serviço de educação física, o aspirante a oTicial
miliciano do serviço de educação física (17212782) Armando
Manuel Leite Santos, em disponibilidade, contando a antigui
dade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. 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
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos de
infantaria (17246083) Lídio Manuel Coelho de Neto Lopes,
(17408681) António Carlos Dinis Matos Ortiga e (09991682)
António José dos Anjos Franco Carvalho, todos em disponibili
dade, contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
Alferes milicianos do serviço de transportes, os aspírantes a oficial
milicianos do serviço de transportes (18230082) Nélson Pinto
Apolinário e (11872081) Artur Manuel de Jesus Baptista, ambos
em disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria
Tribunal

de 20 de Dezembro de 1985. Não carece
de Contas, nos termos do Decreto a.°

de visto do
276-A/75.)
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Centro de Instrução de Condução Auto n.° 1
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos de
infantaria (17870682) Vítor Manuel Amoreira Rodrigues e
(08338681) Fernando Manuel Aguiar de Matos Flenriques de
Pinho, ambos em disponibilidade, contando a antigttidade desde
a data da presente portaria.
Alferes milicianos do serviço de transportes, os aspirantes a oficial
milicianos do serviço de transportes (07983982) José Carlos
Rodrigues Ferreira e (01760883) José Maria Geraldes Pereira
Dias de Magalhães, ambos em disponibilidade, contando a anti
guidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. NSo 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
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos de
infantalia (06622783) Luís António de Sousa Fernandes Silva,
(157053 ‘) Luís Manuel Martins da Cruz Morais e (17104582)
Fernanuo José Gonçalves Feiteira, todos em disponibilidade,
contando a antiguitdade desde a data da presente portaria.
Alferes miliciano de artilharia, o aspirante a oficial miliciano de
artilharia (18158184) Manuel Sacadura Cabral e Simões, em
disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
Alferes miliciano do serviço de administração militar, o aspirante a
oficial miliciano do serviço de administração militar (10603080)
Luís Filipe Vieira da Silva, em disponibilidade, contando a anti
guidade desde a data da presente portaria.
Alferes milicianos do serviço de pessoal, os aspirantes a oficial mili
cianos do serviço de pessoal (07269479) Domingos Teixeira
de Abreu Fezas Vital, (00766680) José Alberto de Melo Ale
xandrino, (10066179) Francisco Nunes de Matos de Sá Carneiro
e (11962679) José Manuel de Macedo Leal, todos em disponibili
dade, contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. 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 de instrução
Academia Militar
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de saúde (05804377) José Manuel Lomelino de Araújo,
em disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da pre
sente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. Nüo carece de visto do

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

Centro de Instrução de Operações Especiais
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos de
infantaria (15193834) Vítor Manuel Baldeiros Alves, (10778681)
José Félix Ramos Necho, (16554084) Nélson Nunes Fernandes,
(18708682) Pedro Luís Araújo Comes Pinto, (10248083) Carlos
Alberto Nogueira da Costa, (16352684) Alberto José Pinho dos
Santos Pinto e (18238882) An1ónio Valdemar Gomes Martins,
todos em disponibilidade, contando a antiguidade desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. No carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Escola Militar de Electromecânica
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (18830180) Joaquim José Rodrigues Cravo Valente
de Almeida, em disponibilidade, contando a antiguidade desde
a data da presente portaria.
Alferes milicianos de transmissões, os aspirantes a oficial milicianos
de transmissões (12540581) Paulo Jorge Fcrreira Dômaso Sil
veira e (07012380) João José Charraz Santana Ramos, ambos em
disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da pre
sente portaria.
Alferes milicianos do serviço de administração militar, os aspirantes
a oficial milicianos do serviço de administração militar (17711783)
Carlos Jorge Abreu da Silva Barrocal dos Vales e (03914279)
José Paixão Moreira Sá Fernandes, ambos em disponibilidade,
contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
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Alferes milicianos do serviço de material, os aspirantes a oficial mili
cianos do serviço de material (11410979) Jorge Manuel Melfe
Afonso, (12473180) Carlos Manuel Lopes Costa, (13605379) Antó
nio Augusto da Cruz e (19998081) Luís Miguel Galvão Correia
de Menezes Nazaré, todos em disponibilidade, contando a anti
guidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Estabelecimentos fabris
Manutenção Militar
Alferes miliciano do serviço de administração militar, o aspirante a
oficial milicianos do serviço de administração militar (15374080)
António Jorge freíre de Brito Calvete, em disponibilidade, con
tando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Oficinas Gerais de fardamento e Equipamento
Alferes milicianos do serviço de administração militar, os aspi
rantes a oficial milicianos do serviço de administração militar
(06319283) Tiago Filipe Viana Abrantes da Silva e (17487$82)
José Maria de Matos Pereira Vilia de Freitas, ambos em dispo
nibilidade, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Estabelecimentos hospitalares
Hospital Militar Principal
Alferes milicianos do serviço de saúde, os aspirantes a oficial milici
anos do serviço de saúde (16492571) Ricardo Jorge Pereira
Tavares Ferreira, (05133867) João Maria Féria Colaço e
(00851867) João Manuel Trindade Gornes Duarte, todos em
disponibilidade, contando a antiguidade desde a (lata da pre
sente portaria.
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Alferes miliciano do serviço de administração militar, o aspirante a
oficial miliciano do serviço de administração militar (15385581)
Rui Manuel da Costa Martins, em disponibilidade, contando a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. No carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Hospital Militar de Doenças Infecto-Contagiosas
Alferes miliciano do serviço de administração militar, o aspirante a
oficial miliciano do serviço dc administração militar (13506183)
João Vasco Almeida Sousa Eflas de Sousa, em disponibilidade,
contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezctssbro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 276-A/75.)

Hospital Militar Regional n.° 2
Alferes milicianos do serviço de saúde, os aspirantes a oficial milici
anos do serviço de saúde (06381276) António José foz Romão,
(06043778) João Manuel Gil dos Santos Morais e (05661678)
José Manuel Lobo Bonífácio, todos em disponibilidade, contando
a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. NIo carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Estabelecimentos penais
Casa de Reclusão ia Região Militar do Norte
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (16583584) Luís Gonzaga da Silva Carvalho, em
disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da pre
sente poríitria.
(Por portaria de 20 dc Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Casa de Reclusão da Região Militar do Sul
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos de
infantaria (09830982) Adolfo Manuel dos Santos Marques de
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Sousa e (18365684) Carlos Alberto ferreira Martins, ambos em
disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da pre
sente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Forte da Graça
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (01358884) Carlos Manuel Godinho Brites, em dispo
nibilidade, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.” 276-A/75.)

Diversos:

Agrupamento Base de Santa Margarida
Alferes miliciano de engenharia, o aspirante a oficial miliciano de
engenharia (16320680) José Carlos fernandes Pinto, em dispo
nibilidade, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
Alferes miliciano do serviço de pessoal, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de pessoal (17969479) Marcelo Eduardo Avelar Ma
chado Vitorino de Morais, em disponibilidade, contando a anti
guidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria dc 20 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Centro de Estudos Psicotécnicos cio Exército
Alferes milicianos do serviço de pessoal, os aspirantes a oficial milici
anos do serviço de pessoal (06264078) Álvaro José Moniz fer
nandes, (03205381) Luís Manuel Rocha Branco, (11289880) An
tónio Manuel Mendes Sobral, (16084382) Armando Manuel Dinis
Júdice Halpern, (17413781) Manuel dos Santos Marques e
(10289880) António Manuel freitas Soares de Almeida Pires,
todos em disponibilidade, contando a antiguidade desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. 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 milicianos do serviço cartográfico do Exército, os aspirantes
a oficial milicianos do serviço cartográfico do Exército (10762279)
António José Cardoso de Matos Paisana, (17200$80) Luís Filipe
Gomes de Almeida, (13048879) Orlando Jorge Couto Neto da
Silva, (17170379) Carlos Sebastião Leite Faustino e (07341478)
Ãlvaro Magalhães Borges Alexandrino, todos cm disponibilidade,
contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Centro financeiro do Exército
Alferes miliciano do serviço de administração militar, o aspirante
a oficial miliciano do serviço de administração militar (04777379)
Jorge Manuel de Almeida Campino, cm disponibilidade, contando
a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 275-A/75.)

Centro de Gestão Financeira da Região Militar de Lisboa
Alferes milicianos do serviço de administração militar, os aspirantes
a oficial milicianos do serviço de administração militar (13493480)
Eduardo Lourciro de Moura, (14035481) José Eduardo Fragoso
Tavares de Bettencourt e (19932080) Carlos Alberto dos Reis
Cortêz, todos em disponibilidade, contando a antiguidade desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro dc 1985. 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 milicianos do serviço de administração militar, os aspirantes
a oficial milicianos do serviço de administração militar (18941081)
Armando Serafim Ramos Ferreira e (19235679) Vítor Manuel
Lopes Teixeira Lourenço, ambos em disponibilidade, contando a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Centro de Gestão Financeira de Santa Margarida
Alferes miliciano do serviço dc administração militar, o aspirante
a oficial miliciano do serviço de administração militar (00830581)
Octávio felix de Oliveira, em disponibilidade, contando a anti
guidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.” 276-A/75.)

Centro de Selecção de Setúbal
Alfetes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a ofiical miliciano
do serviço de saúde (06091675) João Manuel Nunes da Silva
1)ias, em disponibilidade, contando a antiguidade desde a data
da presente portaria.
Alferes miliciano do serviço de pessoal, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de pessoal (19143580) Pedro Nuno Von Gilsa Toga,
em disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da pre
sente portaria.
(l’or portaria de 20 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 276-A/75.)

Depósito Geral de Material de Aquartelamento
Alferes milicianos do serviço de administração militar, os aspirantes a
oficial milicianos do serviço de administração militar (01937083)
Pedro Manuel Cunha e Campos Silva, (15292583) José Carlos
Correia Teixeira e (16508179) António José de Moura Carreira,

todos em disponibilidade, comando a antiguidade desde a data
da presente portaria
(Por portaria de 20 dc Dezembro de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Depósito Geral de Material de Guerra
Alferes milicianos do serviço de material, os aspirantes a oficial mili
cianos do serviço de material (05266578) José Torres Macedo
e (09418980) Paulo José da Costa e Silva, ambos em disponi
bilidade, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos cio Decreto n.” 276-A/75.)
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Depósito Geral de Material dc Transmissões

Alferes miliciano do serviço de material, o aspirante a oficial miLiciano
do serviço de material (00160280) Manuel José Romero de Sousa,
em disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria dc 20 de Dc:cmbro dc 1985. No carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto

11.0

276-A/75.)

Adidos:
Ministério das Finanças e do Plano
Guarda fiscal
Tenente miliciano de infantaria, adido, o alferes miliciano de infan
taria, adido, (02238075) Daniel Alves Martins de Sousa, con
tando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 14 de Novembro de 1985. NIo carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Alferes milicianos de infantaria, adidos, no Ministério das finanças
e do Plano, os 1.° sargentos da Guarda Fiscal (19102071) Edu
ardo Duarte da Silva Branco, (09123871) Júlio Augusto da
Igreja, (08342671) Abílio Alves Barreira, (06027470) Viriato
Arnoedo Rodrigues, (10410168) Francisco António Cóias de Oli
veira e (09179366) José Joaquim Rosado Rocha, contando todos
a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 28 de Junho de 1986. Niio carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/iS.)

V

—

COLOCAÇÕES, EXONERAÇÕES E TRANSFERËNCIAS
Oficiais do quadro permanente
Armas e serviços:
Direcção da Arma de Infantaria

Tenente-coronel de infantaria, supranunlerário, (51396711) José Abílio
Lomba Martins.
(Por portaria de 26 de Novembro de 1985.)
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Direcção da Arma de Cavalaria
Major de cavalaria, adido, (43431562) José Maria Félix de Morais.
(Por portaria

de 17 de Dezembro de 1985.)

Direcção da Arma de Transmissões
Tenente de transmissões (serviços técnicos
ramo manutenção), do
Regimento de Transmissões, (04433970) José Carlos Alves Pessoa.
—

(Por portaria de 25 de Setembro de 1985.)

Direcção do Serviço de Administração Militar
Coronel do serviço de administração militar, da Direcção do Serviço
de finanças, (51475111) António da Silva Dores.
(Por portaria de 17 de Janeiro de 1986.)
Tenente-coronel do serviço de administração militar, adido, (50127811)
António de Sousa Cardoso da Silva.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985.)
Major do serviço de administração militar, no quadro, (50361911)
Álvaro Brazinha Mochacho.
(Por portaria de 4 de Novembro de 1985.)
Tenente do serviço de administração militar, do Hospital Militar de
Doenças Infecto-Contagiosas, (00826081) Vítor Manuel Santos
Gomes.
(Por portaria de 14 de Abril de 1986.)

Chefia do Serviço Geral do Exército
Major do serviço geral do Exército, supranumerário, (51164611)
António Ferreira.
(Por portaria de 3 de Janeiro de 1986.)
Capitão do serviço geral do Exército, da Repartição de Oficiais da
Direcção do Serviço de Pessoal, (46174258) João Ricardo Trin
dade.
(Por portaria de 2 de Janeiro de 1986.)
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Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução
e unidades:
Infantaria:
Regímento de Infantaria de Faro
Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção)
(50678511) Manuel de Ascensão Moura, da Chefia dos Serviços
de Reconhecimento das Transmissões.
(Por portaria de 5 de Abril de 1986.)

Regimento de Infantaria de Ponta Delgada
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (52398311)
José David Ferreira dos Santos.
(Por portaria de 11 de Dezembro de 1985.)

Artilharia:
Regimento de Artilharia de Leiria
Comandante, o coronel de artilharia, da Direcção da Arma de Arti
lhana, (51168211) Damasceno Maurício Loureiro Borges.
(Por portaria de 20 de Março de 1986.)

Cavalaria:
Regimento de Cavalaria de Santa Margarida
Coronel de cavalaria, do Instituto de Altos Estudos Militares,
(50432311) Jorge Alberto Gabriel Teixeira.
(Por portaria de 9 de Dezembro de 1985,)

Engenharia:
Escola Prática de Engenharia
Capitão do serviço geral do Exército, (32267257) Joaquim António
Rodrigues Marques, do Batalhão do Serviço de Material.
(Por portaria de 11 de Abril de 1986.)
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Distritos de recrutamento e mobilização:
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Castelo Branco
Capitão do serviço postal militar (4506315$) Filipe Arnaro Afonso,
do Quartel-General da Região Militar do Sul.
(Por portaria

de

14

de

Abril

de

1986.)

Órgãos de execução dos serviços e outros elementos:
Estabelecimentos de instrução
Centro Militar de Educação física, Equitação e Desportos
Major de infantaria, no quadro, (35316562) Leonel Jorge da Silva
Carvalho.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1985.)

Diversos:
1 •a Brigada Mista Independente
Grupo de Carros de Combate
(Regimento de Cavalaria de Santa Margarida)
Major de cavalaria (31090458) Fernando Gil Figueiredo Barros, do
Regimento de Cavalaria de Braga.
(Por portaria de 16 de Março de 1986.)

Centro de Gestão Financeira da Região Militar de Lisboa
Chefe, o coronel do serviço de administração militar, supranumerário,
(51423211) José Antunes Tomás.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1986.)

Centro de Gestão Financeira da Região Militar do Sul
Capitão do serviço de administração militar, do Centro de Gestão
Financeira Geral, (16867474) Luís Augusto Vieira.
(Por portaria de 14 de Abril de 1986.)
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Centro de Gestão financeira de Santa Margarida
Major do serviço de adiuitiistração militar, da Direcção do Servico
de Administração Militar, (50361911) Álvaro Brazinha Mochacho.
(Por portaria de 12 de Dezembro de 1985.)

Centro de Selecção dc Coimbra
Comandante, o coronel de artilharia, supranumerário, (51135411)
Manuel Henrique Lestro Henriques.
(Por portaria de 13 de Setembro de 1985.)

Depósito Geral de Materal de Guerra
Major do serviço de administração militar, da Direcção do Serviço
de Intendência, (46163061) António José Calvo de Almeida
Pereira.
(Por portaria de 14 de Abril de 1986.)

Adidos:
Na Chefia do Serviço Cartográfico do Exército
Nomeado chefe da Secção de Planeamento da Divisão de Estudos
Gerais do Serviço Cartográfico do Exército, nos termos do
Decreto-Lei n.° 269/79, de 3 de Agosto, o capitão de infantaria,
da Chefia do Serviço Cartográfico do Exército, (02624678)
José António Abranches do Arnaral, para preenchimento de vaga
do antecedente não provida.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 8 de Maio de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

No Instituto de Altos Estudos Militares
Nomeado professor efectivo do Instituto de A11o3 Estudos Militares,
nos termos da 3a subalínea, da alínea a) do n.° 2 do artigo 10.0
do Regulamento Provisório do Instituto de Altos Estudos Mili
tares, o tenente-coronel de engenharia (44412861) Alberto da
Luz Augusto, do referido Instituto, em substituição do coronel
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de transmissões Fernando Hornero Cardoso figueira que é exone
rado das referidas funções desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 8 de Fevereiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 9 de Maio de 1966. Não são dc idos emolu
mentos.)
Na Academia Militar
Nomeado professor adjunto da 42.a cadeira (Armamento, Viaturas
Blindadas e Tiro) da Academia Militar, nos termos da alínea c)
do n.° 2 da Portaria n.° 580/60, de 9 de Setembro, o major
de infantaria (03091265) Rui Edgar Babo de Castro, da Escola
Prática de Infantaria, em substituição do tenente-coronel de
infantaria Jorge Xavier Vasconcelos Mendes Belo, que pela
presente portaria é exonerado das referidas funções.
(Por portaria de 2 de Janeiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 8 de Maio de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
Nomeado comandante de companhia do Corpo de Alunos da Aca
demia Militar, nos termos da alínea e) do n.° 2 da Portaria n.° 580/
/80, de 9 de Setembro, o capitão de infantaria (11925973) Fran
cisco António Correia, para preenchimento de vaga do antece
dente não provida.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em $ de Maio de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
Nomeado professor adjunto da 33a cadeira (Organização e Logística
do Serviço de Intendência) da Academia Militar, nos termos do
apêndice 1.0 ao mapa anexo 3 a que se refere o artigo 13.° do
Decreto-Lei n.° 42 152, de 12 de Fevereiro de 1959, o major
do serviço de administração militar, da Academia Militar,
(04857166) João Francisco Félix Pereira, para vaga do antece
dente não provida.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 8 de Maio de 1986. Não são devidos emolu.
mentos.)

Conselho Fiscal dos Estabelecimentos fabris do Exército
Nomeado vogal do Conselho Fiscal dos Estabelecimentos Fabris do
Exército, nos termos da alínea b) do artigo 156.° do Decreto-Lei
n.° 42 564, de 7 de Outubro de 1959, alterado pelo parágrafo
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único do Decreto-Lei n.° 43 577, de 31 de Março de 1961, o
coronel do serviço de saúde (51264511) Carlos Alberto Ferreira
Ribeiro, da Direcção do Serviço de Saúde, em substituição do
coronel médico Erncso Mendes Ferrão que foi exonerado das
referidas funções em 31 de Maio de 1985.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 9 de Maio de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
Nomeado vogal do Conselho Fiscal dos Estabelecimentos Fabris do
Exército, nos termos da alínea c) do artigo 156.° do Decreto-Lei
n.° 42 564, de 7 de Outubro de 1959, alterado pelo parágrafo
único do Decreto-Lei n.° 43 577, de 31 de Março de 1961, o
coronel do serviço de saúde (52156611) Rui Fernandes Falcão,
do Depósito Geral de Material Sanitário. Sustitui naquelas fun
ções o coronel do serviço de saúde Fernando da Cruz Garcia,
que é exonerado das referidas funções desde a data da pre
sente portaria.
(Por portaria de 3 de Março de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 9 de Maio de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Nomeado vogal do Conselho Fiscal dos Estabelecimentos Fabris do
Exército, nos termos da alínea c) do artigo 156.° do Decreto-Lei n.° 42 564, de 7 de Outubro de 1959, alterado pelo parágrafo
único do Decreto-Lei n.° 43 577, de 31 de Março de 1961, o
coronel do serviço de material (material) (50772111) José Rui
Lubrano Rodrigues de Almeida para ocupar vaga do antece
dente não provida.
Nomeado vogal do Conselho Fiscal dos Estabelecimentos Fabris do
Exército o coronel do serviço de material (material) (50773911)
Fernando Soares da Costa, da Direcção do Serviço de Material,
nos termos da alínea c) do artigo 156.° do Decreto-Lei n.° 42 564,
de 7 de Outubro de 1959, alterada pelo parágrafo único do
Decreto-Lei n.° 43 577, de 31 de Março de 1961, para ocupar
vaga do antecedente não provida.
(Por portaria de 16 de Dezembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 14 de Maio de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Manutenção Militar
Nomeado adjunto do chefe dos Serviços Industriais da Manutenção
Militar, nos termos dos artigos 28.° e 30.° do Decreto-Lei
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41 892, de 3 de Outubro de 1958, e mapa anexo à Portaria
135/76, de 11 de Março, o major do serviço de administração
militar (00070165) Mariano João Alves Pimenta, em substitui
ção do major do serviço de administração militar António Sil
vino Lucas Machado que foi exonerado em 21 de Janeiro de 1986.
n.°

(Por portaria de 30 de Janeiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 8 de Maio de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

VI— RECTIFICAÇÃO DE PENSÕES DE RESERVA

Tenente-coronel de infantaria, com o Curso Complementar de Estado-Maior, (51113911) Manuel Herculano Chorão de Carvalho, pen
são mensal de 65 138$00, desde 3 de Dezembro de 1985. Conta
28 anos e 1 mês de serviço.
Coronel de artilharia, com o Curso Complementar de Estado-Maior,
(51215511) Mário Stoffel Martins, pensão mensal de 101 931$00,
desde 10 de Janeiro de 1986. Conta 34 anos e 2 meses de serviço.
Coronel de artilharia, com o Curso Complementar de Estado-Maior,
(51147911) Manuel da Costa Braz, pensão mensal de 99 820$00,
desde 10 de Dezembro de 1985. Conta 36 anos de serviço.
(Por portaria de 18 de Abril de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

VII— ACTUALIZAÇÃO DE PENSÕES DE RESERVA
Actualização das pensões de reserva dos oficiais a seguir menciona
dos, desde as datas que se lhes indica:
Com 36 anos de serviço:
Desde 1 de Janeiro de 1985:

Coronel:
(51370211) José António Jerónimo Gonçalves, 108 196$00 (a).
(a) Rectifica a publicada na O. E. 9/85.
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Desde 1 de Janeiro de 1986:
Capitães:
(50296611)
(52189211)
(52279711)
(50329711)
(50246411)
(51208511)
(52257611)
(5 1992911)
(50521311)
(51191611)
(51105211)
(50973711)
(51668511)
(50747611)

Leonel Arcângelo da Cruz, 86 700$00;
José António Vaz de Carvalho, 86 743$00;
António Carrilho Semedo, 84700$00;
José Machado de Almeida, $4 700$00;
António Vieira Pereira, $4 700$00;
Luís dos Santos figueiredo, 96460$00;
Fernando ferraz Redondo, 96 460$00;
Alfredo Pinto Candeias, 99420$00;
Joaquim Maria da Hortinha, 92 060$00;
Jerónimo André Arranhado, 88613$00;
Manuel Martins da Silva Rocha, $9 100$00;
Rogério Salvador Alexandre, 89 100$00;
Egídio Isidoro de Sousa, 96460$00;
José Simões dos Santos, 84700$00.

Com menos de 36 anos de serviço:
Desde 1 de Janeiro de 1986:
Majores:
(50458011) João Carlos de Sousa Rego Nunes da Palma, 63 819$00.
Conta 25 anos de serviço;
(51131811) Victor Manuel Morais Simões, 71 478$00. Conta 28 anos
de serviço;
(50887911) Renato Ferreira Lopes Pereira, 74985$00. Conta 27 anos
de serviço;
(51304111) João Luís Laia Nogueira Mendes Paulo, 63 876$00. Conta
23 anos de serviço;
(51034911) Luís Francisco Pinto de Sousa Moreira, 78 688$00. Conta
28 anos e 4 meses de serviço;
(01181366) Porfírio Aires Marques dos Santos, 46627$00. Conta
18 anos e 5 rrieses de serviço;
(51322811) Victor Manuel Ponte da Silva Marques, 87433$00. Conta
34 anos e 3 meses de serviço;
(51038111) Horácio da Costa Serras Pereira, 81 928$00. Conta 29
anos e 6 meses de serviço;
(51416511) Rui José Rebelo de Andrade, 78 072$00. Conta 30 anos
e 7 meses de serviço;
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(50179811) Fernando Jorge Carmona Costa, 68273$00. Conta 24
anos e 7 meses de serviço;
(51403811) João Joaquim Leão Repolho, 91 551$00. Conta 30 anos e
6 meses de serviço;
(51298211) Fernando Reis de Carvalho, 76 836$00. Conta 27 anos e
8 meses de serviço;
(51427411) José Fernando Bernardo Alves, 88 997$00. Conta 34 anos
e 4 meses de serviço;
(50205511) Fernando Renato Pires de Figueiredo, 63 983$00. Conta
23 anos e 7 meses de serviço;
(51387211) Guilhermino de Carvalho Morais e Castro, 62 969$00.
Conta 24 anos e 8 meses de serviço;
(34290462) Gualberto Magno Passos Marques, 63 541$00. Conta 23
anos e 6 meses de serviço;
(50635311) João Duarte Silva de Figueiredo Gaspar, 86939$00. Conta
32 anos e 2 meses de serviço;
(52980411) Francisco Ramos Brissos de Carvalho, 56 799$00. Conta
22 anos e 3 meses de serviço;
(50707211) João António de Figueiredo, 74754$00. Conta 26 anos
e 11 meses de serviço;
(50770211) João Augusto Martins Jacinto, 49681$00. Conta 19
anos e 11 meses de serviço;
(51428811) Valdomiro Pedro de Freitas, 91 475$00. Conta 35 anos
e 10 meses de serviço;
(45521161) SebastiAo Afonso Ribeiro Goulão, 65 261$00. Conta 25
anos e 4 meses de serviço;
(50343611) Vinício Alves da Costa e Sousa, 80 077$00. Conta 28
anos e 10 meses de serviço;
(50433311) Mário António Baptista Tomé, 96452$00. Conta 32 anos
e 1 mês de serviço;
(50769711) Miguel de Figueiredo Barbosa Pombeiro, 43 445$00. Conta
17 anos e 5 meses de serviço;
(06734963) Victor Joaquim Marques Soares Leite, 68 828$00. Conta
26 anos de serviço;
(02593664) Fernando Ribeiro Venda, 45 121$00. Conta 18 anos de
serviço;
(50990411) João Ricardo Maia Rebolho, 87048$00. Conta 29 anos
de serviço;
(50993711) Jorge Waldemar Lourinho de Jesus Ribeiro, 71 478$00.
Conta 28 anos de serviço;
(50768111) José Eduardo Fernando Sanches Osório, 47 606$00. Conta
19 anos de serviço;
(50768811) Jorge Fernando Pinto Arrobas da Silva, 66589$00. Conta
26 anos de serviço;
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(51301811) Fernando Joaquim da Silva Pontes, 89347$00. Conta
35 anos de serviço;
(5 1116111) João Gonçalves Vila Chã, 78225$00. Conta 28 anos
e 2 meses de serviço;
(50774211) João António Castel Branco Alves da Silva, 42806$00.
Conta 16 anos e 9 meses de serviço;
(5 1097911) Fernando Artur de Oliveira Baptista da Silva, 61 479$00.
Conta 24 anos e 1 mês de serviço;
(50887211) Fernando Manuel Pinto de Novais Paiva, 64 883$00.
Conta 25 anos e 5 meses de serviço;
(50936211) Heitor Manuel Pancada da fonseca, 67 954$00. Conta
27 anos e 4 meses de serviço;
(51035011) João de Castro Enes Ferreira, 76796$00. Conta 30 anos e
1 mês de serviço;
(50775511) Humberto Jorge Sardinha Dias, 58 692$00. Conta 22
anos e 11 meses de serviço;
(51264411) António Alfredo Félix de Almeida Henriques, 89 606$00.
Conta 31 anos e 1 mês de serviço;
(01828964) Humberto Flávio Alves Pereira, 49 576$00. Conta 19 anos
e 5 meses de serviço.

VIII— DECLARAÇÕES
Colocações e desempenho de funções:
1) Por despacho de 23 de Dezembro de 1985, do general Chefe
do Estado-Maior do Exército, o brigadeiro (50273511) Amílcar Fer
nandes Morgado foi nomeado para o cargo de chefe do Gabinete do
general Chefe do Estado-Maior do Exército, funções que assumiu desde
8 de Janeiro de 1986.
2) Por despacho de 23 de Janeiro de 1986, do general Chefe
do Estado-Maior do Exército, o brigadeiro (51285611) António
Marques Alexandre foi nomeado para o cargo de 2.° comandante da
Região Militar do Norte, funções que assumiu desde 24 de Janeiro
de 1986, em substituição do brigadeiro António Correia Ventura
Lopes.
3) Por despacho de 28 de Fevereiro de 1986, do general Chefe do
Estado-Maior do Exército, o coronel de infantaria (51400111) Jorge
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Barroso de Moura, foi nomeado, por escolha, para o cargo de coman
dante do Regimento de Infantaria de Ponta Delgada, onde con
tinua colocado, funções que assumiu em 26 de Março de 1986.
4) Por despacho de 28 dc Agosto de 1985, do general Ajudante-General, o coronel de infantaria (51394411) Carlos Afonso Soares
de Almeida Brandão foi nomeado para o cargo de chefe do
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Braga, assumindo funções
em 19 de Setembro de 1985.
5) Por despacho de 18 de fevereiro de 1986, do general Ajudante-General, foi nomeado, por escolha, para as funções de chefe do
Estado-Maior do Quartel-General da Região Militar do Noi-te, desde
3 de Março de 1986, onde se encontra colocado, o coronel de infan
taria (51106811) António Joaquim Abrunhosa.
6) O coronel de infantaria, na situação de reserva, (51388011)
Sizenando Fernando Oliveira de Carvalho presta serviço no Conselho
Eventual dos Tribunais Militares de Lisboa desde 1 de Abril
dc 1986.
7) O coi-onel de infantaria, na situação de reserva, (50989611)
Alfredo Henriques Peixoto presta serviço no Estado-Maior-General
das Forças Armadas desde 18 de Fevereiro de 1986.
8) O coronel de infantaria, na situação de reserva, (51239111)
José Francisco dos Reis Santos passou a exercer funções no Jornal
do Exército desde 5 de Maio de 1986.
9) O coronel de infantaria, na situação de reserva, (50661711)
Nuno Sebastião Beja da Silva Valdez Thomás dos Santos presta ser
viço no Estado-Maior do Exército desde 9 de Janeiro de 1986.
10) O coronel de infantaria, na situação de reserva, (51385311)
Adriano Sotero Madeira prestou serviço na Guarda Nacional Repu
blicana de 26 de Dezembro de 1985 até 28 de fevereiro dc 1986.
11) O coronel de infantaria, na situação de reserva, (51175311)
Vitorino Azevedo Coutinho exerce funções como Juiz Vogal do
Tribunal Militar Territorial de Tomai-, desde 28 de Abril de 1986,
deixando desde a mesma data de prestar serviço na Direcção da
Arma de Infantaria.
12) O tenente-coronel de infantaria, na situação de reserva,
(51068511) Pedro António de Barros Vasconcelos figueira freire
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deixou de prestar serviço no Arquivo Histórico Militar desde 1 de
Maio de 1986.
13) O tenente-cotonel de infantaria, na situação de reserva,
(51040411) Francisco da Silva Fragoso deixou de prestar serviço na
Comissão Coordenadora de Protecção e Acção Social nos Esta
belecimentos fabris do Exército desde 18 de Maio de 1986.
14) Desde 28 de Fevereiro de 1986, encontra-se na situação de
diligência de carácter permanente, no Centro de Selecção de Coimbra,
continuando colocado no Quartel-General da Região Militar do
Centro, o tenente-coronel de infantaria (50576111) Manuel Carvalho
de Cáceres Pires.
15) O major de infantaria, na situação de reserva, (44292553)
António José de Carvalho Monteiro presta serviço no Estado-Maior-General das Forças Armadas, desde 4 de Março de 1986.
16) O major de infantaria, na situação de reserva, (40004355)
Pedro Simões Dias presta serviço no Museu Militar de Coimbra
desde 23 de Abril de 1986, deixando de o prestar no Quartel-General
da Região Militar do Centro desde a mesma data.
17) O coronel de artilharia, na situação de reserva, (50520211)
Manuel António de Ascensão Pita presta serviço na Delegação de
Ëvora dos Serviços Sociais das Forças Armadas desde 8 de Janeiro
de 1986, ficando colocado no Quartel-General da Região Militar
do Sul.
18) O coronel de artilharia, na situação de reserva, (50886411)
Amândio Augusto Trancoso deixou de prestar serviço na Comissão
de Explosivos do Porto desde 4 de Maio de 1986.
19) O coronel de artilharia, na situação de reserva, (51369411)
lário Pinto Rodrigues de Almeida continuou a prestar serviço nos
Srviços Sociais das Forças Armadas, após passar à situação de
trva em 20 de Fevereiro de 1986.
20) O tenente-coronel de artilharia, na situação de reserva,
(5fl0411) José João de Sousa Veiga da Fonseca deixou de prestar

serv\ no Estado-Maior-General das forças Armadas desde 13 de
Maidle 1986.
2 O coronel de cavalaria, na situação de reserva, (51411711)
Luís 1’-iuel Lemos Alves presta serviço na Direcção do Serviço de
Educaç Física do Exército desde 13 de Fevereiro de 1986.
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22) O major de transmissões (ramo exploração), na situação
de reserva, (51335811) Jacob da fonseca Taveira deixou de prestar
serviço no Regimento de Transmissões desde 6 de Maio de 1986.
23) O capitão de transmissões (ramo exploração), na situação
de reserva, (52403411) José Augusto Ribeiro Barros presta serviço
no Agrupamento Base de Santa Margarida desde 29 de Março de
1986.
24) O coronel do serviço de administração militar, na situação
de reserva, (51262211) Victor Manuel Pires Mendes presta serviço
no Jornal do Exército desde 16 de Abril de 1986.
25) O coronel do serviço de administração militar, na situação
de reserva, (51420911) Pedro Maria do Rio Carvalho frazão continua
a prestar serviço na Polícia de Segurança Pública desde 1 de Janeiro
de 1986.
26) O coronel do serviço de administração militar, na situação
de reserva, (51420911) Pedro Maria do Rio Carvalho frazão conti
nuou a prestar serviço até 31 de Dezembro de 1985, após a sua pas
sagem à reserva, em 10 de Novembro de 1985, na Polícia de Segurança Pública.
27) O tenente-coronel do serviço de material, na situação de
reserva, (51479011) Abel Alves de Lacerda presta serviço no Quartel-General da Região Militar do Norte desde 14 de Março de 1986.
2$) O tenente-coronel do serviço geral do Exército, na situação
de reserva, (50282011) Américo Alves Martins presta serviço no
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Aveiro desde 17 de
Abril de 1986, deixando de o prestar no Quartel-General da Região
Militar do Centro desde a mesma data.
29) O tenente-coronel do serviço geral do Exército, na situaçã
de reserva, (51081811) Domingos Roque presta serviço na Delegaç
da Cruz Vermelha Portuguesa de Castelo Branco, nos termos ÔS
artigos 38.° e 39.° do Decreto-Lei n.° 36 612, de 24 de Novemto
de 1947, desde 1 de Março de 1986.
30) O major do serviço geral do Exército, na situaçãí de
reserva, (50451111) Lino António Alves continua ao serviq na
Escola Prática de Artilharia desde 11 de Janeiro de 1986.
31) O major do serviço geral do Exército, na situação de/serva,
(51148911) José de Oliveira Carvalho prestou serviço no /uartel
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-General da Região Militar do Centro, de 13 de Fevereiro até 17 de
Abril de 1986.
32) O major do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (51755311) Arlindo de Barros Lima presta serviço no Hos
pital Militar Principal desde 23 de Janeiro de 1986.
33) Por despacho de 6 de Fevereiro de 1986, do brigadeiro
director do Serviço de Pessoal, terminou as funções de director da
Carreira de Tiro de Viana do Castelo desde 3 de Março de 1986,
o capitão do serviço geral do Exército (50068411) José Antunes
Vaz, do Quartel-General da Região Militar do Norte.
34) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (52255311) José António \Tarela continua a prestar serviço
no Quartel-General da Região Militar de Lisboa desde 31 de Março
de 1986.
35) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (51095111) Alfredo Massano Pinheiro presta serviço no
Regimento de Infantaria de Angra do Heroísmo desde 6 de Março
de 1986, como deslocado.
36) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (50264711) Francisco Jacinto Faria continua a prestar ser
viço no Grupo de Artilharia de Guarnição n.° 1 desde 10 de Abril
de 1986.
37) O capitão
reserva, (50188011)
viço na Repartição
Pessoal desde 2 de
38)
resei-va,
serviço
data de

do serviço geral do Exército, na situação de
António Esteves Grilo continua a prestar ser
de Recrutamento da Direcção do Serviço de
Abril de 1986.

O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
(52136311) João José Fonseca Toscano continuou a prestar
no Quartel-General da Zona Militar da Madeira desde a
passagem à situação de reserva, 25 de laneiro de 1986.

39) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (51357311) José Joaquim Tomaz deixou de prestar serviço
no Distrito de Recrutamento e Mobilização de Castelo Branco,
desde 16 de Maio de 1986.
40) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (50093711) José Alexandre Polido deixou de prestar ser-
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viço no Quartel-General da Região Militar do Centro desde 1 de
Maio de 1986.
41) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (50521311) Joaquim Maria da Hortinha deixou de prestar
serviço no Quartel-General da Região Militar do Sul desde 1 de
Março de 1986.

42) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (52094211) Abílio Augusto Bravo deixou de prestar serviço
na Sucursal do Porto da Manutenção Militai- desde 1 de Maio de 1986.
43)
reserva,
viço no
Janeiro

O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
(51668511) Egídio Isidoro de Sousa deixou de prestar ser
Quartel-General da Região Militar do Centro desde 1 de
de 1986.

44) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (52128111) João de Oliveira Santos presta serviço no Centro
de Instrução de Artilharia Antiaérea de Cascais desde 2 de Feve
reiro de 1986.
45) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (50027711) José Monteiro de Assunção Ramos deixou de pres
tar serviço no Arquivo Histórico Militar desde 1 de JVlaio de 1986.
46) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (51529011) António Horácio Leitão continua a prestar ser
viço no Regimento de Artilharia de Costa, desde 19 de Fevereiro
de 1966.
47) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (50108111) Manuel Fernando Dutra continua a prestar ser
viço no Ministério da Defesa Nacional desde 10 de fevereiro de 1986.
48) O capitão miliciano do serviço de administração militar
(Decreto-Lei n.° 90/78) (00329560) António Alberto de Aguiar Vieira,
na situação de reserva, continua a prestar serviço no Centro de
Gestão Financeira da Região Militar do Norte, desde 9 de Março
de 1986.

Averbamentos:
49) Conforme registo de nascimento n.° 76 da Conservatória do
Registo Civil de Ponta Delgada, de 16 de Outubro de 1982, passou
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a chamar-se Ricardo José Borges Giesta Pimentel, e não Ricardito
José Borges Pimentel, o tenente miliciano do serviço de administração
militar (09928665), do Distrito de Recrutamento e Mobilização de
Lisboa.

Cursos, estágios e tirocínios:
50) Deve ser averbada a especialidade de Otorrinolaringologia
ao alferes miliciano médico (08359263) Nuno Duarte Pinto de
Lemos Pizarro, na situação de licenciado, do Distrito de Recrutamento
e Mobilização de Setúbal, conforme indicação da Ordem dos Médicos.
51) Deve ser averbada a especialidade de Medicina Interna
(Clínica Geral) ao alferes miliciano médico (05342567) Manuel José
Leitão Vaz Riscado, na situação de licenciado, do Distrito de Recru
tamento e Mobilização de Lisboa, conforme indicação da Ordem
dos Médicos.
52) Deve ser averbada a especialidade de Medicina Interna
(Clínica Geral) ao alferes miliciano médico (09616269) João Manuel
Andrade da frança Gouveia, na situação de licenciado, do Distrito
de Recrutamento e Mobilização de Lisboa, conforme indicação da
Ordem dos Médicos.

Escalas de antiguidades:
53) Os tenentes-coronéis de infantaria, promovidos ao actual
posto no 1.0 trimestre de 1986, ficam ordenados na escala de anti
guidades da sua arma como se indica:
Silvestre António Salgueiro Porto;
Fernando da Silva Pinto Ribeiro;
Hélder dos Santos Castro Rodrigues;
]oaquim Gonçalves Farias;
Nuno Pinto Coelho Homem da Costa;
António José fernandes Praça;
Jorge Alberto Ferreira Manarte;
António Filipe Reis Santana.

Listas de promoção:
54) Listas de promoção dos oficiais a vigorar em 1986, elabora
das nos termos da Portaria n.° 576/77, de 15 de Setembro:
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Infantaria:
Tenentes-coronéis:
José Abílio Lomba Martins;
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 favre Castel-Branco Ferreira;
Carlos Alberto da Fonseca Cabrinha;
Jorge Barroso de Moura;
Joaquim Manuel Martins Cavaleiro;
José António Pereira Brás;
Virgílio de Paiva Barreto de Magalhães;
João Manuel Martins Soares;
João Rodrigues Teixeira;
António José Claro Pinto Guedes;
José Casimiro Coelho Pereira Pinto;
Carlos Marques dos Santos Costa;
António Attgusto Pinto da Cunha Leal;
Raul Miguel Socori’o folques;
Joaquim de Jesus das Neves;
Joaquim Humberto Rodrigues Teixeira Branco;
José Luís Guerreiro Portem;
Jorge Fernando Paula do Serro;
Carlos Alberto Pereira Tavares Concia;
Manuel Antunes Preto Pedro;
Américo Augusto Moreno;
Alberto Rosário Félix;
Manuel Joaquim Sampaio Cerveira;
José Manuel Horta Marques;
Manuel Amaro Bernardo;
Adelino da Costa Santos Leite;
Carlos Leal Branco;
José António Dias Núncio;
Joaquim José Falcão Galante de Carvalho;
Rodrigo Fernando Moreira Campos;
Aníbal Rodrigues da Silva;
José Cabaço Louro;
Adriano Francisco Sequeira Pereira;
José Eduardo Gaioso Henriques Vaz;
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José Alberto Reynolds Mendes;
José Manuel da Silva Viegas;
Francisco Nunes Roque;
José Manuel de Ataíde Montez;
António Joaquim Marques;
Virgílío Fernando Pinto;
Eduardo da Silva Fernandes Magueijo;
César Augusto Lopes Rodrigues;
Armando José Teixeira Jacinto;
António Maria de Almeida Bivar de Sousa;
José Faceira Teixeira;
Manuel Alberto Botelho dos Santos Clara;
Martinho de Sousa Pereira;
Amôndio de Oliveira da Silva;
Carlos ferreira Marques;
José Manuel Simões Ramos de Campos;
Libânio Pontes Miqttelina;
António Carlos Fernandes Comes;
Ramiro Marques Pita Batista;
António Valério Mascarenhas Pessoa;
Victor da Silva e Sousa;
António da Silva Pinto;
Fernando Gonçalves Foitinho;
José Domingos Ferros de Azevedo;
António Queirós de Lima;
Herculano Soares Martins;
José Manuel Oliveira dos Santos;
Alberto Manuel Garcia Couflago.

Majores:
Silvestre António Salgueiro Porto (a);
Fernando da Silva Pinto Ribeiro;
flélder dos Santos Castro Rodrigues;
Joaquim Gonçalves Farias (a);
Nuno Pinto Coelho Homem da Costa;
António José Fernandes Praça;
Jorge Alberto Ferreira Manarte (a);
António Filipe Reis Santana;
Victor Martins dos Santos (b);
Ilídio de Oliveira Freire (a);
Leonardo dos Santos Freixo;
Alberto José da Mata Lima;
Luís Manuel Oliveira Pimentel (a);
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José Lourenço Lucas falcão;
Delfim Aniceto Monteiro;
António Rebordão Esteves Pinto (a);
Adelino Simões Gamboa;
Francisco Esmeraldo da Gama Prata;
João Francisco Guerreiro Santos;
Victor Manuel Varela Cardoso;
António José de Azeredo Lopes;
José Rui Borgcs da Costa;
Abílio Batista;
Victor Manuel Nazaré Leal Mendes;
Túlio António da Costa Cordeiro;
Leonel Jorge da Silva Carvalho;
Fernando Augusto Colaço Leal Robles;
Américo Paulo Maltez Soares;
José Gonçalves Quelhas;
firmino Luís Ferreira Augusto;
António Alves Martins;
Manuel de Paiva Bastos;
José Marques Gonçalves Novo;
Luciano Fert’eira Duarte;
Joaquim Júlio Monteiro;
José Manuel Sé de Matos;
Hélder Fernando Vagos Lourenço;
Reinaldo Sabóias dos Santos Madeira;
José Eduardo de Miranda da Costa Moura;
Manuel Fernando Vizela Marques Cardoso;
Rui Augusto Moreno Lopes;
José António Ribeiro da Silva;
João da Conceição Galamarra Curado;
Carlos José de Amorim Mgéos Ayres;
Joaquim Moisés de Sousa Jesus;
José Sebastião Monteiro Martins;
Adelino Nuno Marinho dos Reis Moura;
José Humberto Batista da Silva;
José dos Santos Roque;
Manuel Valdemar da Silva Feneira;
Joaquim António Camacho Aguíã;
Jorge Manuel Silvério;
Carlos Eduatdo de Oliveira e Silva;
Victor Portugal Valente dos Santos;
Rui Jorge Chagas Junqueira dos Reis;
Luís Alberto da Costa Torres;
Eduardo Augusto Pimenta Arcanjo;
Esmeraldo Rosa Monteiro de Azevedo;
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Manuel Óscar de Barros Rosório;
José Eduardo Romano Pires;
António Herlânder Pereira Chumbinho;
Rui Manuel da Silva Ramalho;
José Augusto da Costa Abreu Dias;
Jólio Maria Martins Lopes.
(a) Encontra-se na lista de majores a promover por escolha.
(b) Encontra-se na lista de majores a promover por escolha,
ocupa, no entanto, a posição por antiguidade para não ser
prejudicado.
Capitães:
José Manuel Lopes Gameiro;
Jorge Cordeiro Mendes;
Artur Neves Pina Monteiro;
Manuel Silva Rodas;
Vasco Henrique de Sornmer Travassos Valdez;
José Cirilo Ramos Canelas;
Carlos Gonzaga Marques Brás do Vale;
Manuel da Conceição Pires;
Jacinto Joaquim Aidos;
José Manuel Batista Rosa Pinto;
José Vieira Pedro;
Carlos Alberto da Silva Pereirinha;
Victor Nogueira Barata;
José Joaquim Marques da Rosa;
Nélson de Sousa Figueiredo;
António Hélder Ribeiro Valente;
Silvério Jorge Rodrigues;
Mahomed Salim Jussub;
Francisco António Correia;
João Nuno Jorge Vaz Antunes;
Joaquim Carneiro Ribeiro;
Carlos Alberto Rodrigues ferreira.
Tenentes:
José Alberto Cordeiro Simões;
Jorge Manuel Vieira Alves Ferreira;
Fernando Celso Vicente de Campos Serafino;
José Manuel Picado Esperança da Silva;
Agostinho Dias da Costa;
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Isidro de Morais Pereira;
António Augusto;
Carlos Henrique de Aguiar Santos;
Luís Filipe Tavares Nunes;
Joilo Augusto de Miranda Soares;
Alberto José Rodrigues Borges;
Aníbal José Roque Correia;
José da Silva Pereira Lima;
Francisco Manuel Duarte de Brito Antunes;
Agostinho Reinaldo Teixeira Paiva da Cunha;
António Manuel Camacho Soares;
António Luís Faria Martins;
João Manuel Bicho da Sílva Alves;
Alfredo Luís Barrinhas da Costa Neto;
José Guilherme de Melo e Gama;
José Maria Teixeira Calado.

Alferes:
José Eduardo de Sousa Ferradeira Abraços;
Joio Manuel de Sousa Menezes Ormonde Mendes;
Fernando Manuel Rodrigues Fernandes;
José Carlos de Almeida Marques;
Paulo Alexandre Rocha dos Reis Varandas;
Rui Manuel Serras Valente;
António Carlos Gomes Martins;
Frederico Manuel Assoreira Almendra;
Jorge Paulo do Serro Mendes dos Prazeres;
Carlos José Soares de Figueiredo Pereira;
Eduardo Manuel Braga da Cruz Mendes Ferrão;
Diogo Maria da Silva Pinto de Sepúlveda Veloso;
António Pedro da Silva Tomé Romero;
César Nunes da Fonseca;
José António Coelho Rebelo;
António Fernando Gonçalves de Assunçilo Jorge;
António Manuel Amaro Ventura;
Jorge Ferreira de Brito;
João Vasco Sousa de Castro e Quadros;
João Paulo Noronha da Silveira Alves Caetano;
Carlos José de Carvalho Moreira Ferraz;
Fernando António Pereira de Figueiredo;
Augusto Manuel dos Santos Alves;
João Alexandre Gomes Teixeira;
José António Teixeira Leite;
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Óscar Humberto Almeida Megre Barbosa;
Carlos Manuel Alves Batalha da Silva;
Jcsé António da Costa Granjo Marques Alexandre;
Luís Filipe Cabrita Adrião Monteiro;
Álvaro Coelho Ferreirinho Diogo;
Bruno da Silva Brito;
João Manuel de Carvalho Oliveira da Cunha Porto;
Luís Paulo Correia Sodré de Albuquerque;
Adriano António Vargas Firmino;
Nuno Miguel Pascoal Dias Pereira da Silva;
António Martins Gomes Leitão;
António José Almeida Rebelo Marques;
João José Canilhas Correia;
César Augusto Rodrigues da Silva Nunes;
Francisco Henrique Silveira da Costa de Abreu Melim;
Jorge Alexandre Rodrigues Pinto de Almeida;
Francisco José Costilhas Branco Duarte;
Joaquim de Sousa Pereira Leitão;
Jorge Manuel Fernandes Alves de Oliveira.

Artilharia:
Tenentes-eoronéis
António Gabriel Albuquerque Gonçalves;
Fernando Mesquita Rito Raimundo;
João António Duarte Figueira;
Sérgio do Rosário Dias Branco;
Amaro Rodrigues Garcia;
José Maria Belo;
Domingos Amaral Barreiros;
Manuel Augusto Fernandes da Silva;
José Fernando Jorge Duque;
António Jorge Cardoso;
Elísio Orlando Bastos Bandeira;
Ricardo António Tavares Antunes Rei;
Viriato Joaquim de Macedo Osório;
Alberto Ribeiro Soares;
Gilberto Coelho Albuquerque;
Joaquim Ruivo de Oliveira;
Júlio António Terras Marques;
António Carlos Alves Pancada da Silveira;
Miguel Fernandes Pinto;
Manuel João de Azevedo Paulo;
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Carlos Luís Lopes Cirne;
Manuel Alves Serra;
Sebastião Batista da Silva;
Américo de Almeida Garcia;
Carlos Eduardo Mendes Cação da Silva;
José Paulo Abreu Nogueira Pestana;
José Alberto da Costa Matos;
Luís Albino Castel-Branco Alves da Silva;
Victor Manuel Ferreira Rito;
Carlos da Silva Rocha;
José Henrique Rola Pata;
Diogo dos Santos Machado;
João Carlos Rodrigues de Oliveira;
José Eduardo Martinho Garcia Leandro;
Alberto Jorge Garcia Ribeiro do Amaral.
Majores:
Humberto Manuel Ferreira Carapeta;
Octávio Emanuel Barbosa Henriques;
José Manuel Campante Carvalho;
Mário Martins dos Santos;
Rui Manuel Martins Reis;
João Pedro da Ponte e Silva Marques;
José Manuel Soares Barbosa;
Jacinto Manuel Barrelas;
João Eduardo Amores Centeno;
Henrique José de Castro Osório Maurício;
José Ernesto Lisboa Cabral da Silva;
Eduardo da Conceição Santos;
Fernando Manuel Gomes da Silva Malha;
Mário José Verschneider Pereira da Silva;
José Carlos da Silva Fernandes;
Carlos Guilherme Sanches de Almeida;
António Ferreira da Silva;
José Ribeiro Salgueiro;
Arlindo Augusto Soares;
António Júlio Monteiro Lopes.
Capitães:
João António Andrade da Silva (a);
Manuel Augusto Seixas Quifiones Magalhães (a);
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Eliseu Augusto Morais (a);
Emanuel Paulo Gaspar Madeira;
Joaquim Formeiro Monteiro.
(a) Demorados.
Tenentes:
António José Pacheco Dias Coimbra;
Henrique Manuel Ferreira Botelho;
Luís Francisco Botelho Miguel;
João Pedro da Cruz Fernandes Thomás;
Ulisses Joaquim de Carvalho Nunes de Oliveira;
Carlos Alberto de Bigares Serra;
Luís Alberto Meneres Sancho.
Alferes:
José António Guerreiro Martins;
José Luís de Sousa Dias Gonçalves;
Luís Filipe Costa Figueiredo;
Carlos Manuel Coutinho Rodrigues;
Luís António Morgado Batista;
José da Silva Rodrigues;
Rui Manuel Ferreira Venâncio Baleizão;
Ernesto Bandeira Rebelo;
Augusto da Silva de Almeida;
Álvaro José Estrela Soares;
António Silva Lopes;
Mário Alberto Teixeira de Sousa;
Hélio Arsénio Pinto dos Santos Silva;
José Júlio Barros Henriques;
Carlos da Silva Pereira;
Pedro Miguel Calado Gomes da Silva;
António Francisco Fialho Gorrão;
António Joaquim Ramalhoa Cavaleiro;
Victor Fernando dos Santos Borlinhas;
António Fernando Paulo Teixeira;
Augusto José da Silva Neto.
Cavalaria:
Tenentes-coronéis:
Ruy Eduardo Anselmo d’Oliveira Soares;
António Eduardo Queirós Martins Barrento;
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Fernando António Marques Abreu;
José Manuel Lameira Machado de Faria;
José Pedro Simões Caçorino Dias;
Vasco Luís Pereira Esteves Ramires;
João António Branco Martins da Rosa Garoupa;
Jorge Manuel Bicudo e Castro Valério:
Rui da Costa Ferreira;
António Vital fernandes Faia;
Luís Alberto de Oliveira Marinho Falcão;
Manuel Soares Monge;
Rúben de Almeida Mendes Domingues;
Abel Luís Lemos Caldas;
José Eduardo Figueira de Castro Neves;
Carlos Domingos de Oliveira Ayala Boto;
José do Nascimento Martins;
Eurico António Sacavém da Fonseca;
José Rocha de Oliveira Pinto;
Francisco Xavier da Silveira Montenegro Carvalhais.
Majores:
Hernâni dos Anjos Moás;
Álvaro Camilo de Almeida Seabra de Albuquerque;
Orlando Antero Rebanda Páscoa;
Alexandre Maria de Castro Sousa Pinto;
Fernando Emanuel de Carvalho Bicho;
José Diogo de Mota e Silva Themudo;
José Manuel Júdice Pontes;
Eduardo Alberto Madeira de Velasco Martins;
Alfredo Jorge Gonçalves Farinha Ferreira;
José António Candeias Valente;
José Maria Félix de Morais;
José António Ribeiro de Almeida.
Capitães:
Joaquim António Alcaide de Freitas;
Luís Miguel de Negreiros Morais de Medeiros;
Miguel João de Oliveira Sequeira Marcelino;
António Marques Simões Pinto;
Porfírio Aníbal Gomes Morais;
Luís Manuel dos Santos Newton Pereira;
José Manuel Marques Ribeiro de Faria.
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Tenentes:
Fernando José Sousa Gonçalves de Magalhães;
Emílio Oliveira Duarte;
Francisco Joaquim da Costa Lopes;
Miguel António de Gouveia Gomes Fernandes;
Eduardo fernandes Alves da Costa;
José Augusto de Salles Pimentel furtado.
Alferes:
Francisco Xavier Ferreira de Sousa;
Rui Jorge do Carmo Cruz Silva;
Pedro Miguel Andrade da Fonseca Lopes;
José Manuel Ferreira Fânzeres;
Luís Rodrigues da Silva;
Paulo Renato Faro Geada;
Luís Eduardo Marques Saraiva;
João Manuel Vera Gonçalves fernandes;
Jorge Manuel Antunes Carneira.
Engenharia:
Tenentes-coronéjs:
José Pedro de Sá Morais Marques;
João Marçal Correia Leite;
José Emílio da Silva;
Eduardo Augusto Nunes Pinto;
António João Martins de Abreu;
Napoleão Paulo da Silva;
António Santinha Matias;
João José da Silva Veiga.
Majores:
Carlos Manuel Ferreira e Costa;
José Farinha Albino da Costa;
Carlos Manuel Ribeiro de Magalhães;
Carlos Cardoso Alves (a);
Luís Vasco Valença Pinto;
Henrique Manuel de Vasconcelos Bon de Sousa;
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António Manuel Rosas Leitão;
José Carlos de Magalhões Cymbron.
(a) Encontra-se de licença ilimitada.

Capitães:
António José Maia de Mascarenhas;
António Carlos de Só Campos Gil.

Tenentes:
Nuno Francisco Vaz das Neves Esteves;
Francisco Miguel da Rocha Grave Pereira;
Manuel Augusto Pires;
António Augusto Batista Antunes;
Francisco José Mourão Vieira Domingues.

Transmissões:
Tenentes-eoronéis:
Francisco António Frade;
João Manuel Maia de Freitas;
José Luís da Silva Louro;
João Manuel da Cruz Cordeiro;
Carlos Manuel Veríssimo da Cruz;
Luís Alberto Cruzinha Soares;
Raul Fernando Campos Soares;
Jorge Luís Gonçalves da Cunha.

Majores:
Pedro Rocha Pena Madeira;
Joaquim Armando Ferreira da Silva;
José António Magalhães Barros dos Santos;
João José Simões Roque;
Carlos António Alves;
José Albano Veloso Coelho;
Manuel Fernando Marques de Almeida;
António João Mousinho dos Santos.

2. Série

ORDEM DO EXERCITO N.° 11

2. Série

Capitães:
João Miguel de Castro Rosas Leitão;
José da Conceição Teodósio;
Rui Manuel da Silva Rodrigues;
Octávio Reis de Almeida Moreira;
José Artur Pereira da Silva Barata;
Eusébio Mendes Afonso;
José dos Santos Matias.
Tenentes:
José Filipe da Silva Arnaut Moreira;
Fernando Cunha dos Santos Pinto;
António Manuel Rosa Salvado;
João Maria Fazenda da Silva.
Alferes:
Alexandre Manuel Macareno Laço Jeca
Rui Manuel Nunes Pinto;
Carlos Manuel Dias Chambel;
Ricardo Jorge Ferreirinha de Araújo Costa.

Transmissões (ramo exploração):
Majores:
Jaime Augusto Carvalho Gomes;
Fernando da Costa Soares.
Capitães:
Zeferino Manuel Rodrigues Moreira;
Carlos Alberto Coelho Nunes.
Tenentes:
Manuel Francisco de Jesus Arcângelo;
João da Silva Martinho;
Zeferino Ribeiro Martins.
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Transmissões (ramo manutenção):
Majores:
José da Silva Santos (a);
Amflcar Nogueira da Silva Félix (b).
(a) Satisfaz a alínea b) do artigo 77.° do EOE em 28 de feve
reiro de 1986.
fb) Satisfaz a alínea b) do artigo 77.° do EOE em 18 de Março
de 1986.
Capitães:
João António Camoesas Garção;
José Tenário Janeiro de Carvalho;
António Lopes Aleixo;
Benjamim Corte Real;
Francisco de Almeida Cunha;
Joaquim Alberto da Silva Alpalhão;
Francisco José Gil;
Edmundo Azevedo Santos;
João José André Domingues;
António Maria Viegas de Carvalho;
Fernando Augusto Monteiro Alves;
Armindo Godinho Pedro;
Carlos Barrigas Morais Mendonça;
José Manuel de Sousa Diogo;
Urbano dos Santos Lopes;
Fernando Gomes da Palma.
Tenentes:
Delfim Alves Vieira Afonso;
Victor Manuel Monteiro Job;
Salvador Francisco Albuquerque Vieira;
Ilídio José da Costa;
José Sebastião Calmeiro Gonçalves;
Manuel Gonçalves;
Manuel de Jesus Chaves.
Alferes:
Francisco José dos Santos Baleizão;
António Sénico da Costa Fangueiro.
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Serviço de saúde (ramo medicina):
Tenentes-coronéis:
Eduardo Manuel Pereira da Mota;
António de Oliveira Pedro;
Octávio Sérgio Clare Barreto da Costa;
Rui Alberto Coimbra Fernandes;
António Sobreiro Pereira Gonçalves;
Fernando Manuel da Silva de Matos Rodrigues;
Rui Franco Gil.
Majores:
José Mendes Rodrigues Bento.
Tenentes:
Carlos Oliveira Lopes;
Jorge Carlos Silvério Machado;
Manuel Fernando Teixeira Osório de Castro Alves;
António Bernardo da Cunha Horta;
António José Duque Rodrigues das Neves;
Manuel António Tavares Correia.
Serviço de saúde (ramo farmácia):
Tenentes-coronéjs:
Luís Filipe Freire;
Fernando da Costa Lopo da Silva.
Majores:
Carlos Augusto PalIa Garcia.
Tenentes:
José Manuel Rui Ferro Pires;
Hélder Cabrita Moniz dos Santos;
António Manuel dos Santos Carvalho;
António Manuel Norte de Oliveira Dias.
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Serviço de saúde (ramo veterinária):
Capitães:
Narciso António Esteves Lapão.
Tenentes:
Eduardo António Capeans Teixeira;
Pedro Averous Mira Crespo.

Serviço de administração militar:
Tenentes-coronéis:
Manuel António da Silva Brogueira;
Joaquim Delgado Tomé;
Alexandre Jorge Reis de Sousa Franco;
António Alberto Bravo Ferreira;
Rui Dionísio Paredes Valério;
António Moniz Arduíno dos Santos;
José Dionísio Martins dos Santos Raposo;
Artur José Alves de Andrade Portugal;
António Agostinho Val-Covo;
Manuel de Sousa Cardoso da Silva;
António de Sousa Cardoso da Silva;
Fernando Diogo Couceiro;
Mário Fernando Fernandes Pereira;
Júlio de Macedo Velez Caroço;
Florentino Armando da Conceição Antunes;
Carlos Augusto Cunha Bispo;
Rogério Casimiro Pires Fangueiro;
Manuel Antunes Borges Correia;
firmino dos Anjos Rosado Orrico.

Majores:
António Mário Vieira Mila Filipe;
António José Calvo de Almeida Pereira;
Fernando Augusto dos Reis Trindade;
José Luís Duarte Melo;
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António Vieira de Meio;
José Luís Machado Bacelar Ferreira;
Óscar Fernando Ribeiro;
Fernando Lucas Mota;
José António Negrão Sequeira;
José Emílio Gomes de Almeida;
João Machado Tété;
Júlio Eduardo Gonçalves de Campos;
Joaquim Jorge Carvalho da Cunha Caetano;
António Joaquim Teixeira Guerra;
Abílio Manuel Dias Matos;
Joaquim Pereira Mendes.

Capitães:
Dorbalino dos Santos Martins;
Mário Alexandre Alves Antunes;
Alfredo Couto Ribeiro;
Manuel Carlos de Almeida Guerra Cerdeira;
António José Ferreira Gomes;
Belmiro Joaquim Chambre Ferreira dos Santos;
António Joaquim de Aguiar Pereira Cardoso;
Domingos Fiel Ferreira Lourenço.

Tenentes:
Victor Manuel Correia Monteiro;
João Paulo São José Ramalho;
Victor Manuel Bizarro do Vale;
João Manuel de Castro Jorge Ramalhete.

Alferes:
José Luís Alcobia Ferreira;
Manuel Joaquim dos Santos Ramos Vaz;
José Alberto Dinis Gasalho Simões;
Camilo João Dias Pedro;
Rui Manuel Rodrigues Lopes;
Mário Jorge Salgado de Almeida.
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Serviço de material (material):
Tenentes-coronéis
Manuel José Monteiro Guerra;
Joaquim Manuel Palminha Martins;
Manuel Patrício Cordeiro.
Majores:
Rogério Marreiros da Silva;
António Lobarinhas Garrido;
José Manuel Adão Pereira.
Tenentes:
Francisco Manuel Pinheiro Antunes da Silva;

José Francisco Cardoso Gonçalves Vieira.
Alferes:
João Carlos dos Santos Lopes.
Serviço de material (serviços técnicos de manutenção):
Majores:
Joaquim Alberto Martins Brandão;
David Irineu Veloso Ponte de Lira;
Domingos José Farracho;
Manuel Alexandre Gameiro;
José Domingos Resende dos Santos;
João Francisco Pinheiro Salvador;
Jaime Fernandes Soares;
Lino Leitão da Costa;
Antero Basílio Teixeira da Silva.
Capitães:
Raul Arcanjo Teixeira f a);
Luís Manuel de Jesus Martins Cascalheira;
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Aurélio Agostinho Araújo Rodrigues;
Francisco Diogo Pedro Simão (a);
Raul Maria Touro Pereira;
Jaime Salazar de Morais;
Domingos Barros Ribas;
Carlos Augusto Rego de Sousa;
Manuel Carlos Santos fonseca;
António José Lopes Guerreiro Correia;
Manuel de Ascenção Moura;
Airolde Casal Simões;
Amílcar Gonçalves Friande;
Nélson da Silva Pereira;
João Jorge Lopes da Silva;
António do Carmo Domingues;
Armando José Navalhas Morganho;
Reinaldo Sousa Brites da Conceição;
Manuel Nunes;
Fernando dos Santos Tempera;
José Ameixeira dos Santos;
João Maria Pinheiro de Freitas Moreira;
Jaime António Safaneta;
Ilídio Trindade dos Santos;
Firmino José Ribeiro Magro;
Humberto António Igrejas André;
Luís António Reis e Silva;
Justino Maria Rimourinho;
Mário Batista da Silva;
Jacinto Esteves Lopo;
Manuel da Costa Louro;
José Pereira;
José Carlos Batista Henriques;
António Augusto Lopes Gaspar;
Luís Filipe Martins Rodrigues;
Euclides Inocêncio da Silva Reis;
António Augusto Coelho Nunes.
(a) Consta da lista a promover por escolha.

Tenentes:
António Barreto Martins;
Joaquim dos Santos Reis;
Rui Quentino Guerreiro Daniel;
João Francisco dos Santos Galrinho;
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Ceiso de Meio Aparício;
Jaime Martins Marques;
Edmundo José Pimentel Pereira;
Manuel de Jesus Basso Costa;
Custódio Barbosa Candeias;
Manuel Alberto Medina;
Luís Maurício Martins Moreno;
Hilário José de Oliveira.

Serviço geral do Exército:
Majores:
António Calado da Cruz Semedo;
António Pereira de Sousa Teies;
Martinho da Silva Dias;
António Ferreira;
Jorge dos Santos Duarte;
Artur Pereira;
Mário Lopes da Silva;
José Gomes;
Manuel José Gonçalves da Silva;
José Mogas;
Victor Feliciano Rodrigues Vitorino;
Manuel Marques Alegria;
Alberto Carlos Macedo Alves;
José Pereira Pinto Cabaços;
José Vasques Limon da Silva Cavaco;
Victor Manuel Ribeiro dos Santos;
José Manuel Ferreira Gaspar.
Capitães:
Manuel António Pereira Silvestre;
Armindo de Barros Lima;
José da Costa Guerreiro;
Viriato Pereira Marques;
Manuel João da Cruz;
António Correia Ribeirinho;
Francisco Rodrigues de Jesus Pires;
José António de Almeida ferreira;
António Rosado Pisco;
Luís Rodrigues Severino;
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Jorge Moreira;
Manuel Cordeiro Valente;
Manuel Faria dos Reis;
Orlando Rosa das Neves;
Joaquim António da Conceição;
José Jerónimo Velez Correia;
José Fernando Rodrigues Ribeiro;
José Augusto Dias Veloso;
António Alberto Pinto de freitas;
Armindo Ribeiro da Silva;
Vasco Trincão Crispim Tecedeiro;
António Joaquim Rebelo;
Francisco Alberto ferreira;
Manuel Rodrigues Lourenço;
José Maria Simões Vilão;
Eduardo Rui Valdez Faria;
Manuel Silveira;
Armando Vaz Pinto;
José Domingos de Sousa;
José António Rodrigues de Oliveira;
Armando Augusto Mota Saraiva;
Serafim da Silva;
José Ribeiro Doutor;
António Prata Martins;
António Manuel Gomes;
José Ministro;
Ernesto Vieira da Mota;
José da Silva;
Joaquim Borges Mendes;
Norberto Lemos Vieira;
Alcino dos Santos Ferro;
Pedro da Silva Bonito;
Luís Cerqueira da Silva;
Mário Batista de Melo Santo,
Leopoldino Augusto Rodrigues;
Luís Eusébio Rodrigues Ovídio;
Armindo Alves;
Caetano Lopes Ramalho Bragança;
António Gonçalves Veiga;
João Eugénio Gomes;
Fernando da Cunha Ferraz;
António Afonso Jorge;
Francisco Serafim Gáis;
João António Madeira;
João Correia Xarez;
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António Correia Lopes;
João Manuel Mendes Pinto;
Horácio Ludovico Ferreira;
Duarte Ilídio Resende Braga;
Mário Craveiro de Castro;
Manuel Vieira Leiria;
António Luís Soares;
Pedro António Jorge Fernandes;
Manuel de Gouveia;
João Francisco Coelho Cabaço;
José das Dores Ramiro;
Joaquim da Cruz Pimpão;
Libertário Alves Ferreira;
Armando José Gonchinho Ventura;
Manuel Joaquim Leite;
Anselmo Aires Alves;
Francisco Morais;
João Barbosa Alves;
Raul Carreira Faustino;
Manuel Godinho Mendes Gato;
Joaquim Xisto Rodrigues;
Henrique Emídio dos Santos;
Joaquim Afonso Moreira;
Domingos José ferrugento;
António Castiço Antunes Guerra;
Fernando Aires Fragata;
Damião Fernandes Fontes;
Fernando dos Santos Agostinho;
Alípio Simões;
Adriano Rosa Fernandes;
António Sotana Catarino;
João Antunes Pinheiro;
José Morgado Saraiva;
Joaquim Ferreira de Azevedo;
João Augusto Quaresma Rosa;
Adriano Jorge da Silva;
Armando Amaral da Silva;
António Ramos;
José Mariquito Constantino;
Joaquim Garraio Pires;
Eliseu Augusto Gouveia;
Manuel Ferreira Machado;
Fernando de Brito Ramos;
Tolentino António Martins;
João Manuel Rodrigues Torres de Magalhães;
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Carlos Alberto Fernandes Salgueiro;
Boaventura Rodrigues Pinto;
Francisco Caetano dos Santos Carvalho;
António Palhinhas da Silva Beijocas;
Eliseu Gonçalves da Costa;
Fernando Graça Afonso;
José Guerreiro Gonçalves;
José Antunes Vaz;
Horácio Pereira Rodrigues.

Tenentes:

Fernando da Silva Arantcs;
Fausto Manuel Nicolau Casa Nova Matos;
Francisco Paixão Batista;
Custódio Marques Sousa;
Fernando Luís;
António Lopes dos Santos;
Manuel Francisco Mourão Rodrigues;
Manuel Marques Ferreira;
António Cardoso Bogalho Ferreira;
José António Azenhas Trindade;
Fernando Manuel Romeira Afonso;
Américo Pereira Pinto Leitão;
José Carlos Antunes Canas;
Joaquim António Ribeiro Sousa;
Joaquim António Dimas;
Bernardino Arlindo Raleira Laureano;
Celestiio da Conceição das Doies Mendes;
Adelino Moreira Raimundo;
António Madera Cardana;
josé Romão Gonçalves;
Francisco de Oliveira Fernandes;
João Sofio Alexandrino;
José Plácido Rodrigucs Almeida;
João Francisco Belo;
Manuel Joaquim Bonzinho;
Gregório Russo Martins;
João Pires Neves;
Alfredo 1e Alm&da Rodrigues;
Manuel João 3ovela Canto;
António Barata Santana:
Adelino de Jesus Pires Rodrigues;
Domingos António Manjerico Chalaça;
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António José Amaral;
Fernando de Oliveira Lima;
Luís Cardoso;
António Caldeira Magano;
Luís Rodrigues Gouveia;
Armando de Sousa Gonçalves;
Jacinto Valentiin Freixa;
Moisés Gregório Beatriz;
Rui Joaquim Trindade Baixa;
Joaquim Pereira dos Santos;
Jacinto Chaveiro Silva;
José Carlos Teixeira Godinho;
José Luís Marianito da Silva.

Alferes:
Manuel Fernandes;
Manuel Francisco Trindade Gonçalves;
Augusto Laurindo da Costa Pestana;
Abílio Carreiro Robalo;
João de Jesus Lopes;
José da Costa Vilaça;
José Manuel Lopes Soares;
Domingos da Silva Baleizão;
Álvaro Rodrigues da Silva;
António Pereira dos Reis;
António Joaquim Borralho Arranhado;
Luís Rodrigues Guerreiro;
Rufino do Salvador Maurício;
Nicácio José Rosa Pereira;
Joaquim Maria Grade Ratinho;
Manuel Carrilho;
António Justiniano Romeira Guerreiro;
António Marques Agostinho;
José Cana Ribeiro;
José Jacinto Duarte;
Bartolomeu dos Santos Marques;
José Branquinho Marques Moleiro.
Quadro especial de oficiais:
Capitães:
José António Verdu Martins Montalvão;
Manuel Francisco Alves Miguéns;
António Carvalho do Nascimento.
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Serviço postal militar:
Majores:
Joaquim Agostinho de Jesus;
José Henrique Pargana Calado.
Capitães:
Fernando da Assunção Santana Neves;
Abel Pereira Lontro;
João da Luz Gomes;
António Marques da Conceição Domingos;
Casimiro Pereira Pires;
Filipe Amaro Afonso.

Inspecção de bandas e fanfarras do Exército
Majores:
Joaquim Alves de Amorim;
Fernando José Sanches;
Capitães:
Armandino Abreu Silva;
José Eduardo da Encarnação Ferreira.
Tenentes:
José Duarte Gaspar;
José Pereira Marques;
Alferes:
Vasco da Cruz Flamino;
José Custódio da Silva Gonçalves.

Rectificações:
55) Na Orcieni do Exército, 2. Série, n.° 5, de 1 de Março de
1986, pógina 486, na parte respeitante ao general (51050211) Joa
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quim Lopes Cavalheiro, onde se lê:
«101 400$00».
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«101 401$00», deve ler-se:

56) Na Ordem do Exército, 2. Série, n.° 5, de 1 de Maio de
1986, página 484, na parte respeitante ao coronel engenheiro do
serviço de material (51287611) Manuel José Teles de Abreu, onde
s lê: <35 anos de serviço», deve ler-se: <35 anos e 10 meses de
serviço».
57) Na Ordem do Exército, 2. Série, n.° 5, de 1 de Março de
1986, página 488, na parte respeitante ao coronel (50243511) Vasco
Guilherme Castio Neves, onde se lê: «78 798$00», deve ler-se:
«7$ 792$00».
58) Na Ordem do Exército, 2. Série, n.° 4, de 15 de Fevereiro
de 1986, página 399, os oficiais abaixo indicados têm o posto de
tenente-coronel e não de major, como foi publicado:
(50327311) Jorge de Meio Gome;

(50325411)
(50325811)
(50326311)
(50295711)
(50276311)

Túlio Cornélio Garnbca Evangelista;
João 1-lerculano Casaca;
Alberto Martins de Lima;
João Teodoro dos Reis Soares;
Ariur Fcrnandes Baptista.

59) O tenente-coronel de infantaria (50995611) Jorge Xavier
Vasconcelos Mendes Belo, constante da Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 22, de 15 de Novembro de 1985, página 1508, foi nomeado, pro
fessor catcdrítico da 42 cadeira (Armamento, Viaturas Blindadas
e Tiro), por portaria de 1 de Agosto de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 6 de Novembro de 1985. Não são devidos emohmcntos.
.

60) O tenente-coronel do serviço de administração militar Dco
lindo Costa Ramos dos Santos pertence ao Centro de Gestão finan
ceira da Região Militar do Centro e não como foi publicado na
Ordem do Exército, 2. Série, n.° 1 de 1 de Janeiro de 1986, página 34.

61) Na Ordem do Exército, 2. Série, n.° 2 de 15 de Janeiro de
1986, página 129, e respeitante ao capitão do serviço de maeria1
(serviços técnicos de manutenção) Domingos Francisco Gordo Caivalho, onde se lê: «Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento»,
deve ler-se: «Oficinas Gerais de Material de Engenharia».
62) Na Ordem do Exército, 2. Série, n.° 15, de 1 de Agosto
de 1985, pá’ina 1166, onde se lê: «capitão do serviço geral do Exér
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cito Joaquim Rodrigues», deve ler-se: «capitão do serviço geral do
Exército António Joaquim Rodrigues>.
63) Chama-se Manuel Joaquim Leonardo Carlos Molarinho, e
não Manuel Joaquim Leonardo Carlos Moleirinho, o alferes miliciano
dc infantaria (15946580), do Batalhão do Serviço de Transportes, que
por portaria de 10 de Agosto de 1985, inserta na Ordem do Exército,
2. Série, n.° 3, de 1 de Fevereiro de 1986, página 246, foi promovido
ao actual posto.
64) Chama-se Gonçalo Faria de
çalo Maria de Vasconcelos Lima, o
saúde (12999279), do Centro Militar
e Desportos, que por portaria de 10
Ordem do Exército, 2. Série, n.° 1 de
foi promovido ao actual posto.

Vasconcelos Lima, e não Gon
alferes miliciano do servico de
de Educação Física, Equitação
de Agosto de 1985, inserta na
1 de Janeiro de 1986, página 52,

65) Na Ordem cio Exército, 2? Série, n.° 1, de 1 de Janeiro
de 1986, página $8, na parte respeitante à colocação do aspirante a
oficial miliciano do serviço de administração militar (19932080)
Carlos Alberto Reis Cortez, deve ler-se: «Centro de Gestão Finan
ceira da Região Militar de Lisboa», e não como foi publicado.
66) Tem o n.° mecanográfico (03844983) e não o n.° mecano
gráfico (16733462), conforme consta da Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 23, de 1 de Dezembro de 1985, página 1557, o alferes miliciano do
serviço de administração militar António dos Santos Amaro, da
Escola Prática de Administração Militar.
67) Chama-se Victor Manuel António Salvador, e não Victor
Manuel Salvador, o aspirante a oficial miliciano graduado (003362$4),
do Regimento de Comandos, que por portaria de 29 de Junho de 1985,
inserta na Ordem cio Exército, 2. Série, n.° 3, de 1 de Fevet-eiro de
1986, página 247, foi graduado no actual posto.

IX

—

OBITUÁRIO

1976:

DczembrD, 29
Tenente miliciano de infantaria António Manuel
da Costa Matos Correia, cio Distrito de Recrutamento e Mobili
zação de Lisboa, na situação de licenciado.
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1983:
Setembro, 23— Coronel engenheiro, reformado, (50540011) Albano
Moreira Almeida, do Quartel-General da Região Militar do Norte.

1985:
Alferes miliciano de artilharia, na situação de reserva,
Abril, 11
(44054747) Carlos Alberto Soares Bordalo, do Quartel-General
da Zona Militar dos Açores.
Tenente miliciano do serviço de administração militar
Agosto, 28
Francisco Sena Infante, na situação de licenciado, do Distrito
de Recrutamento e Mobilização n.’ 1 da Força Aérea.
—

—

1986:
Tenente miliciano de artilharia, na situação dc
Fevcreiro, li
reserva, (41120258) Luís Manuel Pestana Cortez dos Santos,
do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Coronel reformado, (5089$01 1) Ludgero França de Car
Abril, 25
valho, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Abril, 30— Capitão, reformado, (50402511) Francisco de Assis
Mesquita Vasques Garcia, do Quartel-General da Região Militar
de Lisboa.
Maio, 5—Tenente, reformado, (52926211) Carlos Augusto Afonso,
do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Capitão do serviço de material (serviços técnicos de
Maio, 13
manutenção), na situação de reserva, (51025811) Mário Ferrcira
Dias, do Quartel-General da Região Militar do Norte.
—

—

O Chefe do EstadoMaior do Exército
Jorge ria Costa Sdazctr Braga, general
Está conforme:
O Ajudante-General

José Fernando Lopes Goinss Marques, general

MINISTÉRIO

DA DEFESA NÁCIONÁL

ESTADO-M1&IOR DO EXERCITO

ORDEM

DO

EXERCITO

2. SÉRIE
N. 72/1 5 DE JUNHO DE 1986

Publica-se ao Exército o seguinte:

1— DECRETOS, PORTARIAS E DESPACHOS

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Comissão dos Explosivos
Inspecção dos Explosivos

Por despacho do Ministro da Administração Interna de 26 de
fevereiro de 1986 (anotação, TC, 9 de Maio de 1986):
António Santinha Matias, major de engenharia
exonerado do lugar
de vogal da Comissão dos Explosivos, desta Inspecção dos
Explosivos, por ter deixado de prestar serviço no Batalhão
de Sapadores Bombeiros.
—

Por diploma de provimento de 10 de Março de 1986 (visto,
TC, 9 de Maio de 1986):
Aníbal Jorge Martins Matos da Silveira, major de engenharia nome
ado vogal da Comissão dos Explosivos, desta Inspecção dos
Explosivos. (São devidos emolumentos.)
—

20 de Maio de 1986.— O Presidente, Francisco Abreu Riscado,
brigadeiro.
(D. R., II Série, n.° 123, de 30 de Maio de 1986.
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Comando-Geral da Guarda Nacional Republicana
Por portaria de 1 de Abril de 1986 (visto, TC, 14 de Maio de 1986,
e registo, TC, 4$ 952, de 30 de Abril de 1986) e nos termos do
n.° 1 do artigo 62.° do Decreto-Lei n.° 333/83, de 14 de Julho,
foi nomeado para prestar serviço na Guarda Nacional Repu
blicana, desde a data da referida portaria, o major de cavalaria
(50202611) Ávilo Joaquim Ramos Cadete, numa das vagas cri
adas pelo decreto-lei referido e ainda não provida. (São devidos
emolumentos.)
Por portaria de 14 de Abril de 1986 (visto, TC, 14 de Maio de
1986, e registo, TC, 48 953, de 30 de Abril de 1986) e nos
termos do n.° 1 do artigo 62.° do Decreto-Lei n.° 333/83, de
14 de Julho, foi nomeado para prestar serviço na Guarda
Nacional Republicana, desde a data da referida portaria, o
major de cavalaria (02534265) Joaquim dos Reis, numa das
vagas criadas pelo decreto-lei referido e ainda não provida. (São
devidos emolumentos.)
20 de Abril de 1986.— O Chefe do Estado-Maior, António Fran
cisco Martins Marquilhas, brigadeiro.
(D. R., II Série, n. 124, de 31 de Maio de 1986.)

Comando-Geral da Polícia de Segurança Pública
Por portaria de 18 de Abril de 1986 (anotação, TC, 13 de
Maio de 1986):
Ruy Eduardo Anselmo de Oliveira Soares, coronel de cavalaria
exonerado, como adido e em comissão normal, do cargo de ins

—

pector do Comando-Geral da Polícia de Segurança Pública, com
efeitos desde 30 de Janeiro de 1986, inclusive, em virtude da

sua promoção ao actual posto, continuando, contudo, desde a
mesma data, a desempenhar funções na mesma Polícia, na
situação de diligência.
O Superintendente-Geral, António dos
21 de Maio de 1986.
Anjos Marfins, coronel de artilharia.
—

(D. R., II Série, n.° 124, de 31 de Maio de 1986.)

2. Série
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II— MUDANÇAS DE SITUAÇÃO
Oficiais do quadro permanente
Armas e serviços:
Passagem à situação de adido:
Nos termos do n.° 9 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto
-Lei 11.0 176/71, de 30 de Abril:
Major de cavalaria, no quadro, (50203611) Ávilo Joaquim Ramos
Cadete, da Escola Prática de Cavalaria, por ter sido requisitado
para desempenhar uma comissão de serviço dependente do
Ministério da Administração Interna, na Guarda Nacional Repu
blicana, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Abril de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 30 de Maio de 1986
Major do quadro especial de oficiais, no quadro, (43405862) Celes
tino de Castro Fontes, do Regimento de Infantaria de Vila Real,
por ter sido requisitado para desempenhar uma comissão de
serviço dependente do Ministério da Administração Interna, na
Polícia de Segurança Pública, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Março de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 30 de Maio de 1986.1
Nos termos do n.° 12 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto
-Lei
176/71, de 30 de Abril:
Ex-major de infantaria, adido, (51387611) Duarte Leite Pereira, do
Batalhão de Caçadores n.° 10, por aguardar a publicação legal
de passagem à situação de reforma extraordinária, devendo ser
considerado nesta situação desde 1 de Setembro de 1975.
(Por portaria de 9 de Abril de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 30 de Maio de 1986.1
Nos termos do n.° 16 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto
-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Coronel de artilharia, no quadro, (50025011) Manuel Augusto dos
Santos Simões, do Tribunal Militar Territorial de Coimbra, onde
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continua colocado, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
Por portaria de 11 de Outubro de 1985, visada pelo Tribunal de

Contas em 9 de Maio de 1986. 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:
Desde 2 de Abril de 1986, 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, no Estado-Maior-General das
forças Armadas, 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, na Escola do Serviço
de Saúde Militar o coronel médico (50935711) Carlos Manuel
Vieira Reis, da Direcção do Serviço de Saúde.
(Por portaria de 2 de Abril de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 30 de Maio de 19$60

Passagem à situação de reserva:
Coronel de infantaria (50282911) José Luís de Almeida Azevedo,
nos termos da condição 1.a da alínea a) do n.° 1 do artigo 47.°
do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo ser consi
derado nesta situação desde 27 de Maio de 1978.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 14 de
Novembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 19, de 1 de Outubro de 1975.
Fica com a pensão mensal de 25 850$00. Conta 44 anos de
serviço.
Capitão de infantaria (44260753) Joaquim Simões Felgar, nos termos
da condição 1.a da alínea a) do n.° 1 do artigo 47.° do Decreto
-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo ser considerado nesta
situação desde 2 de fevereiro de 1979.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 19 de
Novembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2.a Série,
n.° 6, de 1 de Abril de 1976.
Fica com a pensão mensal de 19 051$00. Conta 29 anos de
serviço,

2. Série
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Coronel de artilharia (50012211) Victor Agostinho de Mendoça Fra
zão, nos termos do Decreto-Lei n.° 622/74, de 16 de Novembro,
devendo ser considerado nesta situação desde 21 de Novembro
de 1974.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 16 de
Setembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2.’ Série,
n.° 7, de 1 de Abril de 1975.
Fica com a pensão mensal de 18 367$00. Conta 43 anos de
serviço.
(Por portaria de 7 de Novembro de 1985, não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Tenente-coronel de artilharia (50448011) António de Lencastre Ber
nardo, nos termos da condição 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 95 133$00. Conta 30 anos e 8
meses de serviço.
(Por portaria de 1 de Abril de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Tenente-coronel farmacêutico (36531556) Manuel António da Silva
Ramos, nos termos da condição 2. da alínea b) do n.° 1 do
artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 5 14/79, de 28 de Dezembro, de
vendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Fica com a pensão mensal de 55 516$00. Conta 24 anos e 2
meses de serviço.
(Por portaria de 11 de Abril de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Tenente-coronel do serviço de material (serviços técnicos de manu
tenção) (50530711) Manuel figueiredo de Matos, nos termos da
condição 1.a 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 96 600$00. Conta 42 anos de
serviço.
(Por portaria de 16 de Abril de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Tenente-coronel do serviço geral do Exército (51010311) Oliveiros
Lopes Martins, 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,
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devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Fica com a pensão mensal de 96 600$00. Conta 46 anos de
serviço.
(jPor portaria de 23 de Fevereiro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Tenente-coronel do serviço geral do Exército (51774511) Joaquim
Jacinto Vieira, 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 considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Fica com a pensão mensal de 105 150$00. Conta 47 anos de
serviço.
(Por portaria de 28 de Março de 1986. 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 12 de Maio de 1986, publicada no Diário da República,
2. Série, n.° 121, de 27 de Maio de 1986.
(50596811) Fernando
de Matos Ferreira, desde 29 de Setembro de 1985, com a pensão
de 96 242$00;

Coronel do serviço de administração militar

Tenente-coronel do serviço geral do Exército (51483511) Américo
José Russo, desde 11 de Novembro de 1985, com a pensão de
90 010$00;
Capitão chefe de banda de música (50153911) António Domingues
da Silva, desde 7 de Novembro de 1985, com a pensão de
72 500$00;
Capitão do serviço geral do Exército (51438311) José de Castro, desde
18 de Setembro de 1985, com a pensão de 85 080$00.
Oficiais do quadro de complemento
Baixas de serviço:
Os oficiais em seguida mencionados têm a situação que lhes vai
indicada, em título, por terem atingido o limite de idade, nos
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termos do § 5.° do artigo 61.° do Decreto n.° 12 017, de 2 de
Agosto de 1926:
Quartéis.generais:
Região Militar do Centro
Capitão graduado capelão eventual, na situação de reserva, Joaquim
Dias Coelho, devendo ser considerado nesta situação desde 25
de Março de 1986.
Capitães milicianos de infantaria, na situação de reserva, João
Simões Rodrigues, Victor Leonel Seixas Gomes e Cid Orlando
Pinto Geraldo, devendo ser considerados nesta situação desde,
respectivamente, 20 de Janeiro, 13 de Fevereiro e 11 de Abril
de 1986.
Tenentes milicianos de infantaria, na situação de reserva, Armando
Ribeiro Simões, Mário Teixeira, Rui Manuel de Lemos Branco,
Manuel Dionísio, António Rosário Carvalho Hipólito, Manuel
Fernandes Dias Martins Vicente e Joaquim Duarte Neves, de
vendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente,
21, 24 e 31 de Março, 12 e 16 de Abril, 5 e 6 de Maio de 1986.
Alferes milicianos de infantaria, na situação de reserva, Vitalino
Lopes Malho, Nuno Gonçalo Bacia de Almeida Ribeiro, Carlos
Albano Pimenta Araújo e Abel Coelho de Almeida, devendo ser
considerados nesta situação desde, respectivamente, 3 de Janeiro,
19 de Fevereiro, 10 e 14 de Maio de 1986.
Tenentes milicianos de artilharia, na situação de reserva, António
Rodrigues de Oliveira, Manuel Lopes Seabra, António Carvalho
Roque Vaz, António Marques Júnior, João Ribeiro Correia
Viegas, Joaquim Neto Murta e Aristides Lopes da Rosa Neto,
devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente,
2, 14 e 19 de Janeiro, 28 de Março, 28 de Abril, 2 e 3 de Maio
de 1986.
Alferes milicianos de artilharia, na situação de reserva, João Dinis
Ferreira e Felisberto Lopes da Silva Cardoso, devendo ser con
siderados nesta situação desde, respectivamente, 17 de Abril
e 15 de Maio de 1986.
Tenentes milicianos de cavalaria, na situação de reserva, Eugénio
João Lamas da Silva e José Maria Valente, devendo ser consi
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derados nesta situação desde, respectivamente, 2 de Janeiro e
5 de Março de 1986.
Tenentes milicianos do serviço de saúde, na situação de reserva,
Amândio Marques Murta, Jorge Nélson Simões Micaelo e Jaime
Barbosa da Cruz Vaz Portugal, devendo ser considerados nesta
situação desde, respectivamente, 10 de Março, 17 de Abril,
e 10 de Maio de 1986.
Alferes milicianos do
Álvaro dos Santos
considerados nesta
e 19 de Abril de

serviço de saúde, na situação de reserva,
Júnior e João Esteves Perdigoto, devendo ser
situação desde, respectivamente, 21 de Janeiro
1986.

Tenentes milicianos do serviço de administração militar, na situação
de reserva, João de Almeida, Paulo dos Santos Menano e José
Pessoa e Costa, devendo ser considerados nesta situação desde,
respectivamente, 13 de Janeiro, 21 de Fevereiro e 5 de Abril
de 1986.
Alferes miliciano do serviço de administração militar José Artur de
Nápoles Vieira da Mota, devendo ser considerado nesta situação
desde 7 de Abril de 1986.
(Por portaria

III

—

de 27 de Maio de 1986.)

PROMOÇÕES E GRADUAÇÕES

Oficiais do quadro permanente
Armas e serviços:
Quartéis-generais:
Região Militar de Lisboa
Major de engenharia, o major graduado de engenharia (50771311)
Mário José Rosas Leitão, contando a antiguidade de 1 de Dezem
bro de 1973.
(Por portaria de 8 de Abril de 1986.)

2. Série
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Õrgãos de execução dos serviços e outros elementos:
Estabelecimentos militares
Estabelecimentos de instrução
Academia Militar
Graduado em tenente-aluno o alferes-aluno do curso de engenharia
n.° 185/4.a (09664181) Mário Augusto Lebre da Silva Grilo, nos
termos do disposto no n.° 6 do artgo 5•0 da Portaria n.° 281/77,
graduação referida a 1 de Outubro de 1985.
Na situação de reforma extraordinária:
Graduado no posto de major 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 capitão de artilharia (04435863)
Rui Manuel Carvalhais Lemos Pereira, contando a antiguidade
de 31 de Março de 1981.
A graduação deste oficial não lhe concede 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 3 de Junho de 1986.)

IV

—

COLOCAÇÕES, EXONERAÇÕES E TRANSFERÉNCIAS

Oficiais do quadro permanente
Armas e serviços:
Direcção da Arma de Infantaria
Major de infantaria, do Regimento de
(00060262) Carlos Alberto Delgado.

Infantaria de

Queluz,

(Por portaria de 30 de Abril de 1986.)
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Direcção do Serviço de Material
Major do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
do Quartel-General da Zona Militar da Madeira, (50297211)
David Irineu Veloso Ponte da Lira.
(Por portaria de

14 de Maio

de

1986.)

Quartéis-generais:
Região Militar do Norte
Tenente-coronel de infantaria, do Regimento de Infantaria de Chaves,
(50844011) Leovigildo Augusto Almeida de Morais.
(Por portaria

de

15 de Abril dc

1986.)

Ex-major de infantaria, do Batalhão de Caçadores n.° 10, (51387611)
Duarte Leite Pereira, devendo ser considerado nesta situação
desde 1 de Setembro de 1975.
(Por portaria de

9

de Abril de

1986.)

Tenente-coronel de artilharia, do Grupo de Artilharia de Campanha
da 1 Brigada Mista Independente (Regimento de Artilharia de
Leiría), (50446811) Fernando Manuel Morais de Almeida.
.

(Por portaria de 15 de Abril de

1986.)

Zona Militar da Madeira
Coronel de infantaria, do Regimento de Infantaria do Funchal,
(50990311) Augusto Rosendo Sardinha.
(Por portaria de

5

de Maio de

1936.)

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
Infantaria, (51397711) João Manuel Carreiro Barbosa.
(Por portaria de

15 de Maio de

1986.)

2. Série
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Artilharia:
Regimento de Artilharia de Lisboa
Major de artilharia, da Direcção da Arma de Artilharia, (04302463)
Luís Manuel Curto.
(Por portaria de 8

de Maio de 1986.)

Cavalaria:
Regimento de Cavalaria de Braga
Tenente-coronel de cavalaria, do Grupo de Carros de Combate
da l.a Brigada Mista Independente do Regimento de Cavalaria
•de Santa Margarida, (31651860) Luís Manuel da Silva Pereira
Coutinho.
(Por portaria de 23 de Abril de 1986.)

Serviço de administração militar:
Escola Prática de Administração Militar
Capitão do serviço geral do Exército, do Batalhão do Serviço Geral
do Exército, (51785111) António Manuel de Só.
(Por portaria de 9 de Maio de

1986.)

Batalhão de Administração Militar
Capitão do serviço de material (serviços técnícos de manutenção),
do Depósito Geral de Material de Guerra, (50043111) Gaspar
Couto Guerreiro.
(Por portaria de 10 de Maio de 1986.)

Órgãos de execução dos serviços e outros elementos:
Estabelecimentos militares
Estabelecimentos de instrução
Centro Militar de Educação Física, Equitação e Desportos
Major de infantaria, da Direcção do Serviço de Educação Física
do Exército, (47088862) José António Ribeiro da Silva.
(Por portaria de 24 de Abril de 1986.)
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Estabelecimentos hospitalares
Hospital Militar Principal
Tenente-coronel médico, do Batalhão do Serviço de Saúde, (52156311)
Artur Pinto de Magalhães Mateus.
(Por portaria de 20 de Abril de 1986.)

Tribunais militares
Tribunal Militar Territorial de Coimbra
Nomeado juiz presidente do Tribunal Militar Territorial de Coimbra,
nos termos do n.° 2 do artigo 233.° do Código de Justiça Militar,
o coronel de artilharia, do Centro Selecção de Coimbra,
(50025011) Manuel Augusto dos Santos Simões.
(Por portaria de 13 de Setembro de 1985.)

Diversos:
1 a Brigada Mista Independente
Batalhão de Apoio de Serviços
(Agrupamento Base de Santa Margarida)
Major de infantaria, do Instituto de Altos Estudos Militares,
(32230961) Júlio Maria Martins Lopes.
(Por portaria de 12 de Maio de 1986.

Oficiais do quadro de complemento
Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução
e unidades:
Infantaria:
Regimento de Infantaria de Chaves
Capitão miliciano de infantaria (60002565) Hernâni Pais Jorge, do
2.’ Batalhão de Infantaria Motorizado da 1.’ Brigada Mista
Independente (Regimento de Infantaria de Abrantes).
(Por portaria de 7 de Abril de 1986.)
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Õrgãos de execução dos serviços e outros elementos:
Estabelecimentos hospitalares
Hospital Militar de Doenças Infecto-Contagiosas
Capitão miliciano do serviço de administração militar, da Direcção
do Serviço de Administração Militar, (09311963) Jaime fer
nandes Mendes Rosa.
(Por portaria de 1

V

—

de Abril de

l986.

RECTIFICAÇÃO DE PENSÕES DE RESERVA

Capitão de infantaria (44260753) Joaquim Simões Felgar, a pensão
mensal de 63 674$00, desde 15 de Maio de 1984. Conta 34 anos
e 11 meses de serviço.
Por portaria de 5 de Dezembro de 1985. No carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.’ 276-A/75.)

VI

—

ACTUALIZAÇÃO DE PENSÕES DE RESERVA

Actualização das pensões de reserva dos oficiais a seguir menciona
dos, desde a data que se lhes indica:
Com 36 anos de serviço:
Desde 1 de Janeiro de 1986:
Tenentes-coronéis:
(52421711)
(50611911)
(51410311)
(51275811)
(51228411)

Reinaldo José Duarte, 96600$00;
Edgard Octávio Mourato de Campos e Sousa, 105 150$00;
Rui Manuel de Brito Limpo Serra, 96 600$00;
João José de Sousa Cruz, 108683$00;
Álvaro de Moura Kock Fritz, 96 600$00;
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(51153411)
(50354311)
(51040411)
(51335511)
(50586811)
(51111711)
(51115811)
(51260711)
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Alberto Martins de Lima, 96 600$00;
Manuel Lopes Camilo, 113 700$00;
Augusto Arnaldo Roque de Sá Nogueira, 103 447$00;
Francisco da Silva Fragoso, 105 150$00;
João Machado de Figueiredo, 105 150$00;
Abel Costa da Silva Azevedo, 101 900$00;
Fausto António de Carvalho e Silva, 109 550$00;
José Lopes de Figueiredo, 109 550$00;
Augusto Alberto Ribeiro, 115 900$00.

Com menos de 36 anos de serviço:
Desde 1 de Janeiro de 1986:
Tenentescoronéis:
(5 1464011) António Lopes Pires Nunes, 102 229$00. Conta 35 anos
de serviço;
(51397911) Manuel Victor Morgado Carmona Ferro, 107 383$00.
Conta 34 anos de serviço;
(51113911) Manuel Herculano Chorão de Carvalho, 75 981$00. Conta
28 anos e 1 mês de serviço;
(20358361) Diogo José Vale Peixoto e Vilas Boas, 64 600$00. Conta
24 anos de serviço;
(40008462) António Carlos Pinho de Almeida, 53 965$00. Conta
20 anos e 6 meses de serviço;
(50975611) Artur Barroca da Cunha, 79593$00. Conta 27 anos e
3 meses de serviço;
(50995811) Diamantino Ribeiro André, 86616$00. Conta 30 anos e
1 mês de serviço;
(50448211) Francisco Manuel Abranches Félix, $1 546$00. Conta
27 anos e 5 meses de serviço;
(51221811) Henrique Artur Branco Jales Moreira, 90546$00. Conta
31 anos de serviço;
(42201454) Rodolfo Mascarenhas Pais Cabral, 69 771$00. Conta 24
anos e 10 meses de serviço;
(36531556) Manuel António da Silva Ramos, 67 801$00. Conta 24
anos e 2 meses de serviço;
(50935011) José da Silva Correia, 83 183$00. Conta 31 anos de
serviço;
(51401911) José Simão Nunes, 108 588$00. Conta 31 anos e 6 meses
de serviço;
(50974811) Rui António de Meneses Fonseca e Silva, 66 119$00.
Conta 24 anos de serviço.
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Majores:
(51151611) Jorge Luís dos Santos Nunes, 106 843$00. Conta 35
anos e 3 meses de serviço;
(50775211) Rogério Augusto Ribeiro Afonso, 56 771$00. Conta 22
anos e 2 meses de serviço;
(51468811) Fernando Manuel dos Santos Barrigas Lacerda, 57 388$00.
Conta 23 anos e 1 mês de serviço;
(51424211) Valentim dos Santos Loureiro, 67436$00. Conta 26 anos
e 5 meses de serviço;
(50474411) Manuel António Duran dos Santos Clemente, 54 487$00.
Conta 21 anos e 11 meses de serviço.
(50754211) Miguel de Lencastre e Távora, 58009$00. Conta 23 anos
e 4 meses de serviço;
(45589355) José Bernardo Pires fernandes, 68 925$00. Conta 27 anos
de serviço;
(51224811) Fernando Augusto de Meio Rodrigues, 86 788$00. Conta
31 anos e 3 meses de serviço;
(51204811) Jaime de Jesus Oliveira, 65 569$00. Conta 24 anos e
3 meses de serviço;
(50901911) José Rueff de Magalhííes Tavares, 77222$00. Conta 30
anos e 3 meses de serviço;
(50770911) Manuel Ferreira da Cruz Tavares, 54254$00. Conta 21
anos e 9 meses de serviço;
(50774511) Manuel José Fernandes, 61 040$00. Conta 23 anos e
10 meses de serviço;
(34300761) Álvaro Serafim Silvestre, 55 085$00. Conta 22 anos e
1 mês de serviço;
(50777311) Carlos Manuel Alves Borges, 39 703$00. Conta 15 anos e
11 meses de serviço.

VII— ACÓRDÃOS
Acordam no Supremo Tribunal Militar:
José da Silva Sanches, tenente do serviço geral do Exército
(31169758), prestando serviço na Academia Militar, interpôs recurso
do despacho do general Ajudante-General do Exército que se con
tém na mensagem n.° 1627/PG, em matéria de promoção.
Este Supremo Tribunal, por seu Acórdão de 7 de Junho de 1984,
julgou-se competente para conhecer do recurso.
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O recorrente veio depois arguir a incompetência absoluta do Su
premo Tribunal por inconstitucionalidade das normas atributivas dessa
competência.
O Acórdão de 5 de Junho de 1984 indeferiu a referida arguição
de incompetência.
O recorrente interpôs então recurso para o Tribunal Constitu
cional, circunscrito à referida matéria de inconstitucionalidade.
Por Acórdão de 5 de Março de 1986, o Tribunal Constitucional
deu provimento ao recurso.
Assim, cumprindo-se essa decisão, acordam no Supremo Tri
bunal Militar em não tomar conhecimento do recurso por carecer de
competência em razão da matéria.

Lisboa, 9 de Abril de 1986.
Henrique de Oliveira Rodrigues, general;
Mário Eduardo de MeIo Wilton Pereira, general da Força Aérea;
Artur Baptista Beirão, general;
António da Silva Osório Soares Carneiro, general;
José Luiz de Azevedo Barreto Sacchetti, general da Força Aérea;
Eduardo Manuel de Almeida Rebelo da Silva, vice-almirante;
Alfredo Rui Francisco do Carmo Gonçalves Pereira, juiz;
Manuel Lopes, juiz.
Acordam no Supremo Tribunal Militar:
Ávilo Joaquim Ramos Cadete, major de cavalaria (50203611), da
Academia Militar, interpôs recurso da portaria do CEME de 21 de
fevereiro de 1984, em matéria de antiguidade.
Este Supremo Tribunal, por seu Acórdão de 14 de Fevereiro de
1985, julgou-se competente para conhecer do recurso.
O Ex. Promotor de Justiça interpôs recurso desse acórdão para
o Tribunal Constitucional, recurso esse circunscrito à matéria da
inconstitucionalidade das normas atributivas da competência.
Por Acórdão de 5 de Março de 1986, o referido Tribunal Cons
titucional deu provimento ao recurso e ordenou a baixa do processo
para que o acórdão recorrido seja reformado em consonância com o
juízo da inconstitucionalidade.
Dando cumprimento a tal decisão, acordam no Supremo Tribunal
Militar em não tomar conhecimento do recurso por carecer de com
petência em razão da matéria.
Lisboa, 9 de Abril de 1986.
Henrique de Oliveira Rodrigues, general;
Mário Eduardo de Meio Wilton Pereira, general da Força Aérea;
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Artur Baptista Beirão, general;
António da Silva Osório Soares Carneiro, general;
José Luiz de Azevedo Barreto Sacchetti, general da Força Aérea;
Eduardo Manuel de Almeida Rebelo da Silva, vice-almirante;
Alfredo Rui Francisco do Carmo Gonçalves Pereira, juiz;
Manuel Lopes, juiz.
Acordam no Supremo Tribunal Militar:
Fernando Luís Banha Soares Carracha, capitão de infantaria
(31271558), do Batalhão de Caçadores 5, interpôs recurso, em matéria
de antiguidade, do despacho do CEME de 3 de fevereiro de 1984.
Este Supremo Tribunal, por seu Acórdão de 14 de Dezembro
de 1984, julgou-se competente para conhecer do recurso.
O Ex.fb Promotor de Justiça interpôs recurso desse acórdão
para o Tribunal Constitucional, recurso esse circunscrito à matéria da
inconstitucionalidade das normas atributivas da competência.
O recorrente veio depois arguir a incompetência absoluta do
Tribunal por inconstitucionalidade das referidas normas.
O Acórdão de 24 de Janeiro de 1985 indeferiu a referida arguição
da incompetência.
O recorrente interpôs então recurso também para o Tribunal
Constitucional e restrito à referida matéria.
Por Acórdão de 5 de Março de 1986, o Tribunal Constitucional
deu provimento aos recursos.
Assim, cumprindo-se essa decisão, acordam no Supremo Tri
bunal Militar em não tomar conhecimento do recurso, por carecer de
competência em razão da matéria.
Lisboa, 9 de Abril de 1986.
Henrique de Oliveira Rodrigues, general;
Mário Eduardo de Melo Wilton Pereira, general da Força Aérea;
Artur Baptista Beirão, general;
António da Silva Osário Soares Carneiro, general;
José Luiz de Azevedo Barreto Sacchetti, general da Força Aérea;
Eduardo Manuel de Almeida Rebelo da Silva, vice-almirante;
Alfredo Rui Francisco do Carmo Gonçalves Pereira, juiz;
Manuel Lopes, juiz.
Acordam no Supremo Tribunal Militar:
Carlos Alberto da Silva Pereirinha, capitão de infantaria
(02854693), em serviço no Centro de Selecção de Coimbra, interpôs
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recurso, em matéria de antiguidade, do despacho do CEME de 3
de Fevereiro de 1984.
Este Supremo Tribunal, por seu Acórdão de 20 de Dezembro
de 1984, julgou-se competente para conhecer do recurso.
O Ex.’ Promotor de Justiça interpôs recurso desse acórdão
para o Tribunal Constitucional, recurso esse circunscrito à matéria da
inconstitucionalidade das normas atributivas da competência.
O recorrente veio depois arguir a incompetência absoluta do
Supremo Tribunal Militar por inconstitucionalidade das referidas
normas.
O Acórdão de 24 de Janeiro de 1985 indeferiu a referida
arguição de incompetência.
O recorrente interpôs então recurso também para o Tribunal
Constitucional e restrito à referida matéria.
Por Acórdão de 5 de Março de 1986, o Tribunal Constitucional
deu provimento aos recursos.
Assim, cumprindo-se essa decisão, acordam no Supremo Tribunal
Militar em não tomar conhecimento do recurso, por carecer de
competência em razão da matéria.
Lisboa, 9 de Abril de 1986.
Henrique de Oliveira Rodrigues, general;
Mário Eduardo de Melo Wilton Pereira, general da Força Aérea;
Artur Baptista Beirão, general;
António da Silva Osório Soares Carneiro, general;
José Luiz de Azevedo Barreto Sacchetti, general da Força Aérea;
Eduardo Manuel de Almeida Rebelo da Silva, vice-almirante;
Alfredo Rui Francisco do Carmo Gonçalves Pereira, juiz;
Manuel Lopes, juiz.
Acordam no Supremo Tribunal Militar:
Mário Cândido de Sanchez Vaz, tenente-coronel de infantaria
(50268211), deficiente das Forças Armadas, interpôs recurso, em
matéria de promoção, do despacho do Ajudante-General do Exér
cito de 15 de Fevereiro de 1984, proferido por delegação do CEME.
Este Supremo Tribunal, por seu Acórdão de 13 de Fevereiro
de 1985, julgou-se competente para conhecer do recurso.
Ex.mo Promotor de Justiça interpôs recurso desse acórdão para
o Tribunal Constitucional, recurso esse circunscrito à matéria da
inconstitucionalidade das normas atributivas da competência.
Por Acórdão de 5 de Março de 1986, o Tribunal Constitucional
deu provimento ao recurso.
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Assim, cumprindo-se essa decisão, acordam no Supremo Tri
bunal Militar em não tomar conhecimento do recurso, por carecer
de competência em razão da matéria.
Lisboa, 10 de Abril de 1986.
Henrique de Oliveira Rodrigues, general;
Mário Eduardo de Melo Wilton Pereira, general da força Aérea;
Artur Baptista Beirão, general;
António da Silva Osório Soares Carneiro, general;
José Luiz de Azevedo Barreto Sacchetti, general da Força Aérea;
Eduardo Manuel de Almeida Rebelo da Silva, vice-almirante;
Alfredo Rui Francisco do Carmo Gonçalves Pereira, juiz;
Manuel Lopes, juiz.
Acordam no Supremo Tribunal Militar:
Acílio Martins de Oliveira Malta, major de artilharia do QEO
(00272362), do Regimento de Artilharia de Lisboa, interpôs recurso,
em matéria de antiguidade, das portarias do CEME de 15 de Fevereiro
de 1984 e de 1 de Março de 1984.
Este Supremo Tribunal, por sett Acórdão de 20 de Dezembro de
1984, julgou-se competente para conhecer do recurso.
O Ex.” Promotor de Justiça interpôs recurso desse acórdão para
o Tribunal Constitucional, recurso esse circunscrito à matéria da
inconstitucionalidade das normas atributivas da competência.
Por Acórdão de 5 de Março de 1986, o Tribunal Constitucional
deu provimento ao recurso.
Assim, cumprindo-se essa decisão, acordam no Supremo Tribunal
Militar em não tomar conhecimento do recurso, por carecer de
competência em razão da matéria.
Lisboa, 10 de Abril de 1986.
Henrique de Oliveira Rodrigues, general;
Mário Eduardo de Meio Wilton Pereira, general da Força Aérea;
Artur Baptista Beirão, general;
António da Silva Osório Soares Carneiro, general;
José Luiz de Azevedo Barreto Sacchetti, general da Força Aérea;
Eduardo Ivlanucl de Almeida Rebelo da Silva, vice-almirante;
Alfredo Rui Francisco do Carmo Gonçalves Pereira, juiz;
Manuel Lopes, juiz.
Acordam no Supremo Tribunal Militar:
Álvaro Henrique Fernandes, capitão de infantaria do Distrito
de Recrutamento e Mobilização de Evora, residente na Urbanização
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da Portela, Lote 25, 5.° Esq, em Sacavém, interpôs recurso do des
pacho do Chefe do Estado-Maior do Exército de 16 de Agosto de 1984,
de que tomou conhecimento em 9 de Maio de 1985, alegando o
seguinte:
A Direcção da Arma de Infantaria elaborou em 1983 as listas
de oficiais a promover e a não promover no ano de 1984.
Entendeu então a DAI, em 9 de Dezembro de 1983, propor a sua
inclusão na lista de oficiais a não promover, pelas razões constantes
do juízo amliativo que juntou.
Mas em Junho de 1984, reunida para confirmação das listas de
oficiais a promover e a não promover no ano de 1984, modificou a
sua proposta anterior, incluindo o recorrente nas listas de oficiais a
promover nesse ano.
Deste modo, a DAI não confirmou ou alterou a sua proposta
anterior da não promoção do recorrente, que se fundava naquele
juízo ampliativo.
Sucede que, apresentadas as novas listas ao CEME, proferiu este
de 16 de Agosto, agora impugnado, que homologa a lista
despacho
o
de oficiais a promover, excepto quanto ao recorrente «que se mantém
na lista a não promover pelas razões constantes do juízo ampliativo
que oportunamente lhe foi enviado».
Esse despacho é ilegal porque invoca exclusivamente como funda
mento o juízo ampliativo que a própria entidade proponente, a DAI,
que o emitira, tinha retirado e rejeitado ao propor e fundamentar uma
proposta de sentido contrário, considerando precisamente que o
recorrente reunira as qualidades necessárias para a promoção.
De acordo com o disposto no artigo 71.°, n.° 2, do EOE,
nenhum oficial pode ser dado como não satisfazendo à 3. condição
geral de promoção nesse parecer favorável do Conselho Superior
do Exército, o que foi omitido.
Por outro lado, dispõe o artigo 71.°, n.° 3, do EOE que a decisão
do CEME relativamente à 3.a condição geral de promoção será noti
ficada ao oficial tão cedo quanto possível, mas essa notificação só
veio a ser feita em 9 de Maio de 1985.
Aos requerimentos para que fosse proferido o competente des
pacho de aprovação da proposta do DAI, ordenando a sua promoção,
recebeu a surpreendente resposta de que o requerimento «fora arqui
vado por extemporâneo uma vez que este oficial passou à situação
de adido ao quadro na condição da alínea 6) do artigo 44.° do EOE
em 1 de Janeiro de 1984».
Só por mero acaso é que soube da existência do despacho
recorrido, em virtude de o mesmo ter sido mencionado nesse docu
mento junto pelo CEME a outro processo de recurso.
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Em face do exposto, tem boas razões para crer que é vítima
de um tratamento persecutério traduzido na violação sistemática dos
seus direitos e garantias, conforme razões que explicita.
Requer a anulação do despacho recorrido por estar viciado de
violação da lei e de desvio de poder.
A entidade recorrida sustenta que o acto é confirmativo do
despacho de 5 de Março de 1984, que homologou a lista de oficiais
a não promover para 19$4, na qual o recorrente foi incluído e que ele
não impugnou, por se limitar a confirmar a sua inclusão nessa lista,
que o recurso é extemporâneo, visto o recorrente haver tomado conhe
cimento em 4 de Outubro de 1984 de despacho que lhe anun
ciava a sua passagem à situação de adido, que pressupunha a não
promoção não só no ano de 1984, mas também nos anos de 1982
e 1983, que o CSE se pronunciou quanto à não satisfação da 3. con
dição geral de promoção e que, embora o DAI tenha mudado de
opinião, tal não aconteceu com o CEME nem com o CSE.
O Ex.’ Defensor Constituído alegou, concluindo como na
petição, o Ex.m0 Defensor Oficioso também aduziu as suas razões
contra o despacho e o Ex.mo Promotor de Justiça apôs o seu visto.
Correram os vistos dos Vogais deste Supremo Tribunal.
Cumpre decidir:
O tribunal é competente, o recurso é tempestivo, visto haver
sido interposto dentro do prazo de trinta dias a contar da data do
conhecimento oficial da decisão a que se procedeu em conformidade
com o disposto no artigo 137.°, n.° 2, do EOE, que é a que releva e é
manifesta a legitimidade do recorrente.
Por portaria de 1 de Janeiro de 1984, o recorrente passou à
situação de adido ao quadro, nos termos da condição do n.° 19 da
alínea b) do artigo 44.° do EOE, com efeitos reportados a essa
data.
Impugnou essa decisão, mas o acórdão deste Supremo Tribunal
de 21 de Novembro de 1985, fotocopiado nos autos, negou provi
meiito ao recurso.
Ora, o oficial colocado nessa situação não pode ser promovido,
nos termos do artigos 67.°, n.° 1, e 72.°, n.° 2, do EOE, nem
consequentemente ser incluído em qualquer lista de oficiais a
promover.
Dessa forma, o despacho impugnado mantendo o recorrente na
lista de oficiais a não promover no ano de 1984 é meramente confir
mativo daquela portaria de 1 de Janeiro de 1984, que o fez transitar
para a situação de adido ao quadro, definindo a sua situação.
Assim, tal despacho não tem executoriedade própria, sendo
insindicável contenciosamente.
Nestes termos e por tais fundamentos, acordam no Supremo
Tribunal Militar em não tomar conhecimento do recurso.

1050

ORDEM DO EXÉRCITO N.° 12

2.’ Série

Lisboa, 10 de Abril de 1986.
Henrique de Oliveira Rodrigues, general;
Mário Eduardo de Meio Wilton Pereira, general da Força Aérea;
António da Silva Osório Soares Carneiro, general;
José Luiz de Azevedo Barieto Sacchctti, general da Força Aérea;
Eduardo Manuel de Almeida Rebelo da Silva, vice-almirante;
Alfredo Rui Francisco do Carmo Gonçalves Pereira, juiz;
Manuel Lopes, juiz.
Acordam no Supremo Tribunal Militar:
Mário Leopoldo Monteiro de Almeida Russo, tenente-coronel
do serviço de administração militar, na situação de reserva, interpõe
recurso do despacho do CEME de 30 de Agosto de 1985, para tanto
alegando o seguinte:
O despacho recorrido respeita à revisão da sua situação militar
e passagem à situação de reserva, esta com início em 3 de Janeiro
de 1983, por limite de idade, nos termos do artigo 47.° do ECE,
aplicado por força do Decreto-Lei n° 330/84.
De tal despacho tomou conhecimento em 21 de Outubro de
1985.
A situação actual do recorrente, após reconstituição da carreira,
ou seja a sua promoção a tenente-coronel, não deverá reportar-se a
25 de Fevereiro de 1976, conforme quer o despacho recorrido, mas
a 21 de Março de 1975, como constava com toda a correcção e acerto
da lista elaborada pela Repartição de Oficiais em 16 de Maio de
1978, que integrou um estudo sobre a situação em que estariam os
oficiais passados à reserva, nos termos do Decreto-Lei a.° 309/74, se
não tivessem sido alvo do mesmo.
A reconstituição da sua carreira militar deverá ser feita no
pressuposto da não interrupção provável da sua vida militar activa.
Por isso, deverá tomar-se em consideração:
1.°—Em Abril/Maio de 1977, tendo em conta os lugares de
adido de possível utilização pelo SAM, esteve em curso um movimento
de promoções de tenente-coronéis que abrangia quinze mais dois
suprapermanentes; em Julho/Agosto seguintes verificou-se nova tenta
tiva de promoções, procurando abranget- então sete ou oito, sendo
certo que tais tentativas não lograram êxito na concretização das
promoções possíveis, por falta de receptividade de um ou outro inter
veniente que seria deslocado do lugar que ocupava, vindo a concre
tizar-se apenas duas promoções em e com data de Dezembro desse
ano, além das duas já verificadas em Abril.
2.°—Em 1977 e/ou 1978, poderia ter sido incluído nas listas
de tenentes-coronéis a promover por escolha, elemento este que,
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juntamente com a antiguidade, passou a informar o critério das pro
moções (se no activo estaria já em Dezembro de 1976 acentuada
mente na metade primeira da escala dos tenentes-coronéis).
Em Dezembro de 1978, se porventura ainda não tivesse
3.°
ascendido ao posto de coronel, estaria em número um ou dois para
o efeito, pois para que fosse promovido a 29 desse mês, por antigui
dade, apenas seria necessário preencher um ou dois lugares de adido
dos quatro ou cinco utilizáveis.
40
Se tivermos presente, como se impõe, o critério seguido
pelo Conselho do Serviço do recorrente, e dos demais Conselhos,
o facto de estar prestes a ser atingido pelos novos limites de idade,
e consequente passagem à reserva activa, teria certamente levado a que
a sua situação fosse motivo de análise pelo Conselho e este a retirar-lhe as consequentes medidas para a sua efectiva promoção.
Deste modo, lícito é concluir:
Que e a quando da apreciação do seu caso pela Direcção e
Conselho do SAM, na consequente informação não foram referidos
alguns aspectos relevantes atrás mencionados e possivelmente outros
foram relegados a igual omissão, talvez porque não foi então enca
rada a hipótese da sua não promoção a coronel;
Que se uma perspectiva revolucionária não houvesse tolhido a
carreira que escolheu e à qual se deu sem hesitações, jamais teria
deparado na sua promoção a coronel, com dificuldades ou obstáculos.
A contagem do tempo de serviço, tal como aparece calculada
e homologada pelo despacho recorrido, vem ao arrepio do disposto
no artigo 2.° do Decreto-Lei n.° 330/84, de 15 de Outubro.
Com efeito, por força do preceituado na alínea c) dessa dispo
sição, o recorrente tem direito à contagem, como tempo de serviço,
do tempo decorrido entre a data da mudança de situação e a da pro
dução de efeitos da decisão que ordenar a revisão, para todos os
efeitos, designadamente, antiguidade, promoções...
Ora, se a contagem do tempo de serviço deverá alongar-se até
à data de produção de efeitos da decisão que ordenar a revisão,
obviamente não poderá essa contagem ficar-se pela data da passagem
à reserva por força do limite de idade correspondente ao posto que
uma justa revisão da carreira conferir.
O recorrente termina a sua petição concluindo nos seguintes
termos:
l.°—A sua promoção a tenente-coronel deverá reportar-se a 21
de Março de 1975:
A contagem do tempo de serviço tem de fazer-se até
2.°
à data da produção de efeitos da decisão que ordenou a revisão da
sua carreira militar.
30
O despacho recorrido não deu acatamento a princípios
elementares que deveriam presidir à normal progressão da sua
—

—

—

—
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carreira militar, violando o supracitado normativo do Decreto-Lei n.° 330/84, pois essa reconstituição só estará completa e correcta
se feita no pressuposto de não interrupção da vida militar activa.
Requer que seja dado provimento ao recurso «com a revogação
do despacho recorrido».
A entidade recorrida reconhece razão ao recorrente quanto ao
pedido da sua promoção a tenente-coronel se reportar a 21 de Março
de 1975, tendo por isso efectuado a conforme rectificação.
Mas quanto à sua pretensão de obter a promoção a coronel,
sustenta o despacho, dizendo:
A reconstituição da carreira do militar terá de efectuar-se em
dados objectivos, nomeadamente «tendo sempre em consideração a
respectiva idade», e por referência à carreira dos militares à sua
esquerda, à data em que mudou de situação e que foram normal
n]ente promovidos aos postos imediatos, nos termos do artigo 4°,
n.° 1, do Decreto-Lei n.° 330/84.
Tal significa que a referida reconstituição terá de referenciar-se
pela evolução da carreira dos oficiais à esquerda do recorrente que
evoluiram normalmente em termos de promoção aos postos imediatos.
Ora, os oficiais de referência são o coronel Dourado, o coronel
Salvado e o coronel Dias dos Santos, promovidos ao actual posto em
29 de Junho de 1979 os dois primeiros e 31 de Dezembro de 1979
o último.
Simplesmente, o recorrente completou cinquenta anos em 3 de
Janeiro de 1979, devendo como tal passar à situação de adido por
limite de idade, o que significa que na melhor das hipóteses, e por
aplicação daquele artigo 4.°, só poderia normalmente ter-lhe com
petido a promoção em 29 de Junho de 1979, cerca de seis meses
depois da data limite de 3 de Janeiro anteiror.
E não releva invocar simples expectativas de carreira, que são
meras hipóteses de raciocínio, destituídas de apoio legal, ou pretender
que lhe seja contado como tempo de serviço, para efeitos de recons
tituição da sua carreira militar, o tempo decorrido após a sua passa
gem normal previsível à situação de adido ao quadro ou à reserva,
porque a tal se opõe a letra e o espírito do invocado Decreto-Lei
n.° 330/84.
O Ex.fb Defensor Constituído alegou concluíndo como na petição
e ainda que a sua promoção a coronel se deverá reportar a 29 de
Dezembro de 1978 e os Ex.m0s Defensor Oficioso e Promotor de
Justiça apuseram o seu visto.
Correram os vistos dos Vogais deste Supremo Tribunal.
Cumpre decidir:
O Tribunal é competente, o acto é contenciosamente recorrível
(artigo 9.° do Decreto-Lei n.° 330/84) e o recurso foi interposto em
tempo.
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Conforme já se referiu, a entidade recorrida reconhece que a
promoção do recorrente a tenente-coronel se deve reportar a 21 de
Março de 1975, tendo mandado proceder à competente rectificação,
pelo que neste aspecto a lide se tornou supervenientemente inútil.
Subsiste, pois, o invocado vício de violação da lei com que o
recorrente pretende fulminar o acto recorrido.
O Decreto-Lei n.° 330/84, de 15 de Outubro, reconhece aos
militares dos quadros permanentes dos três ramos das Forças Armadas,
afastados da situação de activo ao abrigo de disposições legais que
cita, a faculdade de requererem a revisão da sua situação militar,
com vista à sua eventual alteração com reconstituição da respectiva
carreira (artigo 1.°).
Essa revisão, quando deferida, produz os seguintes efeitos:
a) Cancelamento, em todos os documentos militares, do registo
de mudança de situação resultante da aplicação dos diplomas refe
ridos no n.° 1 do artigo 1.°;
b) Reconstituição da carreira militar do requerente, tendo em
atenção o disposto nos artigos 3.° e 4.°;
e) Direito à contagem, como tempo de serviço, do tempo decor
rido entre a data da mudança de situação e a de produção de efeitos
da decisão que ordenar a revisão (artigo 2.°).
A reconstituição da carreira militar, tendo sempre em consideração
a respectiva idade, faz-se por referência à carreira dos militares à
sua esquerda à data em que mudou de situação e que foram nor
malmente promovidos aos postos imediatos (artigo 4.°).
Conforme consta do preâmbulo do invocado diploma, visa-se
alcançar a possível reconstituição da carreira militar na sua evolução
presumível, no pressuposto da sua não interrupção provável, se não
fora o acto de saneamento em causa.
Alinham-se, porém, dois parâmetros que não podem ser ultrapas
sados na reconstituição da carreira militar:
Limite de idade; e
Referência à carreira dos militares à esquerda do recorrente
à data em que mudou de situação e que foram normalmente pro
movidos aos postos imediatos.
O limite de idade, como topo de promoção, é facilmente inte
ligível, na medida em que, se não existisse, o militar saneado seria
beneficiado em relação àquele que não sofreu tal medida e, se
há que procurar a reparação dos direitos violados, não pode acei
tar-se que essa reparação se faça de forma premiada.
A referência aos militares situados à esquerda e que foram
normalmente promovidos aos postos imediatos inculca só por si que
na reconstituição da carreira militar apenas haverá que equacionar
a promoção por antiguidade do requerente.
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Na verdade, promoção normal não é uma promoção por escolha.
Ora, como consta do despacho de sustentação, os oficiais de
referência são o coronel Dourado, o coronel Salvado e o coronel Dias
dos Santos, promovidos ao actual posto, os dois primeiros em 29 de
Junho de 1979 e o último em 31 de Dezembro do mesmo ano.
O recorrente completou cinquenta anos em 3 de Janeiro de 1979,
pelo que se nessa data se encontrasse na situação de activo deveria
ter passado à situação de adido ao quadro na condição 16 do artigo
44.° do EOE, conforme mapa 1 anexo a esse diploma, com a redacção
da Portaria n.° 524/75, de 28 de Agosto.
Esse limite de idade, se o iccorrente não tivesse sido objecto da
invocada medida de saneamento, interromperia a sua carreira militar,
como também a interrompe necessariamente após a sua reconstituição.
Nem poderá invocar-se a favor do recorrente a suspensão do
limite de idade para a passagem a adido e à situação de supranumerário permanente, porque tal regime só passou a ser aplicado
posteriormente, por força do Decreto-Lei n.° 389/84, de 11 de Dezem
bro, e nas condições aí determinadas.
Nestes termos e por tais fundamentos, acordam no Supremo Tri
bunal Militar em negar provimento ao recurso, salvo quanto à recti
ficação da data a que se reportou a promoção do recorrente a tenente-coronel, em relação à qual se julga extinta a instância por inutilidade
superveniente da lide.
Lisboa, 10 de Abril de 1986.
Henrique de Oliveira Rodrigues, general;
Mário Eduardo de Melo Wilton Pereira, general da força Aérea;
Artur Baptista Beirão, general;
António da Silva Osório Soares Carneiro, general;
José Luiz de Azevedo Barreto Saccbetti, general da Força Aérea;
Eduardo Manuel de Almeida Rebelo da Silva, vice-almirante;
Alfredo Rui Francisco do Carmo Gonçalves Pereira, juiz;
Manuel Lopes, juiz.
Acordam no Supremo Tribunal Militar:
José António Patrício Afonso Dias, major de engenharia na
situação de reserva (50768511), interpôs recurso contencioso do des
pacho do Ex.mo Chefe do Estado-Maior do Exército que indeferiu
o requerimento em que solicitava a revisão da sua situação militar,
dizendo, em resumo, o seguinte:
Na sequência dos acontecimentos de 25 de Novembro de 1975,
foi instaurado contra o recorrente um processo crime oportunamente
enviado ao tribunal militar para julgamento.
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Com base na mesma matéria factual, foi instrtiído no CSDE um
processo disciplinar contra o recorrente, na sequência do qual foi
determinada a passagem compulsiva à situação de reserva, por des
pacho do CEME de 19 de Abril de 1979.
Por decisão do TMT de Tomar, transitada em julgado em 31 dc
Janeiro de 1985, foi o recorrente absolvido da prática de algumas
infracções criminais conexionadas com os acontecimentos de 25 de
Novembro, e, quanto a outras, igualmente referentes aos mesmos
acontecimentos, foi considerado abrangido pelo disposto no artigo 1.0
da Lei n.° 74/79, de 23 de Novembro, sendo o procedimento criminal
dado por extinto, por amnistia.
Face ao exposto e considerando-se o recorrente abrangido pelo
disposto no n.° 4 do artigo 1.0 da citada Lei n.° 74/79, veio requerer
ao General CEME que se dignasse «proceder à revisão da sua situação
militar, sendo-lhe, assim, permitido regressar ao serviço activo do
Exército».
Por despacho de 4 de Abril de 1985, notificado ao recorrente em
19 do mesmo mês, foi indeferido tal requerimento.
O despacho recorrido integra a prática de decisão definitiva e
executória da qual cabe recurso para este Supremo Tribunal, com
fundamento em ilegalidade.
O recorrente tem legitimidade para recorrer, estando devidamente
representado e o recurso está em tempo.
Pretende o recorrente que a decisão recorrida seja anulada por
violar o preceituado no n.° 1 do artigo l.° da Lei n.° 74/79.
Os actos e omissões do recorrente, que foram objecto do processo
que culminou com a passagem compulsiva do recorrente à situação
de reserva, são os únicos e os mesmos que constituíram o objecto
do processo crime a que se aludiu.
O artigo 156.° do RDM preceitua que as penas disciplinares são
anuladas por amnistia, que essas penas não produzirão qualquer
efeito a partir da anulação, salvo os ressaivados pela lei e que os
efeitos produzidos pelas penas até à sua anulação subsistem.
Este preceito aplica-se ao caso sub judice não obstante ele se
referir a penas disciplinares.
Sendo indubitável, no caso em apreço, a aplicação da Lei n.° 74/
/79, os efeitos produzidos pela passagem do recorrente à situação de
reserva deverão subsistir até à data em que foram anulados pela
amnistia, ou seja, 23 de Novembro de 1979.
Concluiu dizendo que o despacho recorrido deve ser anulado,
por ilegal e, consequentemente, o recorrente reintegrado no serviço
activo e no posto de coronel, atenta a sua antiguidade, julgando-se
procedente o recurso.
Respondeu a entidade recorrida dizendo, em síntese, que não
assiste ao recorrente a mínima razão de direito.
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A artigo 2.°, n.° 1, do Decreto-Lei n.° 203/78, de 24 de Julho,
refere que o processo, para apreciação dos aspectos profissional e
moral, é independente de quaisquer processos criminais ou discipli
nares e não fica prejudicado pela extinção do procedimento criminal.
Considerando a integralidade de outros factos, também consi
derados graves, que motivaram o despacho de 19 de Abril de 1979,
determinando a passagem compulsiva do recorrente à situação de
reserva, continua o major Afonso Dias a revelar falta de qualidades
essenciais para o exercício de funções militares.
Neste Supremo Tribunal, o Ex.mo Defensor Constituído do
recorrente apresentou alegações que concluiu como na petição de
recurso, e o Ex.m0 Promotor de Justiça apôs 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 tempes
tivamente por quem tinha legitimidade para o fazer, nada obstando ao
seu conhecimento.
Conforme resulta do processo e é afirmado pelo recorrente,
este transitou para a situação de reserva compulsiva por força de
uma sanção imposta em processo próprio.
Através do requerimento indeferido pelo despacho ora recorrido,
o recorrente pretendeu a «revisão da sua situação militar» por se
considerar abrangido pela amnistia decretada pela Lei n.° 74/79, de
23 de Novembro, diploma cuja violação imputa à decisão agora im
pugnada.
Interessa, por isso apenas apurar se ao recorrente deve ser apli
cado o preceituado na referida amnistia.
Determina o artigo 1.0 da citada Lei n.° 74/79: «1
São amnis
tiadas as infracções criminais e disciplinares de natureza política,
incluindo as sujeitas ao foro militar cometidas depois do 25 de
Abril de 1974, nomeadamente as conexionadas com os actos insur
reccionais de 11 de Março e 25 de Novembro de 1975.
2
3
Para os efeitos do disposto nos números anteriores, consi
deram-se de natureza política as infracções criminais referidas no
artigo 39.°, § único, do Código do Processo Penal, na sua redacção
original, e as infracções disciplinares da mesma natureza.
4
Os factos amnistiados pela presente lei não podem servir de
fundamento à aplicação de qualquer sanção de carácter criminal,
disciplinar ou estatutário.»
Por seu lado a redacção original do § único do artigo 39,° do
Código do Processo Penal dispunha que tinham natureza política os
crimes cometidos com fim exclusivamente político, salvo excepções
que não interessa agora considerar.
—

—

—
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O recorrente foi sujeito a julgamento pelo TMT de Tomar que o
absolveu do crime de insubordinação e julgou extinto o procedimento
criminal relativamente a outros delitos, por aplicação da amnistia
decretada pela referida Lei n.° 74/79.
Pretende o recorrente que a mesma amnistia é de aplicar relati
vamente à sanção de reserva compulsiva que lhe foi imposta, já
que, afirma, esta resultou dos mesmos factos apreciados pelo TMT de
Tomar e aos qtlais este Tribunal fez incidir a amnistia.
Não tem, porém, razão.
Como se diz no acórdão deste Supremo Tribunal de 9 de Janeiro
de 1985 (Cotccçuio, 2.° volume, pág. 3) «Sucede que o despacho.. .que
declarou extinto o procedimento criminal contra o recorrente por
considerar os respectivos actos amnistiados pela Lei n.° 74/79 não
vincula para além do processo criminal e não tem efeitos em outras
esferas de apreciação.
Ë certo que o n.° 4 do artigo 1.0 da citada Lei n.° 74/79
determina que «os factos amnistiados pela presente lei não podem
servir de fundamento à aplicação de qualquer sanção de carácter
criminal, disciplinar ou estatutário».
Simplesmente, os factos amnistiados pela lei não são os conside
rados como tal por qualquer decisão num processo.
Dito por outra forma, em cada processo quem decide terá de
verificar se os factos nele provados foram ou não amnistiados pela
lei, ou seja se estão abrangidos pela previsão dos n.s 1 e 2 do
artigo 1.0 da mencionada lei.»
Face a esta doutrina, que é pacífica neste Supremo Tribunal, é
irrelevante que o TMT de Tomar tenha considerado certos factos
como praticados com fim exclusivamente político.
Para que o Chefe do Estado-Maior possa considerar aplicada ao
recorrente a amnistia da Lei n.° 74/79 torna-se mister que no processo
próprio onde foi aplicada a sanção se tivesse verificado que ele
agira com motivação exclusivamente política, verificação que não
foi feita nem sequer tendo sido pedida pelo recorrente.
Desta sorte, o despacho recorrido não violou a dita Lei n.° 74/79.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
Lisboa, 17 de Abril de 1986.
Henrique de Oliveira Rodrigues, general;
Mário Eduardo de Meio Wilton Pereira, general da Força Aérea;
Artur Baptista Beirão, general;
António da Silva Osório Soares Carneiro, general;
José Luiz de Azevedo Barreto Sacchetti, general da Força Aérea;
Eduardo Manuel de Almeida Rebelo da Silva, vice-almirante;
Manuel Lopes Maia Gonçalves, juiz;
Alfredo Rui Francisco do Carmo Gonçalves Pereira, juiz;
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Acordam no Supremo Tribunal Militar:
Mário Fernando Pinto, capitão de cavalaria em serviço no
Regimento de Cavalaria de Estremoz, interpôs recurso contencioso
para este Supremo Tribunal, do despacho do Ex.m0 Chefe do Estado-Maior do Exército, de 3 de fevereiro de 1984, relativo à aplicação
dos flOS 4 e 5 do artigo 37.° da Lei do Serviço Militar.
Este Supremo Tribunal, por Acórdão de fis. 164 e seguintes,
julgou-se competente em razão da matéria, mas decidiu não conhecer
cio recurso, por o acto impugnado ser genérico.
Desse acórdão recorreu o Ex.mo Promotor de Justiça para o
Tribunal Constitucional que deliberou conceder provimento ao re
curso, por concluir que a Constituição não consente que a lei
atribua aos tribunais militares competência para conhecerem das
questões do contencioso administrativo militar, devendo ser refor
mado o acórdão recorrido.
Em face desta deliberação do Tribunal Constitucional, tem, para
sua execução, de se reformar o Acórdão de fls. 164 e seguintes no
sentido da incompetência, em razão da matéria, deste Supremo
Tribunal.
Pelo exposto, reforma-se o Acordão de fis. 164 e seguintes e
decide-se não se tomar conhecimento do recurso, por incompetência,
em razão da matéria, deste Supremo Tribunal.
Consequentemente, fica prejudicado o requerimento de fls. 173
e 174 e sem efeito o Acórdão de fls. 179 e 180.
Lisboa, 23 de Abril de 1986.
Henrique de Oliveira Rodrigues, general;
Mário Eduardo de Melo Wilton Pereira, general da Força Aérea;
Artur Baptista Beirão, general;
António da Silva Osório Soares Carneiro, general;
José Luiz de Azevedo Barreto Sacchetti, general da força Aérea;
Adriano de Carvalho, vice-almirante;
Eduardo Manuel de Almeida Rebelo da Silva, vice-almirante;
Manuel Lopes Maia Gonçalves, juiz;
Alfredo Rui Francisco do Carmo Gonçalves Pereira, juiz;
Acordam no Supremo Tribunal Militar:
Virgílio Canísio Vieira da Luz Varela, major de infantaria
colocado na Chefia do Serviço de Reconhecimento das Transmissões,
interpôs recurso contencioso para este Supremo Tribunal, do despacho
do Ex.m0 Ajudante-General do Exército, de 2 de Maio de 1984.
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Este Supremo Tribunal, por Acórdão de fis. 426 e seguintes,
julgou-se competente em razão da matéria, mas decidiu não conhecer
do recurso por o acto impugnado não ser definitivo.
Desse acórdão recorreu o Ex.m0 Promotor de Justiça para o
Tribunal Constitucional que deliberou conceder provimento ao re
curso, por concluir que a Constituição não consente que a lei atribua
aos tribunais militares competência para conhecerem das questões
do contencioso administrativo militar, devendo ser reformado o acór
dão recorrido.
Em face desta deliberação do Tribunal Constitucional, tem,
para sua execução, de se reformar o Acórdão de fis. 426 e seguintes
no sentido da incompetência, em razão da matéria, deste Supremo
Tribunal.
Pelo exposto, reforma-se o Acórdão de fis. 426 e seguintes e
decide-se não se tomar conhecimento do recurso por incompetência,
em razão da matéria, deste Supremo Tribunal.
Consequente, fica prejudicado o requerimento de fls. 437 e 438
e sem efeito o Acórdão de fls. 443 e 444.
Lisboa, 23 de Abril de 1986.
Henrique de Oliveira Rodrigues, general;
Mário Eduardo de Melo Wilton Pereira, general da força Aérea;
Artur Baptista Beirão, general;
António da Silva Osório Soares Carneiro, general;
José Luiz de Azevedo Barreto Sacchetti, general da Força Aérea;
Adriano de Carvalho, vice-almirante;
Eduardo Manuel de Almeida Rebelo da Silva, vice-almirante;
Manuel Lopes Maia Gonçalves, juiz;
Alfredo Rui Francisco do Carmo Gonçalves Pereira, juiz;
Acordam no Supremo Tribunal Militar:
António Hélder Ribeiro Valente, capitão de infantaria, interpôs
recurso contencioso para este Supremo Tribunal do despacho do
Ex.mo Chefe do Estado-Maior do Exército, de 3 de Fevereiro de 1984,
relativo á aplicação dos n.os 4 e 5 do artigo 37.° da Lei do Serviço
Militar.
Este Supremo Tribunal, por Acórdão de 24 de Janeiro de 1985,
julgou-se competente em razão da matéria, mas não conheceu do
recurso por o acto impugnado ser genérico.
Desse acórdão recorreu o Ex.m0 Promotor de Justiça para o
Tribunal Constitucional que, julgando inconstitucionais os artigos
107.°, 108.0, 110.0, ll1.° e 112.° do EOFA e 134.°, 136.°, 137.°,
n.° 1, 138.°, l40.° e 141.° do EOE, deliberou determinar a reforma
do acórdão recorrido.
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Considerados inconstitucionais os citados preceitos do EOFA e do
EOE que estabelecem a competência deste Supremo Tribunal para
conhecer dos recursos do contencioso administrativo militar, resulta
da interpretacão dada pelo Tribunal Constitucional que este Supremo
Tribunal é incompetente, em razão da matéria, para conhecer do
presente recurso, nesse sentido tendo de se reformar o citado Acórdão
de 24 de Janeiro de 1985, para execução do decidido pelo Tribunal
Constitucional.
Pelo exposto, reforma-se o Acórdão de 24 de Janeiro de 1985 e
decide-se não se tomar conhecimento do recurso por incompetência,
em razão da matéria, deste Supremo Tribunal.
Lisboa, 23 de Abril de 1986.
Henrique de Oliveira Rodrigues, general;
Mário Eduardo de Melo Wilton Pereira, general da Força Aérea;
Artur Baptista Beirão, general;
António da Silva Osório Soares Carneiro, general;
José Luiz de Azevedo Barreto Sacchetti, general da Força Aérea;
Adriano de Carvalho, vice-almirante;
Eduardo Manuel de Almeida Rebelo da Silva, vice-almirante;
Manuel Lopes Maia Gonçalves, juiz;
Alfredo Rui Francisco do Carmo Gonçalves Pereira, juiz;
Acordam no Supremo Tribunal Militar:
António João Miranda Cecílio Gonçalves, capitão de engenharia
na situação de reserva, interpôs recurso contencioso para este Supremo
Tribunal do despacho do Ex.m0 Ajudante-General do Exército que
indeferiu o recurso hierárquico que interpôs do despacho do Ex.m0
Director do Serviço do Pessoal que indeferira um requerimento em
que solicitava a sua promoção a major.
Este Supremo Tribunal, por Acórdão de fls. 48 e seguintes,
julgou-se competente para conhecer do recurso a que negou pro
vimento.
Desse Acórdão recorreu o Ex.m0 Promotor de Justiça para o
Tribunal Constitucional que, julgando inconstitucionais os artigos
107.°, lO$.°, llO.°, lll.° e 112.° do FOFA e 134.°, 136.°, 137.°,
n.° 1, 138.°, 140.° e 141.° do EOE, deliberou determinar a reforma do
acórdão recorrido.
Considerados inconstitucionais os citados preceitos do FOFA e do
EOE que estabelecem a competência deste Supremo Tribunal para
conhecer dos recursos do contencioso administrativo militar, resulta
da interpretação dada pelo Tribunal Constitucional que este Supremo
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Tribunal é incompetente, em razão da matéria, para conhecer do
presente recurso, nesse sentido tendo de se reformar o Acórdão de
fis. 48 e seguintes, para execução do decidido pelo Tribunal Cons
titucional.
Pelo exposto, reforma-se o Acórdão de fis. 48 e seguintes e
decide-se não se tomar conhecimento do recurso por incompetência,
em razão da matéria, deste Supremo Tribunal.
Lisboa, 23 de Abril de 1986.
Henrique de Oliveira Rodrigues, general;
Mário Eduardo de Meio Wilton Pereira, general da Força Aérea;
Artur Baptista Beirão, general;
António da Silva Osório Soares Carneiro, general;
José Luiz de Azevedo Barreto Sacchetti, general da Força Aérea;
Adriano de Carvalho, vice-almirante;
Eduardo Manuel de Almeida Rebelo da Silva, vice-almirante;
Manuel Lopes Maia Gonçalves, juiz;
Alfredo Rui Francisco do Carmo Gonçalves Pereira, juiz.
Acordam no Supremo Tribunal Militar:
Nélson de Sousa Figueiredo, capitão de infantaria colocado na
Escola Prática de Infantaria, interpôs recurso contencioso para este

Supremo Tribunal do despacho do Ex.mo Chefe do Estado-Maior do
Exército, de 3 de Fevereiro de 1984, relativo à aplicação dos flOS 4 e
5 do artigo 37.° da Lei do Serviço Militar.
Este Supremo Tribunal, por Acórdão de fls. 327 e seguintes,
julgou-se competente em razão da matéria, mas decidiu não conhecer
do recurso, por o acto impugnado ser genérico.
Desse acórdão recorreu o Ex.m0 Promotor de Justiça para o
Tribunal Constitucional.
Posteriormente, veio o recorrente arguir a excepção da incom
petência absoluta deste Supremo Tribunal, sendo o requerimento
indeferido por Acórdão de fls 359 e 360, do qual o recorrente interpôs recurso para o mesmo Tribunal Constitucional.
Este deliberou julgar inconstitucionais os artigos 107.°, 108.01
110.0, 111.0 e 112.° do EOFA e 134.°, 136.°, 137.°, n.° 1, 138.°, 140.°
e 141.° do EOE e, em consequência, revogar os acórdãos recorridos
que deverão ser revogados (queria certamente dizer-se reformados)
com o juízo feito de inconstitucionalidade.
Considerados inconstitucionais os citados preceitos do EOFA
e do EOE que atribuem competência a este Supremo Tribunal para
conhecer dos recursos contenciosos administrativos militares, resulta
da interpretação dada pelo Tribunal Constitucional que este Supremo
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Tribunal é incompetente, em razão da matéria, para conhecer do
presente recurso, nesse sentido tendo de se reformar os aludidos
acórdãos para execução do decidido pelo Tribunal Constitucional.
Pelo exposto, reformam-se os Acórdãos de fis. 327 e seguintes e
fls. 359 e 360 e decide-se não se tomar conhecimento do recurso
por incompetência, em razão da matéria, deste Supremo Tribunal.
Lisboa, 23 de Abril de 1986.
Henrique de Oliveira Rodrigues, general;
Mário Eduardo de Melo Wilton Pereira, general da Força Aérea;
Artur Baptista Beirão, general;
António da Silva Osório Soares Carneiro, general;
José Luiz de Azevedo Barreto Sacchetti, general da força Aérea;
Adriano de Carvalho, vice-almirante;
Eduardo Manuel de Almeida Rebelo da Silva, vice-almirante;
Manuel Lopes Maia Gonçalves, juiz;
Alfredo Rui Francisco do Carmo Gonçalves Pereira, juiz.
Acordam no Supremo Tribunal Militar:
Luís Filipe Galhardo Lopes da Ponte, capitão de infantaria
do quadro especial de oficiais (08305763), residente no Alto da Loba,
lote 28/29, 1.° dto., Paço de Arcos, prestando serviço no Minis
tério da Administração Interna, Serviço de Estrangeiros, ao abrigo
do artigo 134.° do Estatuto do Oficial do Exército, veio interpor
recurso contencioso para este Supremo Tribunal Militar do Despacho
do Chefe do Estado-Maior do Exército de 24 de Abril de 1985, que
confirmou o de 19 de Dezembro de 1984, através do qual o CEME
fizera incluir o recorrente na lista dos capitães de infantaria (QEO)
a não promover durante o ano de 1984.
Na petição e na reformulação feita em cumprimento do despacho
do relator, o recorrente pede a anulação do acto recorrido e a sua
inclusão na lista de oficiais a promover.
Ouvida a entidade recorrida, respondeu esta pela forma constante
de folhas 2 e 67.
Neste Supremo Tribunal, o Ex.m0 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:
Sendo a competência do tribunal de conhecimento oficioso e
prejudicando a incompetência o conhecimento de quaisquer outras
questões, importa que prioritariamente se decida essa questão:
Como se deduz do breve relatório que antecede, e mais desen
volvidamente da petição e da respectiva reformulação, o presente
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recurso tem como objecto a decisão sobre promoção de um oficial
do Exército, e foi, tal como se diz na petição, interposto para o
Supremo Tribunal Militar ao abrigo do disposto no artigo 134.° do
Estatuto do Oficial do Exército, que atribui competência ao STM
para conhecer dos recursos contenciosos em matéria de promoção de
oficiais do Exército.
A disposição legal que acaba de ser referida, ao abrigo da qual
o recurso foi interposto para o STM, foi declarada inconstitucional,
com força obrigatória geral, por Acórdão do Tribunal Constitucional
de 12 de Março de 1986, publicado no Diário da República, 1 Série,
de 22 de Abril seguinte.
Em cumprimento do assim decidido pelo Tribunal Constitucio
nal com força obrigatória geral, não se toma conhecimento do recurso,
por incompetência do Tribunal, em razão da matéria.
Lisboa, 8 de Maio de 1986.
Henrique de Oliveira Rodrigues, general;
Mário Eduardo de Meio Wilton Pereira, general da força Aérea;
António da Silva Osório Soares Carneiro, general;
José Luiz de Azevedo Barreto Sacchetti, general da Força Aérea;
Adriano de Carvalho, vice-almirante;
Eduardo Manuel de Almeida Rebelo da Silva, vice-almirante;
Manuel Lopes, juiz;
Manuel Lopes Maia Gonçalves, juiz.

VIII— DECLARAÇÕES
Colocações e desempenho de funções:
1) Desde 3 de Março de 1986 presta serviço no Estado-Maior do
Exército, em diligência, o coronel de infantaria (51380611) Fernando
Soares da Cunha, da Direcção da Arma de Infantaria.
2) O coronel de infantaria, na situação de reserva, (51122311)
António da Graça Bordadúgua presta serviço no Arquivo Histórico
Militar do Estado-Maior do Exército desde 3 de Junho de 1986.
3) O tenente-coronel de infantaria (50844011) Leovigildo Augusto
Almeida de Morais, do Quartel-General da Região Militar do Norte,
presta serviço, em diligência, no Centro de Selecção do Porto, desde
15 de Abril de 1986.
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4) Por despacho de 8 de Abril de 1986, do general Ajudante-General, por delegação do Chefe do Estado-Maior do Exército, foi
nomeado, por escolha, para o cargo de comandante do Grupo de
Artilharia de Campanha da 1.a Brigada Mista Independente (Regi
mento de Artilharia de Leiria), no período de Abril a Agosto de
1986, o tenente-coronel de artilharia (34234257) Luís Mário Ventura
França Galvão. Assumiu o comando em 14 de Abril de 1986.

5) O tenente-coronel de artilharia, na situação de reserva,
(51221811) Henrique Artur Branco Jales Moreira foi nomeado para
o cargo de Juiz Vogal do Tribunal Militar Territorial de Elvas
em 22 de Junho de 1986.
6) O tenente-coronel de artilharia, na situação de reserva,
(51372611) Nuno José Varela Rubim deixou de prestar serviço na
Direcção do Serviço Histórico Militar, desde 1 de Junho de 1986.
7) O coronel de cavalaria, na situação de reserva, (51468011)
Francisco Manuel Martins dos Santos foi reconduzido nas funções
de promotor de justiça do Supremo Tribunal Militar, para o biénio
1986/88, desde 14 de Janeiro de 1986.
8) O coronel médico (51416311) Manuel Alberto Lopes Saraiva
Martins, na situação de reserva, presta serviço na Delegação do
Porto da Cruz Vermelha Portuguesa desde 17 de Março de 1986.
9) O tenente-coronel farmacêutico, na situação de reserva,
(36531556) Manuel António da Silva Ramos deixou de prestar ser
viço na Sucursal n.° 6 do Laboratório Militar de Produtos Químicos
e Farmacêuticos desde 1 de Janeiro de 1986.
10) O tenente-coronel do serviço de material, na situação de
reserva, (50681211) António Carepa Botto presta serviço no Distrito
de Recrutamento e Mobilização de Angra do Heroísmo desde 1 de
Junho de 1986.
11) O tenente-coronel do serviço de material, na situação de
reserva, (50530711) Manuel Figueiredo de Matos continua a prestar
serviço na Direcção do Serviço de Material desde 16 de Abril de
1986.
12) O major do serviço de material, na situação de reserva,
(50706611) João José dos Santos Ferreira foi exonerado do cargo
de juiz vogal do Tribunal Militar Territorial de Elvas em 22 de
Junho de 1986.
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13) O capitão do serviço de material (serviços técnicos de
manutenção), na situação de reserva, (51995011) António Marques
figueiredo Júnior presta serviço na Direcção do Serviço de Material
desde 2 de Junho de 1986.
14) Por despacho de 28 de fevereiro de 1986, do general Chefe
do Estado-Maior do Exército foi nomeado, por escolha, para o
cargo de comandante do Batalhão do Serviço Geral do Exército,
assumindo aquelas funções em 1 de Março de 1986, o tenente-coronel
do serviço geral do Exército (50475211) Carlos Duarte Pereira.
15) O tenente-coronel do serviço geral do Exército, na situação
de reserva, (51774511) Joaquim Jacinto Vieira continua a prestar
serviço no Quartel-General da Região Militar do Norte desde 28 de
Março de 1986.
16) O tenente-coronel do serviço geral do Exército, na situação
de reserva, (51010311) Oliveiros Lopes Martins deixou de prestar
serviço no Instituto de Defesa Nacional desde 16 de Maio de 1986.
17) O major do serviço geral do Exército, na situação de reserva,
(50475011) José Contreiras Vasques presta serviço na Delegação de
Faro da Cruz Vermelha Portuguesa desde 14 de Maio de 1986.
18) O major do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (51687811) Ramiro da Conceição Antunes deixou de prestar
serviço na Repartição de Sargentos da Direcção do Serviço de Pessoal
do Estado-Maior do Exército, desde 1 de Junho de 1986.
19) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (52136311) João José fonseca Toscano presta serviço no
Quartel-General da Região Militar do Centro desde 1 de Abril
de 1986.
20) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (53184211) Gilberto Tiago da Conceição Matias deixou de
prestar serviço no Depósito Geral de Material de Guerra desde 1 de
Junho de 1986.
21) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (51533211) Avelino Alves Pereira deixou de prestar ser
viço na Repartição de Sargentos da Direcção do Serviço de Pessoal
do Estado-Maior do Exército, desde 1 de Junho de 1986.
22) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (50691911) Jeremias Fernandes de Almeida deixou de prestar
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serviço no Regimento de Engenharia de Espinho desde 1 de Junho
de 1986.
23) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (50063011) João dos Reis Camelo e Costa presta serviço no
Hospital Militar Regional n.° 2 desde 26 de Maio de ]9$6.
Cursos, estágios e tirocínios:
24) Deve ser averbado aos tenentes do serviço de material o
Curso de Promoção a Capitão, que frequentaram na Escola Prática
do Serviço de Material de 6 de Janeiro a 23 de Maio de 1986,
com a classificação que a cada um se indica:

(04475481)
(32255760)
(03740780)
(00186160)
(41345350)
(50456511)
(50363211)
(50489411)
(51119411)
(51204711)
(51772611)
(31012662)
(46056060)
(52736011)

José Francisco C. Gonçalves Vieira, 4 valores;
António Barreto Martins, 4 valores;
Francisco Manuel P. Antunes Silva, 4 valores;
Jaime Martins Marques, 4 valores;
Joaquim dos Santos Reis, 4 valores;
Rui Quintino Guerreiro Daniel, 4 valores;
Manuel de Jesus Basso Costa, 4 valores;
Custódio Barbosa Candeias, 4 valores;
Luís Maurício Martins Moreno, 4 valores;
João Francisco Santos Galrinho, 4 valores;
Celso de Melo Aparício, 4 valores;
Manuel Alberto Medina, 4 valores;
Hilário José de Oliveira, 4 valores;
Edmundo José Pirnentel Pereira, 3 valores.

Tempo de serviço:
25) Ao capitão de infantaria (44260753) Joaquim Simões Felgar,
na situação de reserva, foi contado como tempo de serviço de 2 de
fevereiro de 1979 a 15 de Maio de 1984, por despacho de 3 de
Outubro de 1984, do general Ajudante-General, por força do Decreto-Lei n.° 330/84.

Abates:
Alunos da Academia Militar:
26) Abatido ao efectivo do Corpo de Alunos da Academia Militar
o tenente-aluno do curso de engenharia n.° 261/4.a (03215979) Vítor
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Manuel Simões Henriques Trocira (ex-2.° sargento do quadro de
complemento), por ter falecido em 1$ de Abril de 1986.
Rectificações:
27) Na Ordem do Exército, 2.’ Série, n.° 5, de 1 de Março de
1986, página 424, na parte respeitante ao general Abel Barroso
Hipólito, onde se lê: «1 de Março de 1978», deve ler-se: «1 de Março
de

1975».

28) Na Ordem do Exército, 2. Série, n.° 3, de 1 de fevereiro
de 1986, página 180, referente ao brigadeiro, na situação de reserva,
(50259511) Pedro Alexandre Brum do Canto e Castro Serrano onde
se lê: «artigo 1.0», deve ler-se: «artigo
do Decreto-Lei n.° 176/
/71, de 30 de Abrll>, devendo igualmente ser abolido o sobrenome
«Serra».
470

29) Na Ordem do Exércitc, 2. Série, n.° 5, de 1 de Março de
1986, páginas 444 e 445, onde se lê: «major de infantaria (31282455)
Jorge Sampaio Parracho», e por portaria de 25 de Novembro de 1985,
deve ler-se: «Jorge Saraiva Parracho>, e por portaria de 21 de Novem
bro de 1985.
30) Na Ordem do Exército, 2.a Série, n.° 5, de 1 de Março de
1986, página 481, na parte respeitante ao capitão de infantaria
(31015848) Rafael Ãngelo Pereira dos Santos Oliveira onde se lê:
«26 de Abril de 1984», deve ler-se: «26 de Julho de 1984».
31) Na Ordem do Exército, 2. Série, n.° 4, de 15 de Fevereiro
de 1986, página 401, onde se lê: «capitão (45381858) José Luís da
Conceição Rodrigues», deve ler-se: «José Luís da Conceição Cardoso>.

32) Na Ordem do Exército, 2? Série, n.° 5, de 1 de Março de
1986, página 447, na parte respeitante à passagem à reserva do
coronel de artilharia João Luís de Almeida Rebelo onde se lê: «nula
e de nenhum efeito a portaria de 16 de Setembro de 1974, publicada
na Orctenz do Exército, 2? Série, n.° 7, de 15 de Abril de 1976»,
deve ler-se: «Ordem cto Exército, 2? Série, n.° 6, de 1 de Abril
de 1976».
33) Na Ordem do Exército, 2. Série, n.° 5, de 1 de Março de
1986, página 445, na parte respeitante ao capitão José Pedro de
Sucena, a linhas 20 21 e 22, onde se lê: «Esta portaria torna nula
e de nenhum efeito a portaria de 18 de Novembro de 1974, publi
cada na Ordem cio Exército, 2. Série, n.° 22, de 15 de Novembro
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de 1975», deve ler-se: «Esta portaria torna e de nenhum efeito
a portaria de 20 de Novembro de 1975, publicada na Ordem do
Exército, 2? Série, n.° 4, de 15 de Fevereiro de 1976».
34) Na Ordem do Exército, 2. Série, n.° 21, de 1 de Novembro
de 1971, página 2456, na parte respeitante ao capitão do serviço
geral do Exército, na situação de reserva, (51090211) António de
Almeida Cancela onde se lê: «Por portaria de 9 de Julho de 1970>),
deve ler-se: «Por portaria de 9 de Julho de 1971».
35) Na Ordem do Exército, 2. Série, n.° 6, de 15 de Março de
1986, página 540, na parte respeitante ao tenente (51216411) Lauren
tino Martins Moreira, onde se lê: «58 741$00», deve ler-se:
«58 748$00».
36) Chama-se Rafael Lourenço Vasconcelos Castro de freitas,
e não Rafael Lourenço Vasconcelos e de Freitas, o aspirante a oficial
miliciano do serviço de saúde (04003378), do Quartel-General da
Zona Militar da Madeira, que por portaria de 1 de Novembro de
1985, inserta na Ordem do Exército, 2.a Série, n? 6, de 15 de Março
de 1986, página 515, foi promovido ao actual posto.
37) Na Ordem do Exército, 2? Série, n.° 4, de 15 de Fevereiro
de 1986, página 334, onde se lê: «Manuel Mariano Pires Rodrigues»,
deve ler-se: «Manuel Mariani Pires Rodrigues».
38) Na Ordem do Exército, 2? Série, n.° 5, de 1 de Março
1986, página 441, na parte respeitante à passagem à reserva
coronel de infantaria (51055411) Carlos Barroso Hipólito, onde
lê: «artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 176/71», deve ler-se: «artigo 47.°
Decreto-Lei n.° 176/71.»

de
do
se
do

39) Chama-se Victor Manuel António Salvador, e não Victor
Manuel Salvador, o aspirante a oficial miliciano de infantaria
(00336284) do Regimento de Comandos, que por portaria de 3 de
Agosto de 1985, inserta na Ordem do Exército, 2? Série, n.° 4, de
15 de Fevereiro de 1986, páginas 374/5, foi promovido ao actual
posto.
40) Chama-se Paulo Guilherme Soares Gonçalves Roda, e não
Paulo Guilherme Soares Roda, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (02577085) do Regimento de Comandos, que por portaria
de 3 de Agosto de 1985, inserta na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 4, de 15 de Fevereiro de 1986, página 375, foi promovido ao
actual posto.
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41) Chama-se Luís Filipe Condeixa Peres Féria, e não Luís Filipe
Condeixa Peres Faria, o aspirante a oficial miliciano do serviço
de administração militar (08615580) da Manutenção Militar, que por
portaria de 24 de Agosto de 1985, inserta na Ordem do Exército,
2. Série, n.° 4, de 15 de Fevereiro de 1986, página 378, foi promovido
ao actual posto.
42) Chama-se Márcio Manuel Alves Mendes Candoso, e não
Mário Manuel Alves Mendes Candoso, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de administração militar (15390180) da Escola Prática
de Administração Militar, que por portaria de 24 de Agosto de 1985,
inserta na Ordem do Exército, 2. Série, n.° 4, de 15 de Fevereiro
de 1986, página 372, foi promovido ao actual posto.
43) Foram promovidos por portaria de 13 de Agosto de 1983,
e n6o por portaria de 13 de Agosto de 1984, conforme consta na
Ordem do Exército, 2.a Série, n.° 3, de 1 de Fevereiro de 1985,
página 157, os seguintes alferes milicianos dc engenharia, da Escola
Prática de Engenharia:
(03481778)
(04205178)
(00797378)
(03224977)
(04901076)
(11805479)

João Luís Monney de Sé Paiva;
Carlos Alberto Pereira Gonçalves de Moura;
Rui Luís de Sousa Vingada;
Carlos Manuel Dias Pires;
António Manuel de Lima Dias Antonino;
Luís Manuel Providência Ramos.

IX

—

OBITUÁRIO

1985:

Maio, 3
Alferes miliciano do serviço de administração militar,
na situação de reserva, (31221756) António José Nunes Branco,
do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Outubro, 8
Alferes miliciano de engenharia, na situação de reserva,
(42037859) Francisco Esteves Alves, do Quartel-General da Regiiío
Militar do Centro.
—

—

1986:

Abril, 18— Tenente tirocinante de engenharia (03215979) Victor
Manuel Simões Hcnriques Troeira (aluno da Academia Militar).
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Maio, 18—Capitão reformado (50398311) Alfredo dos Santos, do
Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Maio, 29—Capitão do serviço de material (50893911) José Barbosa
Lima Coelho, do Centro de Instrução de Condução Auto n.° 1.
O Chefe do Estado-Maior do Exército
Jorge da Costa Salazar Braga, general

Está conforme:
O Ajudante-General

José Fernando Lopes Contes Marques, general
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MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

ORDEM

DO

EXÉRCITO

2.’ SÉRIE
N° 13/1 DE JULHO DE 1986

Publica-se ao Exército o seguinte:

1— DECRETOS, PORTARIAS E DESPACHOS
MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
Gabinete do Ministro
Despacho n.° 30/MDN/86

Ao abrigo do n.° 1 do artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 267/77, de 2 de
Julho, exonero do cargo de chefe do meu Gabinete, a seu
pedido, o brigadeiro do Exército Alberto Porfírio de Carvalho
e Silva.
28 de Maio de 1986.
O Ministro da Defesa Nacional, Leonardo
Ettgénio Ribeiro de Almeida.
—

(D. R., 2. Série,

n.°

130, de 7 de Junho de 19S6

MINISTËRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Comando-Geral da Polícia de Segurança Pública
Por portaria de 23 de Abril de 1986 (anotação, Te, 19 de
Maio de 1986):

Teotónio José de Carvalho Ribeiro Pereira, coronel de infantaria
exonerado do cargo de inspector de instrução da Polícia de
Segurança Pública, com efeitos desde 18 de Abril de 1986,
inclusive, em virtude de ter deixado de prestar serviço nesta
corporação.
—
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Por portaria de 2 de Maio de 1986 (anotação, TC, 21
de Maio de 1986):
Manuel Soares Monge, tenente-coronel de cavalaria exonerado do
cargo de comandante do Corpo de Intervenção da Polícia de
Segurança Pública, com efeitos desde 1 de Maio de 1986,
inclusive, em virtude de ter deixado de prestar serviço nesta
corporação.
—

9 de Junho de 1986.
O Superintendente-Geral, António dos
Anjos Martins, coronel de artilharia.
—

(D. R., 2. Série, n? 138, de 19 de Junho de 1986.)

11—JUSTIÇA E DISCIPLINA
Condecorações:
Presidência da República
Por decreto de 21 de Fevereiro de 1986:

Agraciados com a medalha de prata de serviços distintos os seguintes
oficiais:

Tenente-coronel Rogério Coutinho Ferreira;
Tenente-coronel Manuel Urbano Moreira Dias;
Major Joaquim Jorge Carvalho da Cunha Caetano;

Major Rui Faria de Oliveira;
Major Aníbal José Carriço de Albuquerque.
Presidencia da República, 6 de Março de 1986. O Presidente da
da República, António Ramalho Eanes, general.
(Publicado no D. R., n.° 61, 2.’ Série de 14 de Março de 1986.)

Por decreto de 5 de Março de 1986:
Capitão Francisco de Almeida Cunha
de mérito militar de 2. classe.

—

agraciado com a medalha

Presidência de República, 7 de Março de 1986.
da República, António Ramalho Fanes, general.

—

O Presidente

(Publicado no D. R., 2.’ Série a.° 62, de 15 de Março de 1986.)
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Estado-Maior-General das forças Armadas
Manda o Chefe do Estado-Maior-General das forças Armadas, nos
termos dos artigos 31°, 35.°, alinea a), n.° 2, e 62.°, n.° 1, do
Regulamento da Medalha Militar, aprovado pelo Decreto-Lei
n.° 566/77, de 20 de Dezembro, condecorar com a medalha de
mérito militar de 1.a classe o coronel SAM (51315711) António
Nogueira da Silva.
Estado-Maior-General das Forças Armadas, 14 de Fevereiro de
1986.— O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, José
Lemos Ferreiro, general.
(Publicado no D. R., 2.’ Série, n.° 52, de 16 de Fevereiro de 1986.)
Estado-Maior do Exército
Por portaria de 2 de Maio de 1986:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de 2. classe de D. Afonso Henriques
Patrono do
Exército, por ter sido considerado ao abrigo dos artigos 1.0 e 4.°
do Decreto-Lei n.° 397/85, de 11 de Outubro, o coronel de
infantaria (51394511) Francisco José Ferreira Dias.
—

Por portaria de 5 de Maio de 1986:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de 3. classe de D. Afonso Henriques—Patrono do
Exército, por ter sido considerado ao abrigo dos artigos 1.0 e 4.°
do Decreto-Lei n.° 397/85, de 11 de Outubro, o capitiío miliciano
de infantaria (19332471) José Júlio Cordeiro Rodrigues.
Direcção do Serviço de Justiça e Disciplina
Repartição de Justiça e Disciplina
Por portarias de 19 de Maio de 1986:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de prata de serviços distintos, por ter sido consi
derado 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 (50990311)
Augusto Rosendo Sardinha.
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Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de prata de serviços distintos, por ter sido consi
derado 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 major de infantaria (40007361)
Ilídio de Oliveira Freire.
Por portarias de 20 de Maio de 1986:
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 (62721965) António José Afonso Lourenço.
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 transmissões (09652165) José Albano Veloso Coelho.
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 (51113411) Manuel Martins Vieira.
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 miliciano de infantaria (05767066) Emídio Ferreira
Aguiar, do RIT
Por portaria de 21 de Maio de 1986:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar nos termos
do artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 397/85, de 11 de Outubro de
Patrono do
1985, com a medalha de D. Afonso Henriques
Exército, de 2. classe, por ter sido considerado ao abrigo
do artigo 1.0 do mesmo decreto, o tenente-coronel de artilharia
—

(50926811) José Eduardo Martinho Garcia Leandro.
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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-Lei n.° 566/71, de 20 de Dezembro, os seguintes
oficiais:
12 de Maio de 1986:
Major do serviço geral do Exército (52400011) Manuel Fernandes
Tomaz;
Capitão do serviço geral do Exército (50883511) João Baptista
Cipriano;
Capitão do serviço geral do Exército (51779011) Joaquim Borges
Mendes;
19 de Maio de 1986:
Coronel de cavalaria (50432311) Jorge Alberto Gabriel Teixeira;
Tenente do serviço geral do Exército (51347911) António Caldeira
Magano.
22 de Maio de 1986:
Capitão do serviço geral do Exército (52167311) Abel Sílvio Rosário
Coelho.
26 de Maio de 1986:
Coronel de cavalaria (51163011) José Manuel Vaz Barroco.
Segundo comunicação da Chancelaria das Ordens Portuguesas foram
ali registados os diplomas de concessão das seguintes conde
corações estrangeiras, aos militares abaixo designados:
General António Ramalho Eanes, Grã-Cruz da Ordem de Honra
da Grécia;
General Domingos Américo Pires Tavares, Comendador da Ordem de
Mérito Militar do Brasil;
General Guilherme de Sousa Belchior Vieira, Grã-Cruz da Ordem de
Mérito Militar, com distintivo branco, de Espanha;
General João de Almeida Bruno, Cruz de Grande Oficial da Ordem
do Mérito, da República Federal da Alemanha;
Tenente-coronel José Rodrigues Tavares Pimentel, Grã-Cruz da Ordem
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da Fénix da Grécia e a comenda da Royal Victorian Order da
Grã-Bretanha;
Tenente-coronel Rogério Coutinho Ferreira, comenda da Royal
Victorian Order da Grã-Bretanha e a Comenda da Ordem do
Mérito da Áustria;
Major Anibal José Carriço de Albuquerque, comenda da Ordem de
Leopoldo II da Bélgica; comenda da Ordem da Honra da Grécia;
Oficial da Royal Victorian Order da Grã-Bretanha, Estrela de
de Prata da Ordem do Mérito Militar da Jugoslávia e a Cruz de
Oficial do Mérito Melitensi de Malta;
Major Rui faria de Oliveira, comenda da Ordem da Fénix da Grécia;
Major Carlos Alberto Fernandes Pires, Cruz da Ordem de Mérito
Militar de l. Classe, com distintivo branco, de Espanha.
Por alvará de 28 de Fevereiro de 1986, publicado no Diário da Re
pública, II Série, n.° 112, do mesmo ano, foi agraciado com
o grau de Comendador, da Ordem Militar de Avis, o coronel
do serviço de administração militar Armindo Ramos Pinto
Teodósio.
Por alvará de 11 de Dezembro de 1985, publicado no Diário da
República, II Série, n.° 31, de 31 de Janeiro de 1986, foi
agraciado com o grau de Oficial da Ordem Militar de Avis
o tenente-coronel Mário José Vargas Cardoso.
Por alvará de 26 de Julho de 1985, publicado no Diário da Repú
blica, II Série, n 91, de 19 de Abril de 1986, foi agraciado
com o grau de Cavaleiro da Ordem Militar de Avis o tenente-coronel de cavalaria Alexandre Beato Correia.
Por alvarás de 14 de Fevereiro de 1986, publicados no Diário da
República, II Série, n.° 58, de 11 de Março do mesmo ano,
foram agraciados com o grau da Grã-Cruz da Ordem da Liber
dade os oficiais abaixo designados:
Coronel de infantaria Manuel Eduardo de Azevedo Simões;
Coronel de artilharia Rolando de Carvalho Tomaz Ferreira;
Coronel do serviço de administração militar José Maria Moreira de
Azevedo;
Tenente-coronel de cavalaria Germano Miquelina Cardoso Simões;
Tenente-coronel de engenharia Duarte Nuno de A. Saraiva Marques
Pinto Soares;
Major de infantaria Antero Aníbal Ribeiro da Silva;
Major de infantaria José Manuel Geada Piteira Santos;
Major de infantaria David Manuel de Matos Martelo;
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infantaria Augusto José Monteiro Valente;
infantaria Carlos Trindade Clemente;
infantaria Carlos Manuel Costa Lopes Camilo;
engenharia Luís Ernesto ferreira de Macedo;
serviço de administração militar Manuel António Geraldes.

Por alvará de 21 de Fevereiro de 1986, publicado no Diário da
República, II Série, n.° 64, de 18 de Março do mesmo ano,
foi agraciado com o grau da Grã-Cruz da Ordem do Infante
D. Henrique o brigadeiro José Alberto Loureiro dos Santos.
Por alvarás de 3 de Março de 1986, publicados no Diário da Repú
blica, II Série, n.° 64, de 1$ de Março do mesmo ano, foram
agraciados com o grau da Grã-Cruz da Ordem do Infante
D. Henrique os seguintes oficiais abaixo designados:
General Joaquim Lopes Cavalheiro;
Tenente-coronel António Lencastre Bernardo;
Tenente-coronel Armando Fonseca de Almeida.
Por alvará de 3 de Março de 1986, publicado no Diário da Repú
blica, II Série, n.° 64, de 18 de Março do mesmo ano, foi
agraciado com o grau de Comendador da Ordem do Infante
D. Henrique o tenente-coronel José Augusto Fernandes do Vale.
Por alvará de 3 de Março de 1986, publicado no Diário da Repú
blica, II Série, n.° 64, de 18 de Março do mesmo ano, foi
agraciado com o grau da Grã-Cruz da Ordem Militar de Cristo
o coronel José Rodrigues Tavares Pimentel.
Por alvará de 3 de Março de 1986, publicado no Diário da Repú
blica, II Série, n.° 64, de 1$ de Março do mesmo ano, foi
agraciado com grau de Grande Oficial da Ordem Militar de Cristo
o capitão António Joaquim Ramos.
Louvores
Presidência da República
Louvo o general Joaquim Lopes Cavalheiro pela maneira eficiente
e distinta com que vem exercendo as funções de secretário
do Conselho Superior de Defesa Nacional.
Chamado a montar o secretariado para o Conselho Superior de
Defesa Nacional e a resolver problemas que a instalação desse
secretariado e o funcionamento de um novo órgão como aquele
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Conselho implicavam, o general Cavalheiro demonstrou uma vez
mais ser um cidadão de alta qualidade e um militar de com
petência e hombridade verdadeiramente exemplares. Coube-lhe
como secretário do Conselho Superior de Defesa Nacional pre
parar todas as suas reuniões, o que fez com inexcedível zelo.
Culto, militarmente actualizado, procurando e conseguindo infor
mar-se permanentemente da evolução da realidade nacional,
sempre se apercebeu do essencial das situaçõs e dos seus reflexos
no Conselho Superior de Defesa Nacional, para eles chamando
oportunamente a atenção com inteira lealdade e grande indepen
dência e isenção.
Em todos os conselheiros deixou a imagem de equidade, efi
ciência, reserva e lealdade, dignificando assim e mais uma vez
o militar prestigiado que é e a institução militar a que pertence.
Sendo a sua função actual marcadamente não militar, entendo
assegurar o reconhecimento público ao seu trabalho através da
atribuição de urna condecoração civil.
Louvo o coronel José Rodrigues Tavares Pimentel pela forma inteli
gente, eficaz, directa e reservada corno exerceu as importantes e
melindrosas funções de Chefe de Gabinete.
Dotado de grande capacidade de trabalho e organização, de fina
inteligência, sempre geriu o Gabinete e as suas múltiplas relações
funcionais e outras com inteligente equilíbrio, com clara e
sentida eficácia e com lúcida reserva.
Chamado a opinar sobres questões e matérias diversas, sempre o
fez com ponderada lucidez e lealdade, a revelar os notáveis
traços do seu perfil moral, rigor da sua honestidade e a vertica
lidade da sua coerência enquanto cidadão e militar.
Em tudo revelou qualidades de excepção, com permanente capa
cidade e disponibilidade para serena, lúcida, isenta e pondera
damnente prestar colaboração e formular juízos, uma e outros
sempre reveladores de uma informação actualizada, culto e
preocupado com as realidades nacionais.
Considero o trabalho que neste cargo prestou ao Estado verda
deiramente exemplar. Trabalho a que dou público louvor e a que
atribuirei uma condecoração civil, dada a sua natureza do
minante.
Louvo o coronel Aventino Alves Teixeira, que exerceu as funções
de meu conselheiro pessoal na Presidência da República, pela
lealdade exemplar que sempre demonstrou para com o Presi
dente da República e pela excepcional capacidade de análise e
de informação sobre a realidade nacional.
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Dotado de invulgares qualidades de observação e inteligência,
foi o coronel Aventino Teixeira um colaborador relevante do
Presidente da República no decurso dos seus dois mandatos.
Louvo o tenente-coronel António Lencastre Bernardo pela forma
discreta, inteligente e eficaz corno exerceu as funções de assessor
do Presidente da República..
Inteligente, metódico e culto, realizou com inexcedível mérito
todos os trabalhos de que foi encarregado, muito especialmente
a preparação das visitas que o Presidente da República teve que
realizar no interior do País.
Lucidamente ponderado e dialogante, encontrou respostas de
equilíbrio e de correcta harnionização para todas as situações
melindrosas surgidas no decorrer da preparação ou execução das
visitas.
Carácter franco, personalidade forte e espírito independente,
soube criticar com respeito mas também com oportunidade e
franqueza.
Dotado de um conjunto de qualidades de excepção, nomeadamente
sensatez, inteligência, cultura e lealdade, e preocupado em man
ter uma actualização cultural viva, foi, em todas as situações
e para todas as matérias, um inestimável conselheiro.
Considero o tenente-coronel Bernardo, por todas estas qualidades,
um cidadão e um militar de eleição.
Dada a qualidade erninenternente civil do trabalho prestado ao
Estado, decidi que, além deste louvor, lhe fosse atribuída uma
condecoração civil.
Presidência da República, 7 de Março de 1986.
da Republica, António Ramalho Eanes, general.
(Publicado no D. R., 2. Série,

n.°

65, dc 19 de

—

O Presidente

Março de 1 986.

Louvo o tenente-coronel Rogério Coutinho Ferreira pelas qualidades
de trabalho, pela competência e pela eficiência que evidenciou
ao longo dos seis anos em que tem vindo a desempenhar as
funções de oficial de segurança da Presidência da República.
Dinâmico, seguro e sempre pronto, o tenente-coronel Coutinho
Ferreira confirmou as brilhantes qualidades de militar, de cama
rada e de homem que já lhe eram reconhecidas. A sua acção
eficiente, constante e discreta foi um guia orientador para os
subordinados, a quem o seu exemplo naturalmente se impunha.
As qualidades de chefia, serenidade e lucidez de que deu provas
em todas as circunstâncias, aliadas a um elevado entendimento
do espírito de bem servir, fazem do tenente-coronel Coutinho

2. Série

ORDEM DO EXËRCITO N.° 13

1080

ferreira um oficial de grande valor, capaz de honrar o Exército
em quaisquer funções que lhe sejam confiadas.
Os serviços que prestou na Presidência da República merecem
por isso com toda a justiça ser classificados como extraordinários,
relevantes e distintos.
Presidência de República 9 de fevereiro de 1986.
da República, António Ramalho Eanes, general.

—

O Presidente

Louvo o tenente-coronel José Augusto fernandes do Vale pela forma
dedicada, competente e eficaz como desempenhou as funções
que lhe foram cometidas na Presidência da República ao longo
dos cinco anos em que nela prestou serviço.
Tendo a seu cargo a superintendência do parque automóvel
conseguiu, mercê da sua criteriosa e cuidade gestão, tirar das
unidades, na sua maioria velhas e cansadas que o compõem, um
rendimento notável, acorrendo a todas as solicitações que o
serviço impunha.
Confirmando as qualidades de militar e o espírito de camara
dagem que sempre caracterizaram a sua carreira profissional, o
tenente-coronel Vale mais uma vez demonstrou ser um elemento
de elevado mérito no seu serviço e no ramo das Forças Armadas
a que pertence.
Louvo o tenente-coronel Manuel Urbano Moreira Dias pelo notável
conjunto de qualidades que tem evidenciado no desempenho das
funções de assessor do Exército, que ocupa há quase dez anos.
Neste longo período e em todas as situações em que foi chamado
e muitas
a intervir ou em que o seu conselho foi pedido
foram
o tenente-coronel Moreira Dias, comprovando os dotes
de que dera já provas na sua brilhante carreira militar, demons
trou elevada competência profissional, indesmentível lealdade
e uma inteligência clara e lúcida que, aliadas a uma constante
disponibilidade para cumprir, dedicada e eficientemente, as mis
sões de que é incumbido, o afirmam como oficial de grande e
diversificada capacidade e como colaborador de excepcional valia.
Oficial justamente prestigiado na sua arma e ramo, manteve
sempre um contacto directo e profundo com todos os assuntos de
de interesse para o Exército.
Por tudo isto considero os seus serviços na Presidência da Repú
blica extraordinários, relevantes e distintos.
—

—

Presidência da República, 18 de Fevereiro de 1986.
dente da República, António Ramalho Eanes, general.

—

O Presi
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Louvo o major Rui faria de Oliveira pela forma aplicada e inteli
gente como desempenhou as funções de oficial de segurança da
Presidência da República, ao longo dc urna permanência de
quase dez anos.
Oficial competente e disciplinado, de uma total dedicação ao ser
viço, o major Faria de Oliveira impôs-se à consideração de
subordinados e superiores pela sua integridade de carácter, pelo
empenhamento com que enfrenta os problemas e pela fronta
lidade com que apresenta os seus pontos de vista. Guiando-se
sempre pela vivência dos mais altos princípios do dever militar,
é um exemplo de lealdade, de competência profissional e de
integral devoção ao cumprimento da sua missão, o que me leva
a classificar sem hesitação os serviços que prestou na Presidência
da República como extraordinários, relevantes e distintos.
Presidência de República, 9 de Fevereiro de 1986.
dente da República, António Ramalho Eanes, general.

—

O Presi

Louvo o major de infantaria Aníbal José Carriço de Albuquerque
pela forma altamente eficiente e digna corno desempenhou as
funções de ajudante de campo do Presidente da República.
Oficial jovem mas de reconhecida capacidade, como o demons
tra a sua folha de serviços, revelou uma vez mais qualidades
profissionais e éticas que o creditam como cidadão e militar de
elevado mérito.
Durante os quatro anos em que serviu corno ajudante de campo
o major Mbuquerque evidenciou qualidades de trabalho, dedi
cação e bom senso que, aliadas a urna absoluta lealdade e sen
tido de dever, lhe permitiram fazer face às dificuldades, mesmo
as mais complexas, que em missões desta natureza se deparam.
Permanentemente sensível à instituição militar, de que é parte
integrante, p1ocurou manter vivos os laços de camaradagem e uma
boa ligação à sua arma por forma a cumprir mais eficazmente
a sua missão.
O major Aníbal Albuquerque faz jus a um futuro profissional
de alto mérito e considero que os serviços que prestou na
Presidência da República merecem ser classificiados de extraor
dinários, relevantes e distintos.
Presidência da República, 12 de Fevereiro de 1986.
sidente da República, António Ramalho Eanes, general.

—

O Pie

Louvo o major Joaqtiim Jorge Carvalho da Cunha Caetano porque
durante os dez anos em que serviu na Presidência da República
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evidenciou um conjunto de qualidades humanas e profissionais
que lhe conferem jus a público galardão.
Oficial de elevada competência, com reconhecidas capacidades
de liderança e chefia, conseguiu para todos os problemas, de
diversa índole, que lhe coube resolver, encontrar resposta pronta,
solução adequada.
Em todas as ocasiões em que o seu parecer foi solicitado, afir
mou com elegância, competência e desassombro as suas opiniões,
em clara manifestação de responsabilidade, honestidade e coe
rência.
Destaque merecem ainda a dedicada colaboração, a sã cama
radagem e a saudável e persuasiva disciplina com que sempre
pautou a sua actuação, independentemente da natureza do trabalho
e da dimensão e diversidade das equipas utilizadas.
Por tudo isto se considera este oficial elemento de excepcional
valia, que prestigia através da sua actuação as Forças Armadas
e que prestou ao Estado, na instituição Presidência da Repú
blica, serviços que considero extraordinários, relevantes e dis
tintos.
Presidência da República, 20 de Fevereiro de 1986.
dente da República, António Ramalho lianes, general.

—

O Presi

Louvo o capitão de transmissões Francisco de Almeida Cunha pela
forma como ao longo de mais de nove anos vem desempenhando
as funções de chefe do Centro de Comunicações da Presidência
da República, em que revelou extraordinárias qualidades morais
e profissionais.
Oficial muito exigente consigo próprio, dotado de grande capa
cidade de organização e evidenciando uma disponibilidade per
manente, contribuiu de forma decisiva para o correcto funciona

mento das comunicações na Presidência da República.
Por tudo isto, entendo conferir ao capitão Cunha público louvor
e considerar os seus serviços de muita valia e elevado mérito.
Presidência da República, 9 de Fevereiro de 1986.— O Presi
da República, António Ramalho Fanes, general
(Publicados no D. R., 2.’ Série, n.° 56, de 8 de Março de 1986.)
Louvo o capitão António Joaquim Ramos pela forma empenhada
como desempenhou, desde 1980, as funções de assessor da minha

Casa Civil, especialmente encarregado de acompanhar a activi
dade parlamentar.
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No exercício das suas funções, o capitão António Ramos eviden
ciou qualidades de zelo, dedicação e sentido das responsabili
dades, tendo estabelecido, com elevado espírito de isenção, rela
ções profícuas e cordiais com todos os grupos parlamentares e
serviços da Assembleia da República.
Estou certo que, da sua experiência e das suas elevadas quali
dades humanas, podem ainda restiltar contributos muito válidos
para o País.
Presidência da República, 7 de Março de 1986.— O Presidente
da República, António Ramalho Eanes, general.
(Publicado no D. R.,

2.’

Série n.°

65,

de

19

de Março de

1986.

Presidência do Conselho de Ministros
No momeiito em que cesso o desempenho do cargo de Primeiro-Ministro do IX Governo Constitucional louvo o coronel Manuel
Pedroso Alves Marques, que, de forma eficiente e dedicada,
desempenhou as importantes funções que lhe estavam cometidas
como meu assessor militar.
Dotado de elevado espírito de organização e altas qualidades de
trabalho, nunca se poupou a esforços para cumprir com eficácia
as suas funções militares, em que revelou muito e grande mérito.
Gabinete do Primeiro-Ministro, 5 de Novembro de 1985.
Primeiro-Ministro, Mário Soares.
(Publicado

no D. R.,

2.’

Série

n.° 226, de 19 de

Novembro de

—

O

1985.)

Ministério da Defesa Nacional
Louvo o coronel de administração militar Fernando Soares Pinto
Simões pela forma notavelmente prestimosa, dedicada e compe
tente como vem desempenhando as funções de chefe do Núcleo de
Assuntos Jurídicos do Gabinete do Ministro da Defesa Nacional.
Dotado de apreciável sentido das responsabilidades e espírito
de cooperação, tem evidenciado as suas excelentes qualidades de
jurista no estudo dos delicados e complexos problemas que lhe
têm sido presentes, produzindo pareceres de alta valia.
A acção desenvolvida pelo coronel Pinto Simões é, pois, digna
de realce, a que não são estranhos os seus dotes de inteligência e
sensatez, tendo-se tornado, pela sua conduta e trato afável, mere
cedor do apreço e consideração de quantos com ele têm lidado
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e igualmente do Ministro da Defesa Nacional, que muito se
apraz em distinguí-lo com este público louvor.
Ministério da Defesa Nacional, 31 de Outubro de 1985.—O
Ministro da Defesa Nacional, Rui Manttet Parente Chancerelte de
Machete.
(Publicado no D. R., 2. Série n.° 226, de 19 de Novembro de 1985.)

Estado-Maior-General das Forças Armadas
Louvo, por proposta do general adjunto para o Departamento de
Pessoal e Logística, o brigadeiro, na situação de reserva, Nuno
Maria Rebelo Vaz Pinto (51415011) pela forma muito eficiente
como nos últimos 2 anos desempenhou as funções de pre

sidente da Comissão Executiva das Obras Militares Extraor
dinárias.
Oficial distinto e técnico muito competente, soube sempre o
brigadeiro Vaz Pinto dat resposta atempada e correcta aos tra
balhos atribuídos à CEOME, aspecto que assume especial
relevância se tivermos em conta o aumento do volume de tra
balhos em projecto e execução, o escasso pessoal técnico ao
seu dispor e as vicissitudes porque passa na época presente o
sector da construção civil.

Dotado de excelente espírito de colaboração, possuidor de ele
vado sentido de responsabilidade e muito leal, o seu conselho
técnico, alicerçado numa longa experiência técnico-profissional
e vastos conhecimentos militares, constituiu sempre ttm elemento
da maior valia no processo de tomada de decisões ligadas à sua
área de actividade.
No momento em que o brigadeiro Vaz Pinto deixa este Estado-Maior para voltar a prestar serviço no Exército, considero da
maior justiça testemunhar o meu público apreço pela forma
como desempenhou as suas funções neste EMGFA, ao qual prestou
serviços que, em todos os aspectos, considero relevantes e
distintos.

Estado-Maior-General das forças Armadas, 25 de Fevereiro de
1986.— O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas,
José Lemos Ferreira, general.
(Publicado no D. R., 2.’ Série n.° 60, de 13 de Março de 1986.1
Louvo, por proposta do brigadeiro director do Serviço de Polícia
Judiciária Militar, o coronel de cavalaria, na situação de reserva
(51467511) Henrique Augusto Teixeira de Sousa Sanches, pela
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forma dedicada, generosa e eficiente como desempenhou, durante
o período de 1 de Outubro de 1979 a 3 de Janeiro de 1986, as
funções de chefe da delegação do Porto do Serviço de Polícia
Judiciária Militar.
Oficial dotado de unia assinalada capacidade de trabalho e de
organização, empenhou-se totalmente no exercício da sua missão,
tendo conseguido, mercê de urna acção esforçada e adequada,
que a delegação do Porto atingisse um bom nível de eficiência.
Vivendo os problemas do dia-a-dia com constante interesse, desen
volvendo iniciativas muito eficazes na execução do serviço e
ainda estabelecendo com todas as autoridades e organismos
relações de cooperação proveitosas, o coronel Sanches, com a
sua acção, conseguiu guindar-se a urna posição de destaque,
que se traduziu no prestígio de que goza a delegação que chefiou.
Dotado de elevadas qualidades morais e profissionais, há, no
entanto, que realçar o são critério, bom senso, equilíbrio, ponde
ração, isenção e lealdade demonstrados no desempenho da che
fia da delegação e sempre que a sua prestimosa colaboração foi
solicitada.
Pelas qualidades que demonstrou possuir e que a todos se impu
seram, pelo esforço e trabalho desenvolvidos durante o período
em que permaneceu no Serviço de Polícia Judiciária Militar e,
ainda, pela forma competente como chefiou a delegação do
Porto, patenteou o coronel Sanches o seu acentuado espírito de
missão, sendo de inteira justiça afirmar que os serviços pres
tados devem ser qualificados de muito importantes, relevantes
e distintos.
Estado-Maior-General das Forças Armadas, 9 de Janeiro de
1986.— O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas,
José Lemos Ferreiro, general.
(Publicado no D. R., 2.’ Série, n.° 25, de 30 de Janeiro de 1986.)

Louvo, por proposta do general adjunto para o Departamento de
Pessoal e Logística, o coronel de engenharia Eduardo Luís Afonso
Condado (50972111), não só pela total dedicação e elevada com
petência profissional que tem demonstrado nos 7 anos em que já
serviu na CEOME, corno também pelas notáveis qualidades
militares e pessoais evidenciadas, aliás na sequência lógica de
uma destacada carreira de engenheiro militar.
Considero de realçar a forma corno tem equacionado, estudado
e resolvido os problemas relativos a infra-estruturas comuns

OTAN, designadamente nos Depósitos Pol de Lisboa e Ponta
Delgada, bem como no Depósito de Munições/Cais de Ponta
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Delgada e no CINCIBERLANT frequentemente de grande vulto
dadas quer a complexidade e delicadeza técnicas de alguns,
quer a sua natureza frequentemente atípica em relação ao
âmbito normal da engenharia civil.
De realçar também, por um lado, a abordagem inteligente, objec
tiva, desembaraçada mas segura e ponderada dos referidos pro
blemas, e, por outro lado, o modo eficiente, mas sem quaisquer
alardes, como os resolve e se comporta, não só na fase de estudo
e projecto como também na de direcção de obras.
Oficial íntegro, muito estudioso, franco, directo e leal, possuidor
ainda de elevado sentido do dever militar, continuou sempre
neste já longo período a evidenciar o seu excepcional espírito
de colaboração em todos os aspectos em que este se pode
desdobrar.
Por tudo isto é o coronel Condado um oficial muito respeitado
e considerado, não só na CEOME como também noutros órgãos
do EMGFA e no meio civil profissional com o qual tem de
manter constante contacto.
Assim considero os serviços por si prestados na CEOME como
relevantes e distintos.
—,

Estado-Maior-General das forças Armadas, 17 de Fevereiro de
1986.
O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas,
José Lemos Ferreira, general.
—

(Publicado no D. R., 2. Série n.° 60, de 13 de Março de 1986.1

Louvo, por proposta do brigadeiro superintendente dos Serviços
Prisionais Militares, o coronel do SAM José Alberto Neves Mar
melo, porque ao longo de mais de 3 anos, no desempenho das
funções de director dos Serviços Prisionais Militares, comprovou
ser um oficial de excepção na forma, ao mesmo tempo discre
ta mas altamente eficiente, como encarou todos os problemas
que os Serviços põem, alguns dos quais de acentuado melindre.
Conhecedor profundo de toda a estrutura do Serviço, onde já
tinha desempenhado, sucessivamente, as funções de chefe de con
tabilidade e de presidente do seu conselho administrativo, dedi
cou-se o coronel Marmelo, com o maior entusiasmo e excepcional
zelo, à normalização da situação legal do seu pessoal, que muito
lhe deve, no que se refere à segurança e justa adaptação às
respectivas categorias e funções.
Oficial extremamente correcto, de urna dedicação ilimitada pelo
serviço, invulgarmente meticuloso e preocupado com o escru
puloso e oportuno cumprimento da lei, dedicando a esta activi
dade, que desempenhou sempre em acumulação com funções de
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responsabilidade no seu serviço do Exército, não poucas horas do
seu merecido descanso. Infatigável, aprumadíssimo e de uma
lealdade a toda a prova, foi o coronel Neves Marmelo, durante
todo o tempo que serviu nos Serviços Prisionais Militares, um
colaborador de excepção, não só pela extrema dedicação posta
no desempenho das suas funções, mas também pela correcção
exemplar de que deu provas no trato com todo o pessoal que
com ele serviu.
Muito estudioso, sempre aberto à mais franca colaboração que,
ultimamente, tornou extensiva a outras áreas de actividade
militar estranhas aos Serviços Prisionais, sempre com o mesmo
zelo e indómita vontade de servir as Forças Armadas, a sua
acção muito contribuiu para o regular funcionamento dos Ser
viços obtido à custa do seu esforço, espírito de sacrifício e alta
noção de servir, de que deu numerosas provas no decorrer de
todos estes anos em que desempenhou estas funções.
Colaborador de elite, da mais apurada lealdade, com elevado
sentido do dever, largamente comprovado ao longo dos 10 anos
que serviu nos Serviços Prisionais Militares onde teve ocasião
de afirmar as suas altas qualidades humanas e de militar, é o
coronel Neves Marmelo largamente merecedor do reconheci
mento público pela sua acção, que dignifica o Exército e o Ser
viço de Administração a que pertence, sendo de inteira justiça
manifestar-lhe todo o apreço pelo trabalho desenvolvido, devendo
os seus serviços serem considerados distintos e de muito mérito.
Estado-Maior-General das Forças Armadas, 6 de Fevereiro de
1986.— O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas,
José Lemos Ferreira, general.
Publicado no D. R., 2.’ Série, n.° 48, de 27 de Fevereiro de 19$60

Estado-Maior do Exército
Louvo o capitão miliciano de infantaria (19332471) José Júlio Cor
deiro Rodrigues, pela forma eficiente e muito dedicada como tem
desempenhado, há mais de dois anos, as funções de ajudante
de campo do General Chefe do Estado-Maior do Exército.
Dotado de grande capacidade de trabalho, elevada noção de
disciplina e apurado sentido das responsabilidades, o capitão
Rodrigues alia a essas qualidades dotes morais, culturais e pro
fissionais que o creditam como excelente oficial, merecedor da
maior confiança.
Demonstrando sempre uma permanente disponibilidade, o capitão
Rodrigues respondeu invariavelmente com a maior boa vontade
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às solicitações que lhe foram feitas e cumpriu da melhor forma
as complexas e diversificadas tarefas que lhe foram cometidas,
estabelecendo contactos e ligações, cooperando na organização
da agenda do CEME e na preparação de reuniões e visitas ao
EME de entidades nacionais e estrangeiras, bem como em outras
acções no âmbito do protocolo, nunca regateando esforços para
que os assuntos a seu cargo fossem accionados com a maior
oportunidade e eficiência.
Oficial muito leal, generoso, metódico, com grande capacidade
de organização, elevados dotes de carácter, aprumo e invulgar
lhaneza de trato, soube conquistar a amizade e consideração de
todos os que com ele privaram e foi um precioso colaborador
do Chefe do Estado-Maior do Exército.
Nestas condições, e na altura em que deixa de prestar serviço
no EME, por ter sido requisitado para prestar a sua colaboração
num serviço exterior ao Exército, é com muito agrado que dou
público louvor das elevadas qualidades pessoais e profissionais
do capitão Rodrigues, devendo os seus serviços no Estado-Maior
do Exército serem considerados de muito mérito.
Ministério da Defesa Nacional, 5 de Maio de 1986.— O Chefe
r do Exército, Jorge da Costa Salazar Braga, general.
Estado-Maio
do
Direcção do Serviço de Justiça e Disciplina
Repartição de Justiça e Disciplina
Louvo o brigadeiro (51390511) Fernando dos Santos Ribeiro da
Cunha, por proposta do comandante da Zona Militar da Madeira,
porque, no exercício das funções de 2.° comandante daquela
Zona Militar, confirmou as excelentes qualidades profissionais
e pessoais que vem demonstrando ao longo da sua brilhante
carreira militar.
Com grande capacidade de trabalho, dedicando-se com persis
tência às tarefas de que é encarregado ou que, por sua iniciativa,
entende desenvolver, com elevado sentido das responsabilidades
e capacidade de organização e gestão dos meios colocados à sua
disposição, o brigadeiro Ribeiro da Cunha, de entre as relevantes
missões que desempenhou, houve-se com invulgar competência
na direcção dos grupos de planeamento do Comando-Chefe das
Forças Armadas da Madeira e da Zona Militar da Madeira consti
tuídas para a elaboração dos respectivos planos operacionais,
tarefa que foi concluída de forma a merecer rasgados elogios
das mais altas entidades do Exército e das Forças Armadas.
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Extremamente leal, cultivando exemplarmente as virtudes mili
tares, mostrando em todas as facetas da sua actividade o mais
elevado sentido do dever, associando uma grande capacidade
de relações humanas com um invulgar nível intelectual e cul
tural e com a constante presença de senso e ponderação nas
atitudes e decisões, o brigadeiro Ribeiro da Cunha prestou ao
Exército e às forças Armadas, durante o período em que desem
penhou as funções que agora deixa por ter sido designado para
um importante cargo no Estado-Maior-General das forças Ar
madas, serviços que merecem ter público testemunho, por serem
extraordinários, relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 19 de Maio de 1986.— O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Salazar Braga, general.

Louvo o coronel de infantaria (50990311) Augusto Rosendo Sardinha,
porque no exercício das funções de comandante do Regimento de
Infantaria do Funchal, missão que desempenha há cerca de dois
anos e meio, tem revelado assinaláveis qualidades de comando.
Oficial dotado de elevado sentido do dever, grande capacidade
de trabalho, espírito de decisílo, espírito de disciplina e desem
baraço, conseguiu manter os encargos operacionais por que o
Regimento de Infantaria do Funchal é responsável com apre
ciável índice de operacionalidade, acompanhando e impulsio
nando a instrução e o treino das tropas e aperfeiçoando os
procedimentos de segurança, ao mesmo tempo que, no âmbito do
bem-estar do pessoal e da logística, desenvolveu esforços positivos
e persistentes no sentido de conseguir manter uma Unidade alta
mente disciplinada, com pessoal aprumado e garboso, o que
foi patenteado nos inúmeros exercícios e cerimónias em que
participou o Regimento.
Discreto, firme e sensato, frontal nas suas atitudes, com uma
vincada personalidade, cultivando exemplarmente a virtude da
lealdade, o coronel Rosendo Sardinha reiterou, ao longo destes
dois anos e meio de comando, a excelente impressão que dele
possuem os seus superiores, camaradas e subordinados, confirmou
as invulgares honestidade profissional e integridade de carácter
e prestou serviços de que resultou honra e lustre para o Exército
e que merecem ser considerados extraordinários, relevantes e
distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 19 de Maio de 1986.— O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Satazar Braga, general.
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Louvo o major de infantaria (40007361) Ilídio de Oliveira Freire,
pela forma muito devotada e distinta como tem desempenhado
todas as funções que lhe têm sido atribuídas, revelando excepcio
nais qualidades militares que naturalmente o impõem à consi
deração de todos os que com ele privam.
Tendo exercido no Batalhão de Infantaria de Aveiro o cargo de
chefe do Estado-Maior e cumulativamente de director de Ins
trução, a sua acção, mercê de uma firme vontade de bem cumprir,
capacidade de iniciativa, sensatez e competência prifissional,
traduziu-se em elevado rendimento das tropas e numa correcta
interpretação das directivas emanadas do Comando, que nele
tinha um precioso colaborador.
No Instituto Superior Militar, como professor de Geografia e
também como professor de Técnica de Estado-Maior de 2. Repar
tição do Curso de Promoção a Capitão do Serviço Geral do
Exército, tem demonstrado alto nível cultural, brio profissional,
muito entusiasmo e lucidez, evidenciando elevada aptidão para
o desempenho da função docente e dando um bom contributo
para o prestígio do ensino militar, sendo da sua autoria uma
utilíssima publicação de Geografia que muito enriqueceu o
património didáctico do Instituto.
Cumulativamente, também ali desempenhou outras funções,
nomeadamente as de oficial de operações, informações e segu
rança, sempre revelando grande sentido das responsabilidades,
boa preparação técnica e total dedicação.
É ainda de salientar a sua preciosa colaboração em missões
específicas cometidas à sua Unidade, entre elas se salientando
a exposição do Instituto Superior Militar na Feira Internacional
de Lisboa, a reestruturação dos cursos ministrados e o planea
mento e execução de diferentes cerimónias festivas, em que
desenvolveu trabalho altamente meritório e muito apreciado,
revelando boa capacidade de análise e de organização, e extraor
dinárias qualidades de comando e chefia.
Extremamente dotado para a carreira militar, disciplinado e
disciplinador, possuidor de viva inteligência, do seu labor resul
tou lustre e prestígio para a Região Militar do Centro, pelo que
considero o major Freire um distinto oficial que muito honra
e prestigia o Exército, devendo os serviços prestados ser consi
derados relevantes e distintos.
O Chefe
Ministério da Defesa Nacional, 19 de Maio de 1986.
do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Salazar Braga, general.
—

LoiÏtoo coronel de artilharia (51370811) Luís Filipe Godinho Bilro
porque, aolongo de cerca de ano e meio que desempenha as
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funções de chefe do Estado-Maior do Comando-Chefe das
Forças Armadas da Madeira e da Zona Militar da Madeira, vem
confirmando de forma notável as qualidades que a sua carreira de
militar já demonstrou.
Caracterizado por um acentuado sentido do dever, grande
honestidade profissional, elevado espírito de sacrifício e dotado
de uma invulgar capacidade de trabalho, o coronel Bilro não
só levou a efeito uma acção de relevo no âmbito dos procedi
mentos internos do Quartel-General e beneficiação das instala
ções que lhe estão afectas, mas ainda desenvolveu uma intensa
actividade de coordenação de estado-maior, nomeadamente no
âmbito da elaboração e actualização de Normas de Execução
Permanente, permitindo, apoiando e impusionando a adequação
dos planos em que o Quartel-General da Zona Militar da Ma
deira, como tal e como o Quartel-General do Comando-Chefe das
forças Armadas da Madeira, se encontra envolvido nos últimos
tempos.
De uma extrema lealdade, integridade de carácter e coragem
moral, com muito vincado espírito de disciplina, apurado sen
tido das responsabilidades e capacidade de organização, o coronel
Bilro colocou urna grande generosidade em todas as tarefas que
levou a cabo, por determinação superior ou por sua iniciativa,
prestando ao Exército e às Forças Armadas serviços que devem
ser considerados relevantes, distintos e de elevado mérito.
Ministério da Defesa Nacional, 19 de Maio de 1986.
O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Satazar Braga, general.
—

Por proposta do Comandante da Zona Militar da Madeira louvo o
tenente-coronel de artilharia (50926811) José Eduardo Martinho
Garcia Leandro porque no exercício das funções de comandante
do Grupo de Artilharia de Guarnição n.° 2, missão que desem
penha há cerca de 18 meses, vem confirmando as suas extraordi
nárias qualidades militares.
Dotado de elevado nível cultural e intelectual, de notável sen
tido de sociabilidade e capacidade de relações humanas, de vin
cada personalidade, senso e ponderação, capacidade de tra
balho e autoconfiança, o tenente-coronel Garcia Leandro vive
com extremo interesse os problemas da sua Unidade, da sua
Arma e da Instituição Militar, consegue estimular as iniciativas
dos seus subordinados, obtendo elevados padrões de rendi
mento na áreas da formação militar, disciplina e espírito de
corpo, e mantém preocupação constante em projectar no am
biente não militar uma imagem dignificante da Unidade que
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comanda e das forças Armadas, através de variadas e imagina
tivas iniciativas de ordem cultural.
O tenente-coronel Garcia Leandro, aliando às suas invulgares
competência profissional, capacidade de organização e de gestão
e sentido das responsabilidades, uma grande lealdade, sentido do
dever e espírito de disciplina e iniciativa, demonstrou possuir
uma muito elevada capacidade de comando e chefia e prestou ao
Exército e às forças Armadas serviços que devem ser consi
derados relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 19 de Maio de 1986.
O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Salazar Braga, general.
—

III

—

MUDANÇAS DE SITUAÇÃO

Oficiais do quadro permanente
Armas e serviços:
Ingresso nos quadros:
Quadro do Serviço de Saúde
Capitão médico, adido, (13733470) Abílio António ferreira Gornes,
por ter sido exonerado das funções de chefe do serviço médico
da Academia Militar, devendo ser considerado nesta situação
desde 11 de Setembro de 1985, para preenchimento de vaga no
quadro.
(Por portaria de 11 de Setembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 17 de Junho de 1986. 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:
Tenente-coronel do serviço de administração militar, supranumerário
permanente, (43306056) António Silvino Lucas Machado, por
ter sido nomeado para desempenhar as funções de inspector
da Manutenção Militar, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 21 de Janeiro de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Março de 1986.
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Major do serviço de administração militar, no quadro, (60113668)
Artur Augusto de Meneses Moutinho, por ter sido nomeado
para desempenhar as funções de adjunto dos Serviços Comerciais
da Manutenção Militar, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 30 de Janeiro de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Março de 1986.)

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 geral do Exército, no quadro, (31339057)
Júlio António de Almeida Costa, da Chefia do Serviço Geral do
Exército, por ter sido nomeado para desempenhar as funções de
chefe da secção de pessoal, protocolo, informações internas e
relações públicas no Instituto de Altos Estudos Militares, deven
do sei’ considerado nesta situação desde a data da presente por
taria.
(Por portaria de 6 de Janeiro de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 10 dc Março de l9$6
Nos termos do nY 1$ da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Desde 25 de Setembro de 1985 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 Serviço de Polícia Judiciária Militar, conti
nuando, porém, desde a mesma data, na mesma situação de
adido, nos termos do n.° 1$ da citada alínea, por ter passado
a prestar serviço, em diligência, no Serviço de Polícia Judiciária
Militar, o coronel de cavalaria (52689611) Rúben Marques de
Andrade da Direcção da Arma de Cavalaria.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 25 de
Maio de 1985, registada pelo Tribunal de Contas em 9 de
de Dezembro de 1985 sob o n.° 134235, visada em 11 de
Dezembro de 1985, publicada na Ordem do Exército, 2.a Série,
n.° 1, de 1 de Janeiro de 1986, pág. n.° 6.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1985.)
Passagem à situação de reserva:
Coronel de infantaria (51395011) Manuel Granjo de Matos, nos
termos da alínea d) do n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 514/
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/79, de 28 de Dezembro, devendo ser considerado nesta situação
desde 3 de Janeiro de 1986.
fica com a pensão mensal de 120 200$00. Conta 37 anos de
serviço.
(Por portaria de 26 de Janeiro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Coronel de infantaria (51210311) Alcídes José Sacramento Marques,
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
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 115 650$00. Conta 45 anos de
serviço.
(Por portaria de 30 de Março de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Tenente-coronel de infantaria (50995811) Diamantino Ribeiro André,
nos termos da condição 4a da alínea c) 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 75 000$00. Conta 30 anos e 1
mês de serviço.
(Por portaria de 21 de Outubro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)

Major de infantaria (05841963) Albano Manuel Raposo Pinela, nos
termos da condição 4. da alínea e) 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 78 767$00. Conta 29 anos e
1 mês de serviço.
(Por portaria de 5 de Fevereiro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n,’ 276-A/75.)

Major de infantaria (00204356) Lelo Castro Jerónimo,
da condição 1.a da alínea b) do n.° 1 do artigo 1.0
-Lei n.° 5 14/79, de 28 de Dezembro, devendo ser
nesta situação desde a data da presente portaria.
fica com a pensão mensal de 91 900$00. Conta
serviço.

nos termos
do Decretoconsiderado
36 anos de

(Por portaria de 25 de Fevereiro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 276-A/75.)

Major de infantaria (45234356) António Rebordão Esteves Pinto,
nos termos da condição 1.a da alínea b) do n.° 1 do artigo 1.0
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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 83 780$00. Conta 30 anos e 2
meses de serviço.
(Por portaria de $ de Março de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.’ 276-A/75.)

Coronel de artilharia (50887711) Henrique Martins Sul da Rocha,
nos termos da condição 4.a 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 1 de Novembro de 1984.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 16 de
Setembro de 1974, publicada na Ordem cio Exército, 2.a Série,
n.° 6, de 15 de Abril de 1976.
Fica com a pensão mensal de 81 315$00. Conta 35 anos e 6
meses de serviço.
(Por portaria de 25 de Outubro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.’ 276-A/75.)
Coronel de artilharia (50040511) Álvaro Nuno Miranda furtado,
nos termos da condição 1.a 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 115 650$00. Conta 43 anos de
serviço.
(Por portaria de 22 de Abril de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Coronel de cavalaria (51468411) António Torres de Andrade e Silva,
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 a com pensão mensal de 104 790$00. Conta 44 anos de
serviço.
(Por portaria de 30 de Dezembro de 1985. Não carece de viSto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.0 276-A/75.)

Coronel engenheiro de transmissões (45188557) Fernando Homero
Cardoso Figueira, nos termos da condição 4•a da alínea c) 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 88 588$00. Conta 29 anos e 10
meses de serviço.
(Por portaria de 1 de Fevereíro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Major de transmissões (51095311) João Gaspar fernandes Ribeiro,
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 consi
derado nesta situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 98 591$00. Conta 35 anos e 6
meses de serviço.
(iPor portaria de 25 de Janeiro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Coronel do serviço de administração militar (52157711) José Maria
Moreira de Azevedo, nos termos da alínea d) 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 117 200$00. Conta 38 anos de
serviço.
(Por portaria de 3 de Janeiro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 276-A/75.)

Coronel do serviço de administração militar (51423911) José António
Inês Quintas, 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 134 583$00. Conta 36 anos de
serviço.
(iPor portaria de 1 de Março de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Gontas, nos termos do Decreto n. 276-A/75.)

Nula e de nenhum efeito a portaria de 23 de Fevereiro de 1976,
publicada na Ordem cio Exército, 2.’ Série, n.° 13, de 15 de
Julho de 1976, que passa à situação de reserva o, ao tempo,
major do serviço de administração militar (51253311) Mário
Leopoldo Monteiro de Almeida Russo.
Nula e de nenhum efeito a portaria de 30 de Outubro de 1975,
publicada na Ordem do Exército, 2_a Série, n.° 4, de 15 de
fevereiro de 1976, que passa à situação de reserva o, ao tempo,
tenente-coronel do serviço de material (51426511) José Hélder
Ribeiro de Morais.
(Por portaria de 20 de Junho de 1986.1
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Capitão do serviço de material (50131011) José Douglas Henriques
de Oliveira e Silva, 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 84 700$00. Conta 37 anos de
serviço.
(Por portaria de 1 de Março de 1986. 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)
(50330411) José florido Gomes, 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 97 660$00. Conta 42 anos de
serviço.
(Por portaria de 20 de Abril de 1986. Não carece de visto do
Tribunal dc Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Capitão do serviço geral do Exército (52168911) António Valdemar
Frederico Von Doeilinger, 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 97 660$00. Conta 38 anos de
serviço.
Por portaria de 1 de Janeiro de 1986. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Nula e de nenhum efeito a portaria de 1 de Outubro de 1974,
publicada na Ordem do Exército, 2.a Série, n.° 1, de 1 de
Janeiro de 1976, a páginas 51 e 52, que passa à situação de
reserva o capitão do serviço geral do Exército (50358611)
Jacinto Alves de Matos.
(Por portaria de 20 de Junho de 1986.)

Passagem à situação de reforma:
Por despacho da Caixa Geral de Depósitos Crédito e Previdência,
de 12 de Março de 1985, publicada no Diário da República,
2. Série, n.° 70, de 25 de Março de 1985:
General (51124111) José Sacadura Moreira da Câmara, desde 23 de
Outubro de 1984, com a pensão de 84 500$00;
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Brigadeiro (50558011) Evangelista de Oliveira Barreto, desde 17 de
Novembro de 1984, com a pensão de 79 700$00;
Coronel do serviço de administração militar (51419311) Ricardo Pinto
do Carmo ferreira, desde 16 de Agosto de 1984, com a pensão
de 77 663$00;
Tenente-coronel de infantaria (50478011) Domingos André, desde 14
de Outubro de 1984, com a pensão de 70 578$00.
Tenente-coronel do serviço de material (51477011) Henrique ferrer
Simões Tavares, desde 3 de Outubro de 1984, com a pensão
de 81 200$00;
Major do serviço geral do Exército (50938611) António Ricardo
felgueiras, desde 15 de Novembro de 1984, com a pensão de
65 500$00;
Capitão do serviço geral do Exército (50634611) António Paraíso
Tacanho, desde 8 de Setembro de 1984, com a pensão de
60 400$00;
Capitão do serviço geral do Exército (51438611) José Augusto
Rebelo, desde 22 de Setembro de 1984, com a pensão de
60 400$00.

Desligados do serviço:
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.° 28404, 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 (5025951;) Pedro Alexandre Brum do Canto e C. Ser
rano, desde 30 de Junho de 1986;
Coronel de transmissões (50205111) Viriato Monteiro Reinas, desde
4 de Junho de 1986;
Coronel de cavalaria (50590611) Abílio de Oliveira Ferro, desde 21
de Junho de 1986;
Tenente-coronel de infantaria (51703311) Francisco de Sousa Serrão,
desde 3 de Junho de 1986;
Tenente-coronel do serviço geral do Exército (51430211) João José
da Silva ferreira, desde 16 de Junho de 1986;
Major de infantaria (51223711) José Manuel da Cunha, desde 25 de
Junho de 1986;
Capitão do serviço geral do Exército (51489611) Amadeu Mário
Marcos Martins, desde 20 de Junho de 1986;
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Capitão do serviço geral do Exército (52161711) Raul da Cunha
Correia, desde 23 de Junho de 1986;
Capitão do serviço geral do Exército (50638211) Joaquim Manuel
Pereira Lamego, desde 19 de Junho de 1926;
Capitão do serviço geral do Exército (51437911) Manuel Francisco
Âmbar, desde 15 de Junho de 1986.

Oficiais do quadro de complemento
Baixas de serviço:
Os oficiais 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, 2 de Agosto
de 1926:
Quartéis-generais:
Região Militar do Centro
Tenentes milicianos de infantaria, na situação de reserva, Jaime
Rodrigues Machado e José António, devendo ser considerados
nesta situação desde, respectivamente, 9 e 20 de Junho de 1986.
Alferes miliciano de infantaria, na situação de reserva, Luís de
de Almeida Meio, devendo ser considerado nesta situação desde
24 de Junho de 1986.
Tenente miliciano de artilharia, na situação de reserva, Raul dos
Santos Modesto, devendo ser considerado nesta situação desde
16 de Junho de 1986.
Alferes milicianos de artilharia, na situação de reserva, José Gamelas
Júnior e Manuel de Almeida Vide, devendo ser considerados
nesta situação desde, respectivamente, 21 e 29 de Maio de 1986.
Alferes milicianos do serviço de saúde, na situação de reserva,
Pedro Augusto Cortesão Casimiro, António Tenreiro Mendes
Núncio, José Henriques Claro e António Vicente Assunção
Correia, devendo ser considerados nesta situação desde, respec
tivamente, 17 e 29 de Maio, 20 e 26 de Junho de 1986.
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Tenente miliciano do serviço dc administração militar, na situação
de reserva, Abílio Carlos Campos Tavares, devendo ser consi
derado nesta situação desde 23 de Maio de 1986.
Alferes miliciano do serviço de administração militar, na situação de
reserva, José Zacarias de Almeida Sampaio Costa e Nora,
devendo ser considerado nesta situação desde 9 de Junho de
1986.
Capitães capelães eventuais do serviço de assistência religiosa, na
situação de reserva, Ângelo Ruela Cirne e João José Saraiva
Diogo, devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 24 de Janeiro e 14 de Abril de 1985.
Tenentes capelães eventuais do serviço de assistência religiosa, na
situação de reserva, António Garcia e Hilário Lopes, devendo ser
considerados nesta situação desde, respectivamente, 29 de Janeiro
de 1978 e 17 de Agosto de 1985.
(Por portaria de 11 de Junho de 1986.
Região Militar de Lisboa
Tenente miliciano de artilharia, na situação de reserva, Artur Fer
nandes Agostinho, devendo ser considerado nesta situação desde
25 de Dezembro de 1985.
(Por

IV

—

portaria

de 11 de Junho de 1986.

PROMOÇÕES E GRADUAÇÕES

Oficiais do quadro permanente
Armas e serviços:
Õrgãos de execução dos serviços e outros elementos:
Estabelecimentos de instrução
Escola Militar de Electromecânica
Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
supranumerário permanente, o tenente do serviço de material
(serviços técnicos de manutenção), do Quartel-General da Região
IVlilitar de Lisboa, (50005311) Eduardo Luís de Sousa Vasco,
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contando a antiguidade desde 24 de Janeiro de 1977, e com
direito a vencimentos desde 1 de Novembro de 1984.
(Por portaria de 24 de Fevereiro de 1986. 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 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
(51399311) João Manuel da Fonseca Inácio, contando a anti
guidade de 15 de Janeiro de 1986.
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 Junho de 1986.)

Oficiais do quadro de complemento
Armas e serviços:
Estado-Maior do Exército
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (07991983) Albino António Pereira do Vale Reis,
contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. 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
Alferes miliciano do serviço de pessoal, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de pessoal (08730880) Paulo Alexandre Correia dos
Santos Alves, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 276-A/75.)
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Direcção do Serviço de Intendência
Tenente miliciano do serviço de administração militar, o alferes mili
ciano do serviço de administração militar (03126081) Luís Manuel
Ferreira Martins, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1$ de Dezembro de 1985. 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 serviço de administração militar (02603281)
Carlos Manuel Pona Pinto Correia, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Direcção do Serviço de Informática do Exército
Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de infantaria
(08554980) António José Xavier Bebiano Cepeda Afonso, con
tando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1$ de Dezembro de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n, 276-A/75.)

Ouartéis.generais:
Região Militar do Centro
Alferes miliciano de cavalaria, o aspirante a oficial miliciano de
cavalaria (16288881) Luís Artur Martins Leal de freitas, con
tando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Região Militar de Lisboa
Tenente miliciano do serviço de pessoal, o alferes miliciano do serviço
de pessoal (00177877) Luís Gonzaga Ricardo Mendes, contando
a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1$ de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 276-A/75.)
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Região Militar do Sul
Alferes miliciano do serviço de pessoal, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de pessoal (02308221) Paulo Manuel Ribeiro Pereira,
contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.’ 276-A/75.)

Zona Militar dos Açores
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de saúde (03846576) Fernando Manuel Rodrigues
Branquinho, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
Alferes miliciano do serviço de administração militar, o aspirante
a oficial miliciano do serviço de administração militar (19915881)
José Manuel Lopes Fernandes, contando a antiguidade desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. 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
Tenentes milicianos de infantaria, os alferes milicianos de infantaria
(02531781) Vítor Carlos Mesquita Fernandes e (00720281) Nuno
Manuel de Alpalhão Lopes, contando ambos a antiguidade desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 18 de Dezembro de 1985. 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 (19627982) Pedro Anselmo Ferreira de Sousa Guerra,
(01091083) Paulo Alexandre Freíre Alcântara e (09439884) Mário
Victor Martins Horta de Oliveira, contando todos a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Regimento de Infantaria de Abrantes
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos
de infantaria (12172584) Manuel José Gonzalez Antunes e
(08071984) António Vaz Carreto, ambos contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. Não carece dc visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decrcto o.° 276-A/75.)

Regimento de Infantaria de Angra do Heroísmo
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos de
infantaria (08671282) José Paulo de Castro Trigo e (19726585)
Fernando António Amorim Vasconcelos Carvalho, ambos con
tando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Regimento de Infantaria de Beja
Alferes miliciano dc infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (08516084) Jorge Manuel Pinheiro Dias Freixo, con
tando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro dc 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 276-A/75.)
Regimento de Infantaria de Castelo Branco
Tenentes milicianos de infantaria, os alferes milicianos de infantaria
(00362081) António Manuel Baptista Simões e (03320081) Alfredo
João de Oliveira Gonçalves, ambos contando a antiguidade desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1$ de Dezembro de 1985. 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 (03945480) Eduardo Manuel Correia de Carvalho, con
tando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A175.)
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Regimento de Infantaria de Elvas
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos
de infantaria (10542884) João Tiago Gaminha Nunes e
(11874484) Luís Manuel Pimenta Cabaço, ambos contando a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 19$5. 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 (08185984) Vítor Manuel da Silva Nobre e (10663982)
Vítor Martins Coelho da Silva, ambos contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. 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
(12617580) Adriano Agostinho Moreira Barbosa, (00683981) José
António Valadares Pereira, (13061181) Américo Temporão Reis,
(06464881) José Augusto de Oliveira Rodrigues, (05340881) Agos
tinho Manuel Carneiro da Silva e (00284681) Manuel Maximiano
Vidal Teixeira, contando todos a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 18 de Dezembro de 1985. 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 (08615584) Luís Carlos da Silva Madeira, (19164282)
Mário Rui de Vasconcelos Gonçalves ferreira e (10973884) Ar
mando José Soares da Costa, contando todos a antiguidade desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Infantaria de Queluz
Tenentes milicianos de infantaria, os alferes milicianos de infantaria
(13200281) Nuno João Rodrigues, (18811179) Júlio Manuel Mar-
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tins Sérvulo, (05312181) Jorge Emanuel de Campos Tengarrinha
e (08020380) Jogo Manuel de Elvas Canavefra, contando todos a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 18 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.’ 276-A/75.)
Regimento de Infantaria de Tomar
Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de infantaria
(12723781) Martinho José de Barros, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 18 de Dezembro de 1985. 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 (08017582) Manuel Augusto da Fonseca Pires Bento e
(10900384) Paulo Alexandre da Cunha Nogueira Pelicano, ambos
contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. 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 (07709883) Rui Manuel Guimares de Castro e
(08403182) Carlos Aarão dos Santos Magalhães, ambos contando
a antiguidade desde a data da esente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 276-A/75.)

Artilharia:
Escola Prática de Artilharia
Tenente miliciano de artilharia, o alferes miliciano de artilharia
(05158881) Carlos Alberto Barros Martins, contando a antigui
dade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 18 de Dezembro de 1985. 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 (14574284) José António Serrano Candeias e (11556284)
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António Alberto Fernandes Lopes, ambos contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Artilharia de Costa
Tenentes milicianos de artilharia, os alferes milicianos de artilharia
(12389978) Rui Joaquim Soares Henriques de Carvalho,
(12597677) António Pereira fernandes e (03407379) Luís Car
doso Pacheco de Noronha, contando todos a antiguidade desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 18 de Dezembro de 1985. 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 (14385884) António Jorge da Costa Brás, (02152884)
Manuel António Novo Arez, (19346584) Orlando Manuel Teo
tónio da Silva, (17719884) Luís Manuel Marianito Bizarra e
(07843682) Diocleciano Simões Pereira, contando todos a anti
guidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Artilharia de Leiria
Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial milicianos de
artilharia (11380284) João Eugénio Martinho da Silva e
(10036683) Duarte Nuno Pratas Catalão, ambos contando a anti
guidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. 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 (17955481) Alexandre Diogo Saramago Pais farraia
Alves e (08612584) Eugénio Pereira Borges, ambos contando
a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. 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
Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial milicianos de
artilharia (14773584) Maurílio Agnelo Tomás Sá Soares e
(17994480) António José Mendes Pedrinho, ambos contando a
antiguidade desde a data da presente portaria.
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de saúde (03653877) Carlos liudócio Saúde Reis, con
tando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Grupo de Artilharia de Guarnção n.° 1
Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial milicianos de
artilharia t15107184) Fernando José da Luz Romão e (13896182)
Henrique Manuel Antunes dos Santos, ambos contando a anti
guidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Grupo de Artilharia de Guarnição n.° 2
Tenente miliciano de artilharia, o alferes miliciano de artilharia
(04333380) Tito Augusto dos Santos, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1$ dë Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/iS.)

Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial milicianos de
artilharia (11713279) Jorge Miguel Fialho Fava Rica e (17375484)
Filipe Manuel Trindade Pereira, ambos contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Centro de Instrução de Artilharia Antiaérea de Cascais
Tenentes milicianos de arti’iharia, os alferes milicianos de artilharia
(08415281) Duarte da Conceição Cunhal Magalhães Marques e
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(1916987$) Carlos Manuel fresco Dias Costa, ambos contando
a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria dc 1$ de Dezembro de 1985. 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 (14917281) Fernando Augusto Guedes da Silva Mar
tins Gomes e (16281482) Luís Manuel Pereira Ganilho Simões,
ambos contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. 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 (10074185) João Manuel Lourenço Barata, (09579283)
António Alberto Lima de Almeida Figueiredo, (16553682) Luís
Baptista Dias Rodrigues e (08897781) Jorge Eduardo Caldeira
Marques e Silva, contando todos a antiguidade desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)

Regimento de Cavalaria de Braga
Alferes miliciano de cavalaria, o aspirante a oficial miliciano de
cavalaria (19273282) Décio Manuel Correia Rodrigues, contando
a antiguidade desde a data da presente portaria.
Alferes miliciano do serviço de administração militar, o aspirante a
oficial miliciano do serviço de administração militar (19283382)
José Alberto Rodrigues da Silva, contando a antiguidade desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)

Regimento de Cavalaria de Estremoz
Tenente miliciano de cavalaria, o alferes miliciano de cavalaria
(06807781) José Manuel Pires Cavalheiro, contando a antigui
dade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 18 de Dezembro de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Alferes milicianos de cavalaria, os aspirantes a oficial milicianos de
cavalaria (19678585) José Manuel Carapinha Gordo (14971884)
Henrique Inácio Gil Mendes e (18623381) Luís Alberto Neves
dos Santos, contando todos a antiguidade desde a data da pre
sente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Lanceiros de Lisboa
Tenente miliciano de cavalaria, o alferes miliciano de cavalaria

(08678778) João José Meira Coelho, contando a antiguidade desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 18 de Dezembro de 1985. 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 (17722582) Duarte Pedro Álvares Alves de Sousa,
(13812283) David Manuel de Oliveira Gomes, (09035384) Paulo
Alberto de Matos Gonçalves e (04938283) Carlos Alberto Gou
veia Cardoso, contando todos a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Esquadrão de Lanceiros de Ponta Delgada
Alferes milicianos de cavalaria, os aspirantes a oficial milicianos de
cavalaria (04167280) Francisco João Ourives Chameca e
(10207580) Carlos Manuel Costa de Oliveira, ambos contando a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal 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 (13882083) José Carlos Duque Rodrigues Pedro,
(04666784) João José Vieira de Andrade e Sousa e (16534484)
José Manuel de Oliveira Romão, contando todos a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Engenharia:
Regimento de Engenharia n.° 1
Alferes milicianos de engenharia, os aspirantes a oficial milicianos de
engenharia (13185982) Carlos Alberto figueiredo Roxo,
(04487384) Paulo Jorge de Carvalho Costa e (11836883) Luís
Manuel Carraça Pereira, contando todos a antiguidade desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 20 dc Dezembro de 1985. 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
Alferes miliciano do serviço de administração militar, o aspirante a
oficial miliciano do serviço de administração militar (08512283)
Jorge Manuel Amaral de Matos, contando a antiguidade desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A175.)

Batalhão de Administração Militar
Tenente miliciano do serviço de administração militar, o alferes
miliciano do serviço de administração militar (00985181) José
António Cortes Rato, contando a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 18 de Dezembro de 1985. 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 miliciano do serviço de material, o alferes miliciano do
serviço de material (02219981) Luís Manuel Gonçalves Pinheiro,
contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 18 de Dezembro de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Batalhão do Serviço de Material
Alferes miliciano do serviço de material, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de material (17797681) Mário Joaquim Neves Subtil,
contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276A/75.)

Serviço geral do Exército:
Batalhão do Serviço Geral do Exército
Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de infantaria
(10675981) Carlos Manuel de Oliveira Carinhas, contando a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1$ de Dezembro de 1985. 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 serviço de administração militar (03285077)
Heitor dos Reis Agrochão, contando a antiguidade desde a data
da presente portaria.
Alferes miliciano do serviço de pessoal, o aspirantes a oficial miliciano
do serviço dc pessoal (18611279) António Joaquim Chaves Baloca,
contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Comandos:
Regimento de Comandos
Tenentes milicianos de infantaria, os alferes milicianos de infantaria
(12312081) Vítor Eduardo de Sousa Santos, (12892378) José
do Espírito Santo Mateus, (13115880) Fernando José Monteiro
Lopes, (19165761) Carlos Manuel Bessa Barriga, contando todos
a antiguidade desde a data da presente portaria.
1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 276.A/75.)

(Por portaria de 1 de Janeiro de

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos de
infantaria (06823685) Paulo Alexandre Mendonça Andrade e
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(06010484) Paulo Jorge da Cunha Salgueiro, ambos contando a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Dezembro de 1985. 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
Colégio Militar
Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de infantaria
(08452881) Emanuel Jorge ferreira dos Santos, contando a
antiguidade desde a data da presente portaria.
Tenente miliciano de artilharia, o alferes miliciano de artilharia
(13591078) Manuel Bernardo Dias Nunes, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 18 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 216-A/is.)

Instituto Militar dos Pupilos do Exército
Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de infantaria
(17226480) Cristóvão Jesus Caeiro Mateus, contando a antigui
dade desde a data da presente portaria.
Tenente miliciano de cavalaria, o alferes miliciano de cavalaria
(16704579) Adriano Jorge Martins Carapeto, contando a antigui
dade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1$ de Dezembro de 1985. Não carece dc Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 276.A/75.)

Escola de Sargentos do Exército
Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de infantaria
(13239881) Luís Victor Cabrita da Silva, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria dc 18 de Dezembro de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

1114

ORDEM DO EXËRCITO N.° 13

2. Série

Centro de Instrução de Operações Especiais
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos de
infantaria (17098883) Rui Eduardo de Castro fernandes Pereira
e (09811482) António Jorge Rodrigues da Silva, ambos con
tando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Escola Militar de Electromecânica
Tenentes milicianos de infantaria, os alferes milicianos de infantaria
(04324081) José Henrique Balão e (05396981) Jorge Manuel
Palinhos Rodrigues, ambos contando a antiguidade desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 1$ de Dezembro de 1985. 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 (05263675) Basílio Ferreira Pires, contando a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 276-A/75.)
Tenente miliciano do serviço de material, o alferes miliciano do
serviço de material (00777680) Carlos José Martins Baptista,
contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 18 de Dezembro de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Estabelecimentos fabris
Manutenção Militar
Alferes miliciano do serviço de administração militar, o aspirante a
oficial miliciano do serviço de administração militar (06258184)
João Manuel Jorge Carvalho Pratas, contando a antiguidade desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Estabelecimentos hospitalares
Hospital Militar de Doenças Infecto-Contagiosas
Alferes milicianos do serviço de saúde, os aspirantes a oficial mili
cianos do serviço de saúde (04686971) Caetano Francisco Xavier
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Piedade Correia Júnior e (06491567) António Maria Machado
Norton Brandão, ambos contando a antiguidade desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.’ 276-A/75.)
Hospital Militar Regional n.°
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do serviço dc saúde (18427380) Carlos Manuel de Cerveira Pinto
Nabais de Vasconcelos, contando a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.’ 276-A/75.)

Estabelecimentos penais
Casa de Reclusão da Região Militar de Lisboa
Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de infantaria
(09837879) António Luís Noriega Carvalheira, contando a anti
guidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 18 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.’ 276-A/75.)
Casa de Reclusão da Região Militar do Norte
Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de infantaria
(01371581) Alberto da Silva Gonçalves Neves, contando a anti
guidade desde a data da presente portaria.
de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.’ 276-A/75.)

(Por portaria de 18

Diversos:
Agrupamento Base de Santa Margarida
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos
de infantaria (16629684) António Leite de Araújo e (08715983)
António José Brites Marques Ribeiro, ambos contando a anti
guidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)
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l. Brigada Mista Independente
Batalhão de Infantaria Mecanizado
(Agrupamento Base de Santa Margarida)
Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de infantaria
(08502581) João Manuel Ribeiro Henriques, contando a antigui
dade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 18 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Centro Financeiro do Exército
Alferes miliciano do serviço de administração militar, o aspirante a
oficial miliciano do serviço de administração militar (14938883)
Vasco Manuel Colaço Malaquias de Lemos, contando a anti
guidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. 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 (13324180)
José Manuel Gonçalves Coutinho, contando a antiguidade desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Depósito Geral de Material de Guerra
Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de infantaria
(02937181) Nélson da Silva Gaspar, contando a antiguidade desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1$ de Dezembro de 1985. 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, (02495685) Vítor Manuel Guerra Rodrigues, con
tando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Centro de Estudos Psicotécnicos do Exércíto
Alferes miliciano do serviço de pessoal, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de pessoal (17332060) Carlos Filipe Barreto Campos,
contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. No carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276.A/75.)
Destacamento do Forte do Alto do Duque
Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de infantaria
(06911981) Luís Armindo ferreira de Carvalho, contando a anti
guidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 18 de Dezembro de 1985. Nüo carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.’ 276.A/75.)

V

—

COLOCAÇÕES, EXONERAÇÕES E TRANSFERÉNCIAS
Oficiais do quadro permanente
Corpo de oficiais generais:
Estado-Maior do Exército

General, da Direcção da Arma de Artilharia, (51136211) João Antó
nio Leite Pacheco Rodrigues.
(Por portaria dc 14 de AbriL de 1986.)

Armas e serviços:
Estado-Maior do Exército
Tenente-coronel de artilharia, supranumerário, (51235911) Miguel
António Fradique da Silva.
(Por portaria de 14 de Maio de 1986.)

Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
do Regimento de Comandos, (50682711) Mário Fernando Tomás.
(Por portaria de 14 de Abril de 1986.)
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Direcção da Arma de Infantaria
Coronel de infantaria, do Regimento de Infantaria de Ponta Delgada,
(51393511) Fernando Ramos dos Reis.
(Por portaria de 27 de Março de 1986)

Direcção da Arma de Artilharia
Coronel de artilharia, supranumerário permanente, (51374611) José
Rodrigues Tavares Pimentel.
(Por portaria de 10 de Março de 1986.)

Coronel de artilharia, do Regimento de Artilharia de Leiria,
(51182311) Ângelo Rafael Leiria Pires.
(Por portaria de 20 de Março dc 1986.)
Tenente-coronel de artilharia, do Regimento de Artilharia de Leiria,
(50888011) Manuel João de Azevedo Paulo.
(Por portaria de 16 de Abril de 1986.)
Direcção do Serviço de Intendência
Capitão do serviço de administração militar, do Centro de Gestão
financeira da Região Militar do Sul, (10235373) Carlos Alberto
Pereira Donas-Boto Bordalo.
(Por portaria de 15 de Abril de 1986.)

Direcção do Serviço de Educação física do Exército
Capitão de infantaria, do Batalhão de Infantaria Mecanizado da
1. Brigada Mista Independente (Agrupamento Base de Santa
Margarida), (03452964) José Emílio Guimarães Estrela Loureiro.
(Por portaria de 5 de Abril de 1986.)
Ouartéis-generais:
Região Militar de Lisboa
Major de artilharia, da Escola Prática de Artilharia, (41477262)
Rui Manuel Martins Reis.
(Por portaria de 15 de Abril de 1986.)
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Tenente-coronel de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de Santa
Margarida, (51324611) Germano Miquelina Cardoso Simões.
(Por portaria de 16 de Abril de 1986.)

Região Militar do Norte
Tenente-coronel de infantaria, do Quartel-General da Zona Militar dos
Açores, (50172311) Armando José Teixeira Jacinto.
(Por portaria de 15 de Abril de 1986.)
Tenente-coronel de infantaria, do Distrito de Recrutamento e Mobi
lização de Braga, (38706755) Jaime Rodolfo Abreu Cardoso.
(Por portaria de 2 de Maio de 1986.)

Major de infantaria, do Regimento de Infantaria
(36483959) José Humberto Baptista da Silva.

de

Queluz,

(Por portaria de 28 de Abril de 1986.)
Região Militar do SuL
Major do quadro especial de oficiais, do Estado-Maior do Exército,
(4422025$) António Santos Alexandre.
(Por portaria de 14 de Abril de 1986.)
Zona Militar dos Açores
Capitão de cavalaria, do Esquadrão de Lanceiros da Zona Militar dos
Açores, (05943$73) José Júlio Gomes da Silva.
(Por portaria de 24 de Abril de 1986.)

Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (51516111)
Mário Craveiro de Castro.
(Por portaria de 12 de Abril de 1986.)
Zona Militar da Madeira
Capitão de transmissões (serviços técnicos
ramo exploração), da
Escola Prática de Transmissões, (39243061) Francisco Nasci
mento Rodrigues.
—

(Por portaria de 15 de Abril de 1986.)
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Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução
e unidades:
Infantaria:
Regimento de Infantaria de Castelo Branco
Comandante, o coronel de inrantaria, da Repartição de Recrutamento
da Direcção do Serviço de Pessoal, (51398$11) José Medina
Ramos.
(Por portaria de 5 de Maio de 1986.)

Major de infantaria, do Batalhão de Apoio e Serviços da 1.a Bri
gada Mista Independente (Agrupamento Base de Santa Marga
rida), (45521561) Leonardo dos Santos Freixo.
(Por portaria de 15 de Abril de 1986.)
Regimento de Infantaria de Faro
(Destacamento de Tavira)
Alferes de infantaria, da Escola Prática de Infantaria, (15362683)
Luís Filipe Cabrita Adrião Monteiro.
(Por portaria de 15 de Abril de 1986.)

Regimento de Infantaria de Ponta Delgada
Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
da Escola Militar de Electromecânica, (51036611) António Ma
nuel Nascimento Simões.
(Por portaria de 12 de Abril de 1986.)
Regimento de Infantaria do Porto
Comandante, o coronel de infantaria, do Quartel-General da Região
Militar do Norte, (51397211) António José da Silva.
(Por portaria de 30 de Abril de 1986.)
Major de infantaria, do 1.0 Batalhão de Infantaria Motorizado da
;a Brigada Mista Independente (Regimento de Infantaria de
Tomar), (06544166) Joaquim António Pereira Moreira dos Santos.
Alferes de infantaria, da Escola Prática de Infantaria, (10995$83)
José António Teixeira Leite.
(Por portaria de 14 de Abril de 1986.)
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Regimento de Infantaria de Viseu
Alferes de infantaria, da Escola Prática de Infantaria, (02941183)
Fernando António Pereira de figueiredo.
(Por portaria de 14 de Abril de 1986.)

Artilharia:
Escola Prática de Artilharia
Tenente-coronel de artilharia, da Chefia do Serviço de Material de
Instrução, (50353611) Ezequiel Póvoa Guiné.
Major de artilharia, do Regimento de Artilharia de Costa, (33248656)
Jorge Manuel Palma Mira Monteiro.
(Por portaria de 13 de Abril de 1986.)

Cavalaria:
Esquadrão de Lanceiros de Ponta Delgada
Comandante, o capitão de cavalaria, da Escola Prática de Cavalaria,
(01743766) José Carlos Rodrigues Valente.
(Por portaria de 24 de Abril de 1986.)

Engenharia:
Regimento de Engenharia de Espinho
2.° comandante, o major de engenharia, da Escola Prática de Enge
nharia, (32225262) José Farinha Albino da Costa.
(Por portaria de 15 de Abril de 1986.)
Serviço de saúde:
Batalhão do Serviço de Saúde
Capitão médico, no quadro, da Academia Militar, (13733470) Abílio
António Ferreira Gomes.
(Por portaria de 11 de Setembro de 1985.)
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Batalhão do Serviço de Material
Capitão do serviço geral do Exército, do Ouartel-General da Zona
Militar dos Açores, (50438911) António Palhinhas da Silva
Beijocas.
(Por portaria de 15 de Abril de 1986.)
Distritos de recrutamento e mobilização:
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Aveiro
Tenente-coronel de infantaria, do Estado-Maior do Exército, (50993911)
José de Almeida Nolasco Pinto.
(Por portaria de 15 de Abril de 1986.)
Órgãos de execução dos serviços e outros elementos:
Estabelecimentos de instrução
Centro de Instrução de Operações Especiais
Tenente de infantaria, da Escola Prática de Infantaria, (09637$80)
António Gualdino Ventura Moura Pinto.
(Por portaria de 1 de Abril de 1986.)
Centro Militar de Educação Física, Equitação e Desportos
Alfres de infantaria, da Escola Prática de Infantaria, (17629881)
César Augusto Rodrigues da Silva Nunes.
(Por portaria de 14 de Abril de 1986.)
Estabelecimentos penais
Presídio Militar
Capitão do serviço geral do Exército, do Distrito de Recrutamento
e Mobilização do Funchal, (51525811) Manuel Rodrigues Cachada.
(Por portaria de 15 de Abril de 1986.)
Diversos:
.

Brigada Mista Independente

Batalhão de Infantaria Mecanizado
(Agrupamento Base de Santa Margarida)
Alferes de infantaria, da Escola Prática de Infantaria, (08923580)
Óscar Humberto Almeida Megre Bai-bosa.
(Por portaria de 5 de Maio de 1986.)
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1 a Brigada Mista Independente
1.0

Batalhão de Infantaria Motorizado

(Regimento de Infantaria de Tomar)
Alferes de infantaria, da Escola Prática de Infantaria, (16741682)
José Carlos de Almeida Marques.
(Por portaria de 28 de Abril de 1986.)
1 a Brigada Mista Independente
2.° Batalhão de Infantaria Motorizado
(Regimento de Infantaria de Abrantes)
Alferes de infantaria, da Escola Prática de Infantaria, (06682$82)
Rui Manuel Serras Valente.
(Por portaria de 4 de Maio de 1986.)
1 a Brigada Mista Independente
Grupo de Artilharia de Campanha
(Regimento de Artilharia de Leiria)
Major de artilharia, do Regimento de Artilharia da Serra do Pilar,
(17496968) Patilo Augusto Guimarães Machado da Silva.
(Por portaria de 13 de Abril de 1986.)

1.a Brigada Mista Independente

Batalhão de Apoio e Serviços
(Agrupamento Base de Santa Margarida)
Major de infantaria, do Depósito Geral de Material de Guerra,
(01087963) Frederico Carlos dos Reis Morais.
(Por portaria de 13 de Abril de 1986.)
Centro de Estudos Psicotécnicos do Exército
Major de infantaria, do Regimento de Infantaria do
(01294365) Fernando Nuno da Silva Pinto.

Funchal,

(Por portaria de 14 de Abril de 1986.)
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Adidos:
No Instituto de Altos Estudos Militares
Nomeado chefe da Secção de Pessoal, Protocolo, Informações Inter
nas e Relações Públicas do Instituto de Altos Estudos Militares
o tenente-coronel do serviço geral do Exército (31339057) Júlio
António de Almeida Costa, da Chefia do Serviço Geral do
Exército, para vaga do quadro orgânico do antecedente não
provida.
(Por portaria de 6 de Janeiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 11 de Junho de 1986. Não são devidos emolu
mentos

Na Manutenção Militar
Nomeado inspector da Manutenção Militar, nos termos dos artigos 28.°
e 30.° do Decreto-Lei n.° 41 892, de 3 de Outubro de 195$,
e mapa anexo à Portaria n.° 135/76, de 11 de Março, o tenente-coronel do serviço de administração militar (43306056) António
Silvino Lucas Machado, para preenchimento de vaga do ante
cedente não provida.
(Por portaria de 21 de Janeiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 17 de Junho de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

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
(6011366$) Artur Augusto de Meneses Moutinho, em substituição
do major do serviço de administração militar Fernando Manuel
da Silva Ascenção, que foi exonerado das referidas funções em
1 de Agosto de 1985.
(Por portaria de 30 de Janeiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 17 de Junho de 1986. Não são devidos emolu
mentos.

Nas Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento
Nomeado chefe da 1 a Divisão dos Serviços Industriais das Oficinas
Gerais de Fardamento e Equipamento, nos termos do n.° 4 do
artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 49 18$, de 30 de Julho de 1969,
e mapa anexo, o major do serviço de administração militar
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(01540767) Carlos Manuel Macedo Ávila em substituição do
major do serviço de administração militar José Maria Pires
Martins que é exonerado das referidas funções pela presente
portaria.
O referido oficial continua 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 portaria de 31 de Janeiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 17 de Junho de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
Oficiais do quadro de complemento
Armas e serviços:
Direcção do Serviço de Material
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar,
do Centro de Gestão Financeira da Região Militar de Lisboa,
(13968382) João Manuel Pintado Silveira Lobo.

(Por portaria de 31 de Janeiro de 1986.)
Direcção do Serviço de Finanças
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, da
Escola Prática de Engenharia, (19661082) Luís Manuel da Con
ceição do Amaral.
(Por portaria de 6 de Fevereiro de 1986.

Direcção do Serviço de Fortificações e Obras do Exército
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infan
taria de Queluz, (04336183) Paulo Jorge Serra Cardoso.
(Por portaria de 5 de Fevereiro de 1926.)
Quartéis-generais:
Região Militar do Centro
Alferes miliciano de cavalaria, da Escola Prática de Cavalaria,
(18662177) Fernando José Gonçalves Costa Helena.
(Por portaria de 12 de Março de 1986.)
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Região Militar do Norte
Aspirante a oficial miliciano de engenharia, do Quartel-General da
Região Militar do Sul, (10306479) Mário Manuel Neves Marques
dos Santos.
(Por portaria de 22 de Outubro de 1985.)
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, do Centro de
Estudos Psicotécnicos do Exército, (12664781) Álvaro Ernesto
Guedes da Costa.
(Por portaria de 15 de Abril de 1986.
Zona Militar da Madeira
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infan
taria do Funchal, (02482484) José Manuel Tavares de Azevedo.
(Por portaria de 20 de Março de 1986.)

Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução
e unidades:
Infantaria:
Regimento de Infantari a de Abrantes
Tenente miliciano de infantaria, do Batalhão do Serviço de Material,
(05617480) Mário Pedro Lima Silva Rosa, em disponibilidade.
Por portaria de 17 de Março de 1986.)
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria do
Porto, (11003784) Pedro Guilherme Machado Prata.
(Por portaria de 21 dc Janeiro de 1986.J

Regimento de Infantaria de Beja
Tenente miliciano de infantaria, da Escola Prática do Serviço de
Transportes, (10290181) Rogério Pereira Gomes, em disponi
bilidade.
(Por portaria de 16 de Março de 1986.)
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Regimento de Infantaria de Chaves
Alferes miliciano de infantaria, do Forte da Graça, (11005184)
Victor Manuel Galvão Calado.
(Por portaria de 14

de Novembro de

1985.)

Regimento de Infantaria de Elvas
Tenente miliciano de infantaria, do Centro de Instrução da Polícia
do Exército, (08546480) João Manuel Louro Malpique Bicho,
em disponibilidade.
(Por portaria

de

31 de Agosto

de

1985.)

Regimento de Infantaria do Porto
Tenente miliciano de infantaria, do Quartel-General da Região Militar
do Norte, (08689581) Silvino Eduardo dos Santos, em dispo
nibilidade.
Tenente miliciano de infantaria, da Escola Militar de Electrome
cânica, (04256880) José Eduardo Souto Bouços, em disponi
bilidade.
(Por portaria de

17

de Março de

1986.)

Alferes miliciano de infantaria, do Quartel-General da Região Militar
do Norte, (10074380) Alfredo José dos Santos Mendes, em
disponibilidade.
(Por portaria de

14

de Março de

1986?)

Alferes miliciano de infantaria, da Escola de Sargentos do Exército,
(07896682) José Manuel Oliveira Costa Campos, em dispo
nibilidade.
(Por portaria de

15

de Março de

1986.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Batalhão de Informa
ção e Reconhecimento das Transmissões, (08704883) António
José de Pinho Oliveira Teixeira, em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano de educação física, do Batalhão dc
Informação e Reconhecimento das Transmissões, (16707681)
João Guilherme Tavares da Rocha Correia da Silva, em dispo
nibilidade.
(Por

portaria

de

20

de Dezembro de

1985.)
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Regimento de Infantaria de Queluz
Tenente miliciano de infantaria, da Escola Prática de Infantaria,
(11272481) Francisco Augusto Pinheiro de SaIes, em disponi
bilidade.
(Por portaria de 16 de Março de 1985.)

Tenente miliciano de infantaria, da Direcção do Serviço de Infor
mática do Exército, (10839581) Renato Manuel Neves Ropio,
em disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Março de 1986.)
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de Angra
do Heroísmo, (06537482) Joaquim António Cambé Silva Paiva.
(Por portaria de 12 de Fevereiro de 1986.)
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do forte da Graça,
(06292781) Francisco João Ameixa Ramos.
(Por portaria de 21 de Janeiro de 1986.)

Regimento de Infantaria de Tomar
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infan
taria de Queluz, (01226984) Miguel Gonçalves Martins Nunes
Tiago.
(Por portaria de 9 de Janeiro de 1986.)
Regimento de Infantaria de Vila Real
Tenentes milicianos de infantaria, do Centro de Instrução de Opera
ções Especiais, (12478581) José Aires Dias e (19719381) Manuel
Amândio Mouriz Coutinho, ambos em disponibilidade.
(Por portaria de 16 de Março de 1986.)

Regimento de Infantaria de Viseu
Alferes miliciano de infantaria, do 2.° Batalhão de Infantaria Moto
rizado (Regimento de Infantaria de Abrantes), (19899583) José
Manuel Pardieiros de Meio.
(Por portaria de 21 de Abril de 1986.)
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Artilharia:
Regimento de Artilharia de Lisboa
Alferes miliciano de infantaria, do Grupo de Artilharia de Guar
lição fl.° 1, (06347484) Luís Manuel dos Reis Garcia, em dispo
nibilidade.
(Por portaria de 12 de Março de 1986.)
Tenente miliciano de artilharia, do Centro de Instrução de Artilharia
Antiaérea de Cascais, (01256079) António Joaquim Leal Ca
nhoto folgado, em disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Março de 1986.)

Regimento de Artilharia da Serra do Pilar
Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, da Escola Prática de
Artilharia, (11292781) Vítor António Castanho Esteves e
(01924180) António José Calado Carreiras.
Aspirante a oficial miliciano dc artilharia, do Regimento de Arti
lhana de Leiria, (02537683) José Carlos Moura Soares.
(Por portaria de 3 de Fevereiro de 1986.)
Aspirante a oficial miliciano de artilharia, do Regimento de Arti
lhana de Leiria, (19175885) Jorge Fernando Rodrigues.
(Por portaria de 17 de Março de 1986.)
Aspirante a oficial miliciano de educação física, da Escola Prática de
Cavalaria, (06690681) Luís Manuel de Sousa fernandes.
(Por portaria de 27 de Janeiro de 1986.)

Cavalaria:
Regimento de Lanceiros de Lisboa
Tenente miliciano de cavalaria, do Centro Militar de Educação Física,
Equitação e Desportos, (08911675) Joaquim José Mendes Moreira
Dores, em disponibilidade.
(jPor portaria de 21 de Abril de 1986.)
Alferes miliciano de cavalaria, do Centro de Instrução da Polícia do

Exército, (08851483) João Paulo Rasga Jubilot Lai, em dispo
nibilidade.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1985.)

1130

ORDEM DO EXËRCITO N.° 13

2. Série

Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, do Regimento de Cavalaria
de Santa Margarida, (05116382) José Manuel Rodrigues Carmona
Morgado.
(Por portaria de 19 de Janeiro de 1986.)

Esquadrão de Lanceiros da Região Militar do Centro
Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, do Regimento de Lanceiros
de Lisboa, (15058285) António Manuel Machado de Seiça.
(Por portaria de 27 de Janeiro de 1986.)
Engenharia:
Regimento de Engenharia n.° 1
Tenente miliciano de engenharia, do Quartel-General da Região Mili
tar do Centro, (06086$80) Acácio Marques Norberto, em dispo
nibilidade.
(Por portaria de 1 de Março de 1986.)

Regimento de Engenharia de Espinho
Alferes miliciano de engenharia, da Escola Prática de Engenharia,
(06572081) Américo Ferreira Reis, em disponibilidade.
(Por portaria de 25 de Outubro de 1985.)
Transmissões:
Regimento de Transmissões
Alferes miliciano de transmissões, da Escola Prática de Transmis
sões, (01684883) José Luís Antunes Ribeiro, em disponibilidade.
(Por portaria de 12 de Março de 1986.)
Serviço de saúde:
Batalhão do Serviço de Saúde
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Colégio Militar,
(08455980) José Luís Neves Cachapa, em disponibilidade.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1984.)
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Serviço de administração militar:
Escola Prática de Administração Militar
Aspirante a oficial miliciano de educação física, do Centro de Instru
ção de Condução Auto n.° 1, (10401485) Victor Manuel Correia.
(Por portaria de 8 de Janeiro de 1986.)
Batalhão de Administração Militar
Alferes miliciano do serviço de administração militar, do Centro de
Gestão financeira da Região Militar do Centro, (15295383) José
Carlos Correia Teixeira, em disponibilidade.
(Por portaria de 1 de fevereiro de 1986.)
Alferes miliciano do serviço de pessoal, da Direcção do Serviço de
Pessoal, Secção de Apoio Administrativo e Logístico, (03172979)
José Luís Eugénio Lopes da Cruz, em disponibilidade.
(Por portaria de 1 de Março de 1986.)
Alferes miticiano do serviço de pessoal, do Estado-Maior do Exército,
(023665 79) Ant6nio José Frias Coutinho, em disponibilidade.
(Por portaria de 15 de Março de 1986.

Alferes miliciano do serviço de pessoal, do Quartel-General da Região
Militar do Centro, (03340473) José Alberto Neves Pereira Mar
tins, em disponibilidade.
(Por portaria de 16 de Março de 1986.)
Alferes miliciano do serviço de pessoal, do Quartel-General da Região
Militar do Norte, (03823279) Rui José Abrunhosa de Carvalho
Gonçalves, em disponibilidade.
(Por portaria de 1 de Abril de 1986.)
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, do Batalhão de
Informação e Reconhecimento das Transmissões, (03219082)
Pedro Manuel Delgado Gaivoto Ribeiro, em disponibilidade.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985.)

Serviço de material:
Escola Prática do Serviço de Material
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do 1.0 Batalhão de
Infantaria Motorizado, da 1.a Brigada Mista Independente (Regi-
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mento de Infantaria de Tomar), (05058377) António Manuel
Henrique Matildes.
(Por portaria de 24 de Junho de 1985.)

Aspirante a oficial miliciano de educação física, da Escola de Sar
gentos do Exército, (04483784) bel Luís Pereira Matos.
(Por portaria de 27 de Janeiro de 1986.)

Batalhão do Serviço de Material
Tenente miliciano do serviço de material, do Depósito Geral de
Material de Guerra, (01835681) José Arnaldo da Cruz Soares,
em disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Março de 19$6)
Tenente miliciano do serviço de material, da Escola Militar de Elec
tromecânica, (00777680) Carlos José Martins Batista, em dis

ponibilidade.
(Por portaria de 4 de Abril de 1986.)

Serviço geral do Exército:
Batalhão do Serviço Geral do Exército
Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, do Regimento de Lanceiros
de Lisboa, (09400584) Manuel Fernandes Pereira.
(Por portaria de 12 de Março de 1926.)
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, da
Direcção do Serviço de Intendência, (19750482) Paulo Manuel
Ribeiro de Almeida Nogueira.
(Por portaria de 17 de Março de 1986.)

Distritos de recrutamento e mobilização:
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Abrantes
Alferes milicianos do serviço de administração militar, do Batalhão
de Administração Militar, (02972468) João Farinha Cordeiro,
(16303271) João Ramos Emílio, (16379371) Virgílio Casaca
Falcato, (17511171) Joaquim Roldão Felício e (12698071) Manuel
de Matos Pires, todos licenciados.
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Alferes miliciano do serviço dc pessoal, do Batalhão de Administração
Militar, (12066071) Alexandre António Mendes Raposeira, licen
ciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1986.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Angra do Heroísmo
Alferes miliciano do serviço de administração militar, do Batalhão
de Administração Militar, (60762371) João Guilherme Ferreira
Batista, licenciado.
Por portaria de 1 de Janeiro de 1986.)
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Aveiro
Alferes miliciano de engenharia, do Regimento de Engenharia
(00924371) Luís Augusto Marques Coutinho, licenciado.

n.°

1,

Tenentes milicianos do serviço de administração militar, do Batalhão
de Administração Militar, (09982971) António Manuel Rebelo
Correia, (04663071) Domingos José de Pinho Ferreira, (15083871)
Manuel Augusto Rodrigues da Silva Marques, (07913771) Cân
dido Marques Monteiro, (10833771) Mário Augusto Moreira
Briosa Neves e (19366171) João Manuel Ventura da Silva, todos
licenciados.

Alferes milicianos do serviço de
de Administração Militar,
Neto Rodrigues, (08813271)
e (14635771) Jorge Manuel

administração militar, do Batalhão
(11354871) João Manuel Canossa
Alípio Fernando Tibúrcio Ribeiro
Ferreira Nadais, todos licenciados.

Alferes milicianos do serviço de pessoal, do Batalhão de Administra
ção Militar, (13318471) Mário de Oliveira ferreira, (00041271)
Américo Nobre dos Santos Marques, (15124071) Joaquim Manuel
Vinhas Ramos Marques e (12346671) Manuel Marques Martins,
todos licenciados.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1986.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Braga
Tenentes milicianos do serviço de administração militar, do Batalhão
de Administração Militar, (08499171) João Manuel Ferraz Soares,
(13308971) Luís Manuel da fonseca dos Reis e (17499371)
Armindo Miguel Pinheiro Moura, todos licenciados.
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Alferes milicianos do serviço de administração militar, do Batalhão de
Administração Militar, (01333771) João Manuel Ferreira da
Agorreta Alpoim e (12681771) Torcato Coutinho da Costa Rio,
ambos licenciados.
Alferes miliciano do serviço de pessoal, do Batalhão de Administração
Militar, (04043571) António José Rio Tinto Costa, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1986.)
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Castelo Branco
Alferes miliciano de cavalaria, do Centro de Instrução da Polícia do
Exército, (00546685) João José Guerra Riscado Franco, em
disponibilidade.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1985.)
Tenentes milicianos do serviço de administração militar, do Batalhão
de Administração Militar, (08605671) Luís Augusto da Silva
Pereira e (02393$71) Luciano Farinha da Silva, ambos licen
ciados.
Alferes miliciano do serviço de administração militar, do Batalhão de
Administração Militar, (15667671) Augusto da Silva Fernandes
licenciado.
Alferes miliciano do serviço de pessoal, do Batalhão de Administração
Militar, (00069471) André Lopes Carvalho, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1986.)
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Coimbra
Alferes miliciano de engenharia, do Regimento de Engenharia n.° 1,
(08732866) José Oliveira Cardoso, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1981.)
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Hospital Militar
Regional n.° 2, (03569667) Artur Manuel Saies Guedes Coim
bra, licenciado.
(Por portaria de 10 de Março de 1986.)
Tenentes milicianos do serviço de administração militar, do Batalhão
de Administração Militar, (08072371) António Correia da Cruz,
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(08314571) Manuel José Salgado Pereira Alves, (60837471)
Albano Fernando Vieira Varzielas, (06615871) Amílcar Meles
Saldanha e (01296271) Fernando Alberto da Silva Rocha, todos
licenciados.
Alferes milicianos do serviço de administração militar, do Batalhão
de Administração Militar, (04628671) Abílio Aldeano da Silva,
(13455771) José Joaquim Monteiro Sampaio e Nora, (10057271)
João Félix Martins, (13378071) Carlos José de Sousa Guimarães
e (08533471) António José Almeida Gomes, todos licenciados.
Alferes milicianos do serviço de pessoal, do Batalhão de Adminis
tração Militar, (04506571) Eduardo Manuel Bebiano Diniz Cor
reia, (02643071) José Manuel da Costa Dias de Matos,
(09458371) Fernando Manuel da Luz Pego e (10201671) Jaime
Hermínio Van Barban Moreira, todos licenciados.
(Por portaria de

1

de Janeiro de

1986.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Évora
Alferes milicianos do serviço de administração militar, do Batalhão
de Administração Militar, (17499971) António Luís da Mota
Vacas e (60440371) Carlos Alberto Dias Alves da Costa, ambos
licenciados.
(Por portaria de

1 de

Janeiro de

1986.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Faro
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de faro,
(03259769) Hélder Manuel Ferro Roque, (03451769) José Ar
mando Trindade Tomé, (05460769) Francisco José Contreiras
Guerreiro, (06678369) Acácio Carmo da Conceição Joaquim,
(08162469) Carlos Augusto Neto Madeira Pereira, (08293469)
Alberto dos Santos Machado, (11455069) Ernesto Silva Fernan
des, (12312969) Jaime Cláudio Fernandes Vieifas, (13542569)
Luís Filipe da Cunha Pereira, (13559969) Joaquim José Mendes,
(14156369) António José Pereira Bandeira, (16653969) Eduardo
Rafael do Carmo Dias, (61910669) João Morais Ferreira e
(02517169) Joaquim José Neto Martins, todos licenciados.
(Por portaria de

1

de Janeiro de

1984.)

Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de f aro,
(02117270) Fernando José da Cruz Quinta Gomes, (02780470)
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Jorge Alberto Gomes Leiria, (01476470) Carlos Alberto dos
Santos, (03858670) Armando José Ramos Rocheta Cassiano,
(06441570) Agostinho Loução da Silva, (09078870) Délio Guer
reiro da Silva, (10163770) José António Martins Longueiro,
(14851170) Abel da Rosa Bebião, (61426870) Júlio Sequeira
Batista e (14347470) Alberto Hermínio Manique Canelas, todos
licenciados.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1985.)
Alferes milicianos de artilharia, do Regimento de Infantaria de
Faro, (04293269) Ventura Coragem Rodrigues, (11641269) Fran
cisco António Faria Nunes e (19600569) José Armando Gago
Guerreiro Figueiras, todos licenciados.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984.)
Tenentes milicianos do serviço de administração militar, do Bata
lhão de Administração Militar, (12000171) Irlando José Flor
ferreira Vinhas, (13868071) José Humberto Mendonça de Sousa,
(17401271) João Carlos da Piedade dos Reis e (13868571) José
Eduardo Coquenão Folque, todos licenciados.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1986.)
Alferes milicianos do serviço de administração militar, do Regi
mento de Infantaria de Faro, (05405769) Ovídio Manuel Dores
Alves e (09205669) Afonso Nunes Pereira Assis, ambos licen
ciados.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984.)
Alferes milicianos do serviço de administração militar, do Batalhão
de Administração Militar, (14415771) Hélder Manuel Cabrita
Neto Guerreiro, (12428671) José António Primo Batista Vieira
e (02282171) José António Vasconcelos, todos licenciados.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1986.)
Distrito de Recrutamento e Mobilização do Funchal
Tenente miliciano do serviço de administração militar, do Batalhão
de Administração Militar, (08456271) João Pereira, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1986.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Lamego
Tenentes milicianos do serviço de administração militar, do Batalhão
de Administração Militar, (12242771) Amadeu José Ferreira,
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(16040171) Jerónimo Pedro Mendonça de Abreu e Lima e
(08166271) Eduardo Augusto Pimentel Urze Pires, todos licen
ciados.
Alferes miliciano do serviço de administração militar, do Batalhão
de Administração Militar, (14871671) Abílio Fernando Bento
Pinto, licenciado.
Tenente miliciano do serviço de pessoal, do Batalhão de Adminis
tração Militar, (18007071) João Secundino Alves Borges Vaz,
licenciado.
Alferes miliciano do serviço de pessoal, do Batalhão de Adminis
tração Militar, (19863671) Fernando Lobo Amaral, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1986.)
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Leiria
Tenentes milicianos do serviço de administração militar, do Batalhão
de Administração Militar, (07847871) Manuel Figueiredo de
Almeida e Silva e (07981871) José fonseca de Sousa, ambos
licenciados.
Alferes miliciano do serviço de administração militar, do Batalhão
de Administração Militar, (00690071) Victor Manuel Domingues
Lourenço, licenciado.
(Por portaria de

1

de Janeiro de

1986.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Lisboa
Alferes miliciano de infantaria, do Batalhão de Infantaria de Aveiro,
(78025171) Orlando Manuel Muje de Oliveira, licenciado.
(Por portaria de

1 de

Janeiro de

1986.)

Alferes miliciano de cavalaria, do Regimento de Lanceiros de Lisboa,
(05289769) Amílcar Monge da Silva, licenciado.
(Por portaria de

1

de Janeiro de

1982.)

Tenentes milicianos do serviço dc administração militar, do Batalhão
de Administração Militar, (03691571) Luís Manuel da Conceição
Neves, (17385871) Pedro Manuel da Luz Neto, (11566371)
António José Sampaio Morais Nogueira, (61831871) Hélder
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Fernando dc Pinto Correia Ponte, (13153371) José António
Sobreira Pires, (14775671) José Manuel Cardoso Ribeiro Pimenta,
(60586671) Gilberto da Conceição Marques Pereira, (16503171)
José Miguel Rodrigues dos Santos, (13542871) António Manuel
dos Santos, (00719371) José Joaquim Cardoso Salavisa, (72981971)
Humberto Peniche ferreiia da Silva, (17991571) Mantiel da
Graça Semedo, (03488269) Luís Manuel da Conceição
Silva, (16442971) José António Iglésias da Silva Tomás,
(02894471) António Araújo Pires Carrilho Tomás, (13055971)
Jorge Manuel Chora Correia Vidinha, (19531871) Narciso José
Cid da Conceição, (06817271) Luís Miguel Simões Coelho,
(01151671) Rui Manuel Lobo Cunha e Costa, (06165571) João
Carlos Pinto da Silva Costa, (72910171) João Maria Carmona
e Silva Barjona de Freitas, (02464071) Duarte Nuno Missa Fer
nandes de Freitas, (02248971) António Manuel Ramos Cardoso,
(08600271) Fernando Antunes Cabrera, (16464769) Luís Manuel
Álvares de Noronha Botelho, (12648271) José Maria de Caivalho Barrias, (07146371) Francisco Manuel Carvalho de Figuei
redo Amaro, (16096671) Carlos Manuel Maurício Bedo,
(72234871) Fernando Abel Marques Batista, (72775571) Bhal
krishna Mangalal, (72562971) António Manuel de Sousa Alves
Lopes, (07887171) Alexandre Conde de Só Lima, (17543671)
Carlos Maria Biasques Rosa Leal, (04253771) Luís Manuel de
Sousa Pires Lázaro e (09753471) João Manuel Ferreira Lança,
todos licenciados.
Alferes milicianos do serviço de administração militar, do Batalhão
de Administração Militar, (11326571) Eduardo José Ferreira
Mendes, (01474971) José Maria Ferreira de Meio, (73107771)
José Augusto dos Santos Pinto, (00203968) Luís Mário dos
Santos Cunha, (72565671) António Duarte Dias Mendes No
gueira, (12085971) Luís Manuel Mateus Paiva, (05181671) Victor
Manuel Rodrigues de Oliveira, (09265271) Florentino Gomes
de Oliveira, (10602671) Jorge de Carvalho Rosa, (03334971)
João José Gaspar Rosa, (08693471) José Manuel Assis Pontes,
(02294971) José Miguel Rodrigues dos Santos, (72246171) José
Eduardo Couto e Silva, (09509971) José António Nunes Rodri
gues da Silva, (00156671) João Pedro Ferreira Ramos de Sousa,
(72490471) Carlos Eduardo de Sousa, (13034671) Caetano Ma
cedo de Oliveira Soares, (09824571) José Arnaldo Mesquita
Soares da Veiga, (14467871) António Fernando Sousa Graça
Valério, (17256771) Carlos Alberto dos Santos Coelho, (15910871)
Manuel Eduardo de Sampaio Fernandes, (02519671) Carlos Ma
nuel Oliveira Soang Bean, (01842971) José Luís Magalhães da
Cunha Correia, (60003671) Fernando Alberto Machado Correia,
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(07313071) Sérgio de Jesus Patrão Figueira, (15910871) Manuel
Eduardo de Sampaio Fernandes, (09457371) Luís Alberto de
Azevedo feliz, (18840371) Fernando Manuel Conde Farinha,
(16058771) António Baía Engana, (12339171) Carlos Alberto
Resende Duarte, (01163271) Celso Rui dos Santos Laires,
(00852971) José Manuel Camões Caldeira Gomes, (62095971)
José Luís Trindade Garcia, (01522471) José Augusto Dionísio
Lucas, (09016471) Alberto Luís Reynolds Pires Marques,
(60642171) Jorge Almeida Bastos, (14024671) Jorge Manuel de
Oliveira Marques, (17741271) José Ramos Alexandre, (13166471)
Pedro Pinto Bastas Bensaáde, (73147271) Nuno Carlos Cabral,
(11155871) Carlos Jorge Miranda Braz, (19298571) António
Manuel Gomes Garcia Branco e (19892271) Fernando Manuel
Valério de Morais Mota Carneiro, todos licenciados.
Tenentes milicianos do serviço de pessoal, do Batalhão de Administra
ção Militar, (03382771) Manuel José Joyce Videira, (08855671)
Rui Alberto Martins Torneiro, (13016671) António Manuel de
Abreu Semedo, (04894071) Carlos Eugénio Queiroz Costa Mata,
(04875871) Francisco Manuel Chambel Mendes da Luz,
(05316371) João José Correia de Faria, (05779871) Carlos
Eduardo de Medeiros Lino Gaspar e (17007971) Mário Manuel
Mimoso e Carvalho, todos licenciados.
Alferes milicianos do serviço de pessoal, do Batalhão de Administra
ção Militat, (11163871) José Nélson Albuquerque Costa Cra
veiro, (09086271) Hélder Bastas Veríssimo, (13562071) loa
quim Manuel Cabral Pereira da Silva, (12817071) José Henrique
Alves da Silva, (13370371) António José fontes da Cunha Ta
borda, (12643871) João Pedro Martins, (12786571) João Bento
Figueiredo de Carvalho Neto, (14496671) José Carlos Pereira
Botelho Moniz, (10281571) Francisco Manuel Ribeiro de Mi
randa, (19460771) António José ferreira Nunes, (01794571)
Eduardo Carlos Neves Noronha, (10384071) Pedro Júlio Ferreira
dos Reis, (11278171) João Joaquim Torres Mendes Ramos,
(07644171) AJfredo de Sousa de Pvlagalhães Ramalho, (03192771)
Artur da Conceição Margalho, (05915371) António Augusto de
Sousa Botelho Meireles, (11338471) José Manuel Rosa Dionísio
Guerreiro, (11376371) Bruno Ademar Paisana Gonçalves,
(05562171) Eugénio Fernando de Jesus Quintais Lopes,
(05146071) António Carlos Guerra Raposo de Magalhães,
(16288271) João Lopes Cristóvão, (17575971) Manuel Joaquim
Martins Tinoco de Faria, (18343971) Francisco Estevinha Nunes
Aldeias, (11369$71) Jorge Manuel Viana Marques Barra,
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(16093571) António Francisco Lopes André e (16624171) Antó
nio Luís Marini Magalhães Cardoso, todos licenciados.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1986.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Ponta Delgada
Tenente miliciano do serviço de administração militar, do Batalhão
de Administração Militar, (00011271) Fernando Jorge de Medei
ros Ornelas, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1986.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização do Porto
Tenentes milicianos do serviço de administração militar, do Batalhão
de Administração Militar, (12883471) Jorge Filipe Braga Barros
Leão, (01784671) Edgar Moreira fortes, (05859671) Manuel
Joaquim Vieira, (12516571) João Manuel André de Vila,
(18218571) Manuel Joaquim dos Santos Sousa, (03540971) João
José Sardoeira Pereira da Silva, (09451071) Paulo Manuel Car
valho da Silva, (60520771) José António Gonçalves Freitas
Abilheira, (13033871) José Luís Pinto de Azevedo, (02524671)
Manuel da Silva Castro, (05063871) Alberto Severino Novais
dos Santos Craveiro, (07913271) Eugénio Luís Lopes Franco
Ferreira, (00610671) Ernesto Augusto Jorge Páscoa, (19830971)
Francisco Duarte Brandão Alves Pimenta, (16708971) António
da Assunção Pinto, (18575771) Alcino Moreira da Rocha,
(16632471) António da Costa Oliveira, (04355971) Joaquim
Leal de Oliveira, (08570571) Manuel Eduardo Sousa Pacheco
e (14465571) João Carlos Pereira da Costa Marques, todos
licenciados.
Alferes milicianos do serviço de administração militar, do Batalhão
de Administração Militar, (13099868) Eurico Manuel de Pina
Cabral, (04533271) Alcino de Amorim e Sá, (07648571) Carlos
Alfredo de Matos Moreira dos Santos, (06668771) José António
Ribeiro Moreira da Silva, (12453871) Gilberto Joaquim Dias
de Sousa, (10968171) Paulo Manuel Oliveira Gonçalves Pais,
(05387471) Francisco Domingos Bastos Meneses e (11857471)
José Manuel Zenha Mourão, todos licenciados.
Tenentes milicianos do serviço de pessoal, do Batalhão de Adminis
tração Militar, (14963971) Fernando Manuel de Lima, (12919571)
António Manuel Teixeira Jorge, (09684371) José Augusto de
Almeida Vieira e (14848071) António José Fonseca Loureiro,
todos licenciados.
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Alferes milicianos do serviço de pessoal, do Batalhão de Adminis
tração Militar, (13232371) Pedro Joaquim Carvalho Ferreira,
(05211071) Augusto Fernando Correia de Aguiar Branco,
(09355471) Pedro Jorge do Ramajal Monteiro, (01078671) José
da Cunha Barbosa, (06219171) José Pereira fernandes, (09657571)
Lúcio Maia Ferreira, (11921571) Carlos Eduardo de Carvalho
Costa Ramos, (06686771) franco da Silva Rodrigues e (15276771)
Júlio Dinis de Silva e Sousa, todos licenciados
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1986.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Santarém
Tenente miliciano do serviço de administração militar, do Batalhão
de Administração Militar, (13327271) Manuel Frazão Filipe
Inácio, licenciado.
Alferes miliciano do serviço de administração militar, do Batalhão de
Administração Militar, (72244171) José Carlos Correia Tavares
Cláudio, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1986.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Setúbal
Tenentes milicianos do serviço de administração militar, do Batalhão
de Administração Militar, (07129971) António Mário Migi.téns
Marques Barreto, (02783871) Fernando Manttel Soares frazão e
(07144171) Joaquim da Mata Fernandes, todos licenciados.
Alferes milicianos do serviço de administração militar, do Batalhão
de Administração Militar, (15323371) Joaquim dos Santos Vaz,
(14695671) José Luís de Almeida Simões e (19123371) Jaime
André Bilê da Costa, todos licenciados.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1986.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Vila Real
Tenentes milicianos do serviço de administração militar, do Batalhão
de Administração Militar, (06908971) Carlos Alberto de Almeida
Olo, (18998671) António de Oliveira Melão, (06908971) Afonso
Portugal Ferreira da Silva e (06209571) Francisco Pereira Quei
roga, todos licenciados.
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Alferes miliciano do serviço de administração militar, do Batalhão
de Administração Militar, (05744971) Celestino Paiva Chaves,
licenciado.
Alferes milicianos do serviço de pessoal, do Batalhão de Administra
ção Militar, (03261071) Fernando Augusto Pinheiro de Sousa
e (11031271) Afonso Portugal Ferreira da Silva, ambos licen
ciados.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1986.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Viseu
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar,
do Batalhão de Administração Militar, (02253771) Joaquim
Manuel de Almeida Coelho, licenciado.

Tenente miliciano do serviço de pessoal, do Batalhão de Administra
ção Militar, (15839571) Henrique Jorge dos Reis Martins, licen
ciado.
Alferes miliciano do serviço de pessoal, do Batalhão de Administra
ção Militar, (12475671) Mírio Manuel Videira Lopes, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1986.)

Õrgãos de execução dos serviços e outros elementos:
Diversos:
1 •a Brigada Mista Independente
Batalhão de Infantaria Mecanizado
(Agrupamento Base de Santa Margarida)
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria do Fun
chal, (17098883) Rui Eduardo de Castro fernandes Pereira.
(Por portaria de 16 de Março de 1986.)
Centro de Selecção de Setúbal
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Quartel-General
da Região Militar do Norte, (06091675) João Manuel Nunes da
Silva Dias.
(Por portaria de

de Julho de 1985.)
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Depósito Geral de Material de Guerra
Alferes miliciano de artilharia, da Escola Prática de Artilharia,
(11365283) Taciano Alfredo Teixeira Correia.
(Por portaria de 6 de Janeiro de 1986.)
Alferes miliciano do serviço de material, do Batalhão do Serviço
de Material, (16599081) José Manuel da Cruz Vaz Jacinto.
(Por portaria de 9 de Janeiro de 1986.)

VI—RECTIFICAÇÃO DE PENSÕES DE RESERVA
O valor da rectificação de pensão de reserva do coronel de cavalaria,
como Curso Complementar de Estado-Maior, (51411811) Joaquim
Rodrigo Nest Arnaut Pombeiro, fixado na portaria publicada na
Ordem cio Exército, 2. Série, n.° 2, de 15 de Janeiro de 1986,
página 130, foi alterado para 92 000$00, desde 25 de Junho
de 1985.
(Por portaria de 15 de Maio de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.

Major médico (50051311) Francisco Arnaldo Soares Pinto Fernandes
Figueira, pensão mensal de 91 900$00, desde 26 de Março de
1986. Conta 36 anos de serviço.
Coronel do serviço de administração militar (50472511) Rogério
Andrade Chermont Bandeira, pensão mensal de 116 587$00,
desde 18 de Fevereiro de 1986. Conta 36 anos de serviço.
(Por portaria de 16 de Maio de 1986. Não carece de visto do
Tribunal dc Contas, nos termos do Decreto a.’ 276-A/75.)

VII— ACTUALIZAÇÃO DE PENSÕES DE RESERVA
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 1982:
Capitão:
(52436511) Manuel da Rosa da Silveira Dutra, 47 700$00 (a).
a) Rectifica a publicada na O. E. 15/82.
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Desde 1 de Janeiro de 1984:
Capitão:
(52436511) Manuel da Rosa da Silveira Dutra, 66 850$00.

Desde 1 de Janeiro de 1985:
Coronéis:
(51179611) José Maria Eusébio Alves, 99 270$00.
(51422611) João de Campos Sardinha, 105 847$00 (a).
a) Rectifica a publicada na O. E. 21/85.
Majores:
(50137711) Francisco Cândido Pereira Rodrigues
86 943$00 (a);
(50992411) Agenor Ranhada Rolo, 67 769$00 (b).

de

Sousa,

a) Rectifica a publicada na O. E. 4/86.
b) Rectifica a publicada na O. E. 5/86.

Capitão:
(52436511) Manuel da Rosa da Silveira Dutra, 79990$00.

Desde 1 de Janeiro de 1986:

Coronéis:
(51067211)
(51470311)
(51426311)
(51468411)
(50121411)
(50102211)
(51202811)
(51370211)
(50898611)
(50205111)

António Barata Alves, 124 700$00;
Francisco de Assis de Paiva Boléu Tomé, 112 750$00;
Luís Borges Ramos, 112 750$00;
António Torres de Andrade e Silva, 121 500$00;
Fernando Alves Pereira, 112 450$00;
António Monteiro Roque ferreira, 112 450$00;
Fausto de Almeida Moutinho, 121 500$00;
José António Jerónimo Gonçalves, 126 393$00;
António Augusto Gaspar Correia, 115 650$00;
Viriato Monteiro Reinas, 106 900$00;
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(50590611) Abílio de Oliveira ferro, 106 600$00;
(51179611) José Maria Eusébio Alves, 115 980$00;
(51473311) Francisco Augusto Trigo, 115 650$00;
(50333211) Fernando Negídio Manuel Fortes dos Santos ferreira,
106 900$00.

Capitães:
(50938311)
(50835211)
(51195311)
(50692211)
(51490111)
(50027711)
(50445711)
(52108711)
(51025811)
(50638211)
(52161711)
(51437911)
(51997011)
(50154411)
(52436511)

José António dos Santos, 89 100$00;
Manuel Martins Guerreiro, 96 460$00;
fausto Afonso Pereira, 96460$00;
António Cristóvão Afonso, 96 460$00;
Augusto Quitério, $4 900$00;
José Monteiro da Assunção Ramos, 84 700$00;
Jorge da Conceição Montez, 86 800$00;
Ilídio Gornes, 92060$00;
Mário Ferreira Dias, 84700$00;
Joaquim Manuel Pereira Lamego, 86 244$00;
Raul da Cunha Correia, 92060$00;
Manuel Francisco Ãmbar, 94 410$00;
Marcelino Fernandes Tanoeiro, 92060$00;
Joaquim Bendito Maximiano, 84 700$00;
Manuel da Rosa da Silveira I)utra, 93260$00.

Com menos de 36 anos de serviço:
Desde 1 de Janeiro de 1986:
Tenentes-coronéis:
(51127511) Francisco António da Costa Mendcs Magro, 102 363$00.
Conta 34 anos e 8 meses de serviço;
(50272211) José Luís Ferreira da Cunha, 91 313$00. Conta 33 anos
e 9 meses de serviço;
(50778111) Rui Manuel Leal Nunes Cavaco, 62 167$00. Conta 22
anos e 7 meses de serviço;
(50446211) Jorge Augusto Viana Pereira da Costa, $6 651$00. Conta
29 anos e 8 meses de serviço;
(50934911) Fernando José dos Santos Paredes, 78 488$00. Conta 29
anos e 3 meses de serviço;
(50927011) Ivlanuel Luís Nunes Ferreira, 100 014S00. Conta 31 anos
e 8 meses de serviço;
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(50181211) Silvério Henrique da Costa Jónatas, 79923$00. Conta
27 anos e 1 mês de serviço;
(51132511) João Maria Virgílio Sanches Inglês Esquível, 81 618$00.
Conta 30 anos e 5 meses de serviço;
(50771311) Mário José Rosas Leitão, 73348$00. Conta 27 anos e
3 meses de serviço;
(50771811) Joaquim José Crespo da Silva Rolo, 43296$00. Conta
16 anos e 3 meses de serviço;
(51416011) Mário de Figueiredo Veloso, 82736$00. Conta 30 anos e
10 meses de serviço;
(51398711) Paulo Correia Hormigo, 91 763$00. Conta 31 anos e 5
meses de serviço;
(51404311) Victor Nazário Ribeiro Gonçalves Leite, $9 221$00. Conta
33 anos e 3 meses de serviço;
(51369211) Rubi José Alfredo Mourão Marques, 99488$00. Conta
31 anos e 6 meses de serviço.

Majores:
(04749063) José Manuel Geadas Piteira Santos, 57 458$00. Conta
21 anos e 3 meses de serviço;
(34291362) José Manuel Frederico Pires, 54 694$00. Conta 22 anos
de serviço;
(09173365) José António Fernandes Baptista, 49 096$00. Conta 19
anos e 5 meses de serviço;
(44283451) Eduardo Moreira Soeiro Marinho, 91 648$00. Conta 33
anos de serviço;
(50992411) Agenor Ranhada Rolo, 79 136$00. Conta 31 anos de
serviço;
(41494861) Joaquim Fernando Simões Cagica Pinto, 49 722$00. Conta
20 anos de serviço;
(38570460) José Augusto da Cunha Rodrigues Cruz, 67 961$00. Conta
26 anos de serviço;
(51215211) Eurico de Deus Corvacho, 28871$00. Conta 32 anos de
serviço;
(5127241 1) António Luís Nogueira de Albuquerque, 86 094$00. Conta
31 anos de serviço;
(50974511) Eduardo Jorge Armas Tavares da Silva, 46 563$00. Conta
1$ anos e 8 meses de serviço;
(51347611) Artur Moreira dos Santos, 60 628$00. Conta 23 anos e 9
meses de serviço;
(50769611) Estêvão Manuel da Costa Pinto, 41 228$00. Conta 16 anos
e 7 meses de serviço;
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(51460511) António Manuel da Silva Gama, 74 754$00. Conta 26
anos e 11 meses de serviço;
(51471411) Altamiro Teixeira Lopes Ferro, $1 510$00. Conta 31 anos
e 3 meses de serviço.

VIII— ACÕRDÃOS
Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa
Virgílio Canísio Vieira da Luz Varela, major de infantaria,
actualmente colocado na Chefia do Serviço de Reconhecimento das
Transmissões, Quartel na Trafaria, vem interpor recurso contencioso
do despacho do General Ajudante-General do Exército, de 19 de
Junho de 1984, proferido por delegação do Chefe do Estado-Maior
do Exército.
Alega em síntese:
—

Em Maio de 1961 o recorrente concorreu à Academia Militar

não lhe tendo sido permitido prestar as respectivas provas em

virtude de ter sido mobilizado para o Ultramar em 11 de Julho de
1961, no cumprimento do seu serviço militar obrigatório;
Concluída a comissão, o recorrente prestou provas e ingressou
na Academia Militar em 2 de Julho de 1964;
Por virtude de ser mobilizado, o recorrente viu atrasado o
seu ingresso na Academia Militar por três anos;
Uma vez qtie tal situação consta de todo o seu processo indi
vidual, o recorrente aguardou durante anos que os serviços próprios
do Ministério do Exército aplicassem oficiosamente o disposto nos
n.°5 1 e 2 do artigo 53.° da Lei n.° 2135, de 11 de Julho de 1968,
bem como o artigo 9.° da Constituição de 1933, e o n.° 7 do artigo 276.°
da actual Constituição, e do n.° 5 do artigo 10.0 da Lei n.° 29/82, de
11 de Dezembro;
Tal não aconteceu e o recorrente veio a saber que pelo
menos a um outro oficial, o major de artilharia Custódio António
Memé, lhe contaram esse tempo;
Em 8 de Fevereiro de 1984, o recorrente dirigiu ao Chefe do
Estado-Maior do Exército um requerimento no qual pedia que lhe
fosse contado para todos os efeitos, nomeadamente promoção e anti
guidade, o tempo que, em virtude do cumprimento do serviço militar
obrigatório, tinha determinado atraso no seu ingresso na Academia
Militar, ou seja, que a sua antiguidade no posto de major fosse
alterada de 30 de Novembro de 1982 para 30 de Novembro de 1979;
—

—

—

—

—
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Por despacho de 2 de Maio de 1984, o General Ajudante
-General indeferiu tal pretensão por falta de base ]cgat;
O recorrente ínterpos recurso hierárquico necessário para o
CEME em 8 de Junho de 1984, e veio a tomar conhecimento em
27 dc Junho de 1984, de que o Ajudante-General do Exército, por
delegação de poderes do CEME, exarara em 19 de Junho de 1984 o
seguinte despacho: «Mantém-se o indeferimento.»;
Tal despacho enferma de vício de falta de fundamentação,
pois as razões dc facto e de direito, indicadas no despacho de 2 de
Maio de 1984, para que remete, são objectivamente obscuras, contra
ditórias e insuficientes, não esclarecendo eonretarnente os motivos
que levaram ao indeferimento da pretensão do recorrente, violando
o n.° 3 do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 256-A/77;
É óbvio que não têm a maior relevância as questões relati
vas aos despachos do Subsecretário de Estado do Exército de 22 de
Julho de 1961, urna vez que tal despacho mais não era do que um
expediente executório do artigo 9.° da Constituição de 1933;
O despacho recorrido padece de vício de violação de lei
constitucional, pois ninguém pode ser prejudicado na sua carreira
profissional a direitos a ela inerentes em virtude do cumprimento do
serviço militar obrigatório;
—Ë o que constava no artigo 9.° da Constituição de 1933 e
está expresso no artigo 53.° da Lei n.° 2135, no artigo 267.°, n.° 7,
da actual Constituição e no artigo 10.0, n.° 5, da Lei n.° 29/82.
—

—

—

—

—

Conclui, pedindo a anulação do despacho impugnado, com legais
consequências, nomeadamente corrigindo-se a actual antiguidade de
major do recorrente de 30 de Novembro de 1982 para 30 de Novem
bro de 1979.
A entidade recorrida sustentou o despacho recorrido referindo
que o único acto definitivo e executório proferido validamente e
com efeitos úteis imediatos na esfera jurídica do recorrente, em
termos de lhe fixar a antiguidade relativa ao posto de major, é a
portaria de 1982; o despacho ora impugnado é meramente confir
mativo da referida portaria; aliás, não assiste ao recorrente qia1quer
razão de fundo uma vez que tendo-se candidatado em 1961 à fre
quência da A. M. nem sequer foi admitido.
Notificados os oficiais que seriam prejudicados com a eventual
procedência do recurso, alguns deles apresentaram contestação, que
s mostram juntas aos autos e que aqui se do por reproduzidas.
Em alegações finais o recorrente reafirma os pontos de vista
já anteriormente expendidos na petição acrescentando que o acto
impugnado está ferido de incompetência absoluta uma vez que o
CEME não está atitorizado por lei a delegar as suns cempetências.
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A Digna Magistrada do M.0 P.° pronuncia-’e no sentido da
irrecorribilidade do acto por ter natureza meramente confirmativa.
Decidindo:
A primeira questão que se nos coloca é a da recorribilidade
do acto.
Com interesse para tal decisão há que assentar nos factores
relevantes:
a) Por portaria de 30 de Novembro de 1982 o recorrente foi
promovido ao posto de major, contando a antiguidade para todos
os efeitos a partir dessa data (doe, de fls. 458);
b) Em 8 de fevereiro de 1984 o recorrente dirigiu um reque
rimento ao Chefe do Estado-Maior do Exército, no qual pedia que
lhe fosse contado para todos os efeitos, nomeadamente promoção e
antiguidade, o tempo que, em virtude do cumprimento do serviço
militar obrigatório, tinha determinado atraso no seu ingresso na
Academia Militar, ou sej a, que a sua antiguidade no posto de major
fosse alterada de 30 de Novembro de 1982 para 30 de Novembro
de 1979;
e) Por despacho de 2 de Maio de 1984, o General Ajudante-General indeferiu tal pretensão «por falta de base legal»;
d) Interposto recurso hierárquico deste despacho para o Chefe
do Estado-Maior do Exército, o Ajudante-General do Exército, por
delegação de poderes do Chefe do Estado-Maior do Exército, exarou
em 19 de Junho de 1984 o seguinte espacho: «Mantém-se o inde
ferimento.»
Aplicando o direito:
1. Alega o recorrente que o acto está ferido de vício de incom
petência absoluta, gerando nulidade susceptível de ser declarada a
todo o tempo, uma vez que o CEME não está autorizado por lei
a delegar a sua competência.
Ora, constitui princípio geral que para haver um acto válido
de delegação de poderes é necessário que exista uma lei que a per
mita (artigo 114.°, n.° 2, da Constituição).
Assim, a primeira questão que se nos coloca é a da própria exis
tência jurídica do acto administrativo impugnado dependente da
validade da delegação invocada.
A questão foi já tratada no Acórdão do STM de 9 de Fevereiro
de 1984, e também no Acórdão de 14 de fevereiro de 1985, fis. 379
e seguintes destes autos.
Nele se escreve:
«A Lei n.° 29/82, de 11 de Dezembro, só se referiu no seu
artigo 55.°, alínea b), ao exercício de poderes dek’gados pelo Chefe
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do Estado-Maior-General das forças Armadas no respectivo vice-chefe.
Sendo esta lei omissa quanto à delegação de poderes dos Chefes
de Estado-Maior dos Ramos, poderia ser-se tentado a concluir que
foi propósito do legislador não permitir essa delegação.
Crê-se, porém, que tal conclusão não será a mais consentânca
com o contexto do diploma que se interpreta.
Com efeito, a delegação de poderes do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas não está normativarnente expressa nas
disposições que lhe são próprias, mas sim no artigo 55.° que se
refere à competência do Vice-Chefe.
Com tal sistematização, também não poderia encontrar-se a
delegação de poderes dos Chefes de Estado-Maior dos Ramos nas
normas que expressam a sua competência.
Daí será de concluir que a Lei de Defesa Nacional não quis
derrogar o que em matéria de delegação de poderes dispõe a lei geral.
Poderia objectar-se que a delegação de poderes foi afastada pelo
seu artigo 59°, n.° 4, que só se refere aos actos definitivos e executó
rios praticados pelos Chefes de Estado-Maior, mas o argumento pro
varia demais na medida em que, face ao mesmo diploma, cabe
igualmente recurso dos actos administrativos praticados por delegação
pelo Vice-chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas.
O problema deslocou-se, assim, para o campo da lei geral, que
a Lei n.° 29/82, não quis atingir.
Ora, nos teriuos dos artigos 5•0 e 6.° do Decreto-Lei n.° 48 059,
de 23 de Novembro de 1967, os Ministros podem delegar poderes
e autorizar a sua subdelegação.
Enquanto o artigo 21.° da Lei n.° 3/74, de 14 dc Maio, que pre
ceituava que os Chefes dos Estados-Maiores dos Ramos desem
penhariam as funções que correspondiam anteriormente às dos mi
nistros das pastas militares, se manteve em vigor, nenhuns problemas
se suscitariam quanto à possibilidade legal de delegarem poderes.
Mas esse preceito foi revogado pelo artigo 74.°, n.° 1, alínea c),
da Lei n.° 29/82, criando-se assim um vácuo legislativo que é neces
sário integrar recorrendo aos princípios da lei geral
artigo 10.° do
Código Civil.
Ora se o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas
pode delegar poderes como atrás se referiu, não se vê que os Chefes
dos Estados-Maiores dos Ramos também o não possam fazer, preci
samente porque procedem as razões justificativas de regulamenta
ção daquela primeira delegação.
E que, conforme se refere no preâmbulo do Decreto-Lei n.° 48 059,
a excessiva concentração de competências é um mal de Administração
ção, que se impõe debelar, reconhecendo-se que uma das caracterís
ticas da nossa organização administrativa consiste na defeituosa
—
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repartição de competência que sobrecarrega demasiadamente os graus
superiores da escala hierárquica.
A essa luz, forçoso será admitir que as razões que justificam que
o Chefe do Estado-Maior-General das forças Armada.; delegue pode
res procedem inteiramente no caso omisso da delegação de poderes
dos Chefes dos Estados-Maiores dos Ramos, maxinzc’ no Exército.
onde os problemas correntes de Administração e as suar estruturas
são mais numerosos.»
Temos pois de concluir pela validade da delegação de poderes
do Chefe do Estado-Maior do Exército no Ajudante-General do
Exército.
2. Há que apurar agora se o acto impugnado tem natureza
definitiva e executória.
Actos definitivos são os que produzem efeitos jurídicos de per si,
pondo termo a um processo administrativo ou a um incidente autó
nomo desse processo, criando, modificando ou extinguindo uma
determinada situação jurídica
cfr. Ac. do STA de 27 de Junho
de 1968, in A.D. n.° 84, pág. 1718.
Ora, no caso vertente, o acto impugnado não tem essa natureza
inovadora. Ao invés, limita-se a reiterar o conteúdo da portaria
de 30 de Novembro de 1982, que fixou a antiguidade do recorrente
nos posto de major. Era este o acto que o recorrente deveria ter opor
tunamente impugnado, pois foi ele que definiu a situação jurídica
em causa.
Conforme resulta do disposto nos artigos 24.° do EOE (Decreto
-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril) e 25.° do FOFA (Decreto-Lei
n.° 46 672, de 29 de Novembro de 1965), a data de antiguidade nos
postos é expressa nos diplomas de promoção.
Daí que o acto definitivo e executório quanto à antiguidade do
recorrente no posto de major, que pretende ver corrigida, seja a
portaria de 1982. O despacho impugnado não criou nenhum efeito
jurídico novo, limitando-se a remeter para o acto anterior.
Ao acto que, dirigindo-se ao mesmo destinatário, repete o con
teúdo de um acto administrativo definitivo e executório anterior, sem
que o reexame dos pressupostos decorra da revisão imposta por lei,
entende-se que é confirmativo
cfr. M. Caetano, Manual 1, t0.
edição, pág. 452, e Sérvulo Correia, Noções, pág. 346.
O acto confirmativo não pode ser objecto de impugnação con
tenciosa, na medida em que não é definitivo, não tem eficácia jurí
dica própria, pois esta foi produzida pelo acto confirmado
cfr.
Ac. do STA de 30 de Novembro de 1978, in B. M. J. 292, pág. 405.
Pelo exposto e tendo em consideração o preceituado nos arti
gos 268.°, n.° 3, de Constituição, 15.°, n.° 1, da LOSTA, 25.°, n.° 1, e
55.° da LPTAF, rejeito o recurso dada a natureza meramente confirma
tiva do acto impugnado.
—

—

—
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Custas pelo recorrente, com oito mil escudos de imposto de
justiça e quatro mil escudos de procuradoria.
Registe e notifique.
Lisboa, 6 de Junho de 1986.
Assinatura ilegível.

IX

—

DECLARAÇÕES

Colocações e desempenho de funções:

1) O general de 4 estrelas, na situação de reserva, (50597811)
Pedro Alexandre Gomes Cardoso deixou de prestar serviço no
Gabinete do Chefe do Estado-Maior do Exército, desde 5 de Março
de 1986.
2) O coronel de infantaria, na situação de reserva, (51210311)
Alcides José Sacramento Marques continua a prestar serviço no
Estado-Maior do Exército desde 30 de Março de 1986.

3) O tenente-coronel de infantaria, na situação de reserva,
(51397911) Manuel Victor Morgado Carmona Ferro deixou de pres
tar serviço na Direcção de Transportes em 7 de Junho dc 1986.
4) Desde 29 de Abril de 1986, encontra-se na situação de dili
gência, no Distrito de Recrutamento e Mobilização de Braga, o major de
infantaria (36483959) José Humberto Batista da Silva, do Quartel-General da Região Militar do Norte.
5) O major de infantaria, na situação de reserva, (00204356)
Lelo Castro Jerónimo presta serviço no Instituto de Altos Estudos
Militares desde 24 de Fevereiro dc 1986.
6) O major de infantaria, na situação de reserva, (45234356)
António Rebordão Esteves Pinto presta serviço no Quartel-General
da Região Militar do Sul desde 8 de Março de 1986.

7) O coronel de artilharia, na situação de reserva, (50040511)
Álvaro Nuno Miranda Furtado continua a chefiar o Serviço de Mate
rial de Instrução após a sua passagem à situação de reserva em
22 de Abril de 1986.

2. Série

ORDEM DO EXÊRCITO N.

13

1153

8) O coronel de transmissões, na situaçõo de reserva, (45188557)
Fernando Homero Cardoso Figueira prestou serviço, no Instituto
de
Altos Estudos Militares, de 1 a 6 de fevereiro de 1986, e, na Aca
demia Militar, de 7 de fevereiro a 14 de Março de 1986.
9) O major do serviço geral do Exército, na situação de reserva,
(52159911) Manuel Pedro Aleixo deixou de prestar serviço no Hos
pital Militar Regional n.° 2 desde 3 de Junho de 1986.
10) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (52133811) António Figueiredo Rodrigues deixou de prestar
serviço no Hospital Militar dc Doenças Infecto-Contagiosas desde
3 de Junho de 1986.
11) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (50131011) José Douglas Henriques de Oliveira e Silva
deixou de prestar serviço no Regimento de Infantaria de Queluz
desde 1 de Abril de 1986.
12) Desde 14 de Maio de 1986 deixa de ser considerado na
situação de adido, nos termos do n.° 17 da alínea 6) 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, o capitão miliciano de infantaria
(Decreto-Lei n.° 90/78) José Manuel Ferreirinho Sousa Gonçalves,
da Direcção da Aima de Infantaria, onde continua colocado.
Cursos, estágios e tirocínios:
13) Deve ser averbado, ao oficial abaixo indicado, o Curso de
Análises Bromatológicas e Clínicas, que frequentou na Escola Prá
tica do Serviço Veterinário Militar:
Capitão veterinário (10210076) Francisco Manuel Cabrita de Re
sende, considerado apto.
14) Deve
de Promoção
Transmissões,
sificação que

ser averbado aos tenentes de transmissões o Curso
a Capitão, que frequentaram na Escola Prática de
de 6 de Janeiro a 23 de Maio de 1986, com a clas
a cada um se indica:

(17104379) Pedro Jorge Pereira Melo, 16,22 valores;
(15081576) Henrique José Silva Castanheira Macedo, 15,38 valores;
(17779174) José António Lobão Bernardo, 15,20 valores;
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(32255158)
(51086511)
(52681911)
(15958572)
(52265211)
(50362111)
(08073964)
(36811562)
(52135211)
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Manuel Francisco Jesus Arcângelo, 15,10 valores;
João Silva Martinho, 14,50 valores;
Zeferino Ribeiro Martins, 13,72 valores;
Victor Manuel Monteiro Job, 16,90 valores;
Salvador Francisco Albuquerque Vieira, 16,34 valores;
Ilídio José Costa, 15,81 valores;
José Sebastião Calmeíro Gonçalves, 14,83 valores;
Manuel Gonçalves, 14,96 valores;
Manuel Jesus Chaves, 14,59 valores.

15) Deve ser averbado aos oficiais abaixo indicados o Curso
de Promoção a Capitão que frequentaram no Instituto Superior
Militar, de 6 de Janeiro a 23 de Maio de 1986, com a classificação
que a cada um se indica:

Capitão miliciano (Decreto-Lei n.° 90/78):
(01081467) Abílio António Ferro Faria, 13,855 valores.
Tenentes do serviço geral do Exército:
(34146760)
(52882911)
(15275473)
(52025211)
(46200959)
(50438811)
(52879211)
(06374063)
(50203111)
(50455611)
(07681366)
(51096811)
(51331911)
(50054011)
(42199260)
(51983211)
(51354811)
(45500761)
(50884811)
(43183558)
(35249359)
(51341911)
(46300060)

Fernando Luís, 15,522 valores;
Custódio Marques Sousa, 15,251 valores;
Fausto Manuel Nicolau Casanova de Matos, 15,105 valores;
Manuel Francisco Mourão Rodrigues, 14,996 valores;
Francisco Paixão Batista, 14,852 valores;
José António Azenhas Trindade, 14,506 valores;
António Lopes dos Santos, 14,495 valores;
Bernardino Arlindo Raleira Laureano, 14,455 valores;
Joaquim António Ribeiro Sousa, 14,391 valores;
António Cardoso Bugalho Ferreira, 14,227;
Fernando Manuel Romeira Afonso, 14,051 valores;
Francisco de Oliveira Fernandes, 14,013 valores;
Celestino da Conceição Dores Mendes, 13,986 valores;
Adelino Moreira Raimundo, 13,961 valores;
Manuel Marques Ferreira, 13,872 valores;
José Carlos Antunes Canas, 13,650 valores;
José Romão Gonçalves, 13,504 valores;
João Ferreira Belo, 13,502 valores;
Luís Rodrigues Gouveia, 13,484 valores;
Américo Pereira Pinto Leitão, 13,373 valores;
António Madeira Cardana, 13,293 valores;
António Caldeira Magano, 13,250 valores;
Domingos António Manjerico Chalaça, 13,206 valores;
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(51315611)
(52685711)
(05765366)
(51986811)
(50191711)
(51759211)
(37007060)
(45176162)
(526731 11)
(52399311)
(52183811)
(46170861)
(37050660)
(51211611)
(50522711)
(45250562)
(51159611)
(01879463)
(50688611)
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António Barata Santana, 13,186 valores;
Joaquim António Dimas, 13,035 valores;
Fernando de Oliveira Lima, 13,022 valores;
José Plácido Rodrigues Almeida, 12,972 valores;
António José Amaral, 12,967 valores;
João Sofio Alexandrino, 12,924 valores;
Joaquim Pereira dos Santos, 12,9 13 valores;
Gregório Russo Martins, 12,80$ valores;
Manuel Joaquim Bonzinho, 12,677 valores;
Rui Joaquim Trindade Baixa, 12,618 valores;
Adelino de Jesus Pires Rodrigues, 12,606 valores;
Manuel João Sovela Canto, 12,597 valores;
Luís Cardoso, 12,544 valores;
Jacinto Valentim freixa, 12,431 valores;
Jacinto Chaveiro da Silva, 12,077 valores;
Moisés Gregório Beatriz, 11,994 valores;
José Carlos Teixeira Godinho, 11,942 valores;
Alfredo de Almeida Rodrigues, 11,851 valores;
José Luís Marianito da Silva, 11, 274 valores.

16) Deve ser averbado aos majores de infantaria abaixo men
cionados o Curso de Criptólogos que frequentaram no Batalhão de
Informação e Reconhecimento das Transmissões, de 6 de Janeiro
a 3 de Junho de 1986, com a classificação que a cada um se indica:
(00155$63) Antero Aníbal Ribeiro da Silva, 14,91 valores;
(31684362) Rui Fernando Ribeiro Lucena Coutinho, 12,96 valores.
17) Deve ser averbado aos oficiais abaixo indicados o Curso
de Interpretação de Fotografias Aéreas, que frequentaram no Ser
viço Cartográfico do Exército, de 13 de Janeiro a 8 de Abril de
1986, com a classificação que a cada um se indica:
Tenente de infantaria Jorge Manuel Soeiro Graça, grau 3, suficiente;
Tenente de infantaria José Custódio Madaleno Geraldo, grau 4, bom;
Tenente de artilharia Maurício Simões Tendeiro Raleiras, grau 4,
bom.

Pensão de invalidez:
1$) Por despacho da Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Pre
vidência, de 4 de Junho de 1986, publicado no Diário da República,
II Série, n.° 143, de 25 de Junho de 1986, passa a ser pago pela
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Caixa Geral de Aposentações, a partir do mês de Julho de 1986,
o oficial a seguir indicado:
Alferes miliciano de infantaria (17897569) Domingos Borges Martins,
12 122$00.

Reclassificação:
19) Conforme despacho do brigadeiro director do Serviço de
Pessoal de 12 de Junho de 1986, é o capitão miliciano de infantaria
(16262469) Saul Dias Pereira das Neves reclassificado em Serviço
de Pessoal/História, ao abrigo do n.° 2 do artigo 5.° do Decreto-Lei n.° 90/78, de 9 de Maio, por ter concluído com êxito, em 17
de Julho de 1980, a licenciatura em História (modalidade C).

Rectificações:
20) Na Ordem do Exército, 2. Série, nY 5, de 1 de Março de
1986, página 459, a linhas 14 e respeitante ao coronel Arnaldo
Afonso de Almeida Antunes, onde se lê: «artigo 1.0», deve ler-se:
«artigo 47.°»
21) Na Ordem do Exército, 2? Série, n.° 5, de 1 de Março de
1986, página 453, a linhas 8 e respeitante ao coronel António Manuel
Guerreiro Chaves Guimarües, onde se lê: «artigo 1.0», deve ler-se:
«artigo 47.°»
22) Na Ordem cio Exército, 2_a Série, n.° 5, de 1 de Março de
1986, página 448, a linhas 20 e respeitante ao coronel Matias Fiuza
Álvares da Costa, onde se lê: «artigo 1.0», deve ler-se: «artigo 47.°»
23) Na Ordem cio Exército, 2. Série, n.° 5, de 1 de Março dc
1986, página 437, a linhas 28 e respeitante ao coronel António Gam
boa Martíns Bragança, onde se lê: «artigo 1.0», deve ler-se:
«artigo 47.°»
24) Na Ordem cio Exército, 2? Série, n.° 5, de 1 de Março de
1986, página 459, a linhas 31, onde se lê: «1974», deve ler-se: «1976».
25) Na Ordem do Exército, 2? Série, n.° 3, de 1 de Fevereiro de
1986, página 283, respeitante ao capitão de transmissões, na situação
de reserva, (50244911) Alexandre Garcia Rodrigues onde se lê:
«deixou de prestar serviço no Centro Financeiro do Exército desde

2. Série

ORDEM DO EXÉRCITO N.’ 13

1157

li de Janeiro de 1986», deve ler-se: «deixou de prestar serviço
no Centro financeiro do Exército desde 1 de Janeiro de 1986».
26) Na Ordem cio Exército, 2. Série, n.° 7 de 1 de Abril de
1986, página 683, na parte respeitante ao capitão (06885457) Adal
berto José Centenico, onde se lê: «conta 10 anos e 10 meses de
serviço», deve ler-se: «conta 13 anos e 10 meses de serviço».

X

—

OBITUÁRIO

1978:
Abril, 14— Coronel, reformado, (50698911) Albino Amilcar Rodri
gues de Some, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
1983:
Dezembro, 17
Alferes, reformado, (52938511) Joaquim Rodrigues
de Sousa Prata, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
—

1984:
Tenente-coi-onel, reformado, (50545611) Ernesto fer
Novembro, 11
feira Proença, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
—

1986:
Abril, 27— Coronel, reformado, (50544211) Manuel Guerra Pinheiro,
do Quartel-General da Região Militar do Norte.
Junho, 1
Alferes, i-eformado, (52931311) João Albino, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
—

O Chefe do Estado-Maior do Exército
Jorge da Costa Scitazar Braga, general
Está conforme:
O Ajudante-General

José Fernando Lopes Gonies Marques, general
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MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

ORDEM

DO

EXÉRCITO

2. SÉRIE
N. 14/DE 15 DE JULHO DE 1986

Publica-se ao Exército o seguinte:
I

—

DECRETOS, PORTARIAS E DESPACHOS

PRESIDÉNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
E MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
Despacho conjunto
Nos termos do disposto no n.° 2 do artigo 5.° do Decreto-Lei
n.° 705/75, de 19 de Dezembro, e mediante proposta do Gover
nador de Macau, é nomeado o coronel de artilharia José Fer
nando Proença de Almeida para o cargo de comandante das
Forças de Segurança de Macau, que se encontra vago.
6 de Junho de 1986.— O Ministro de Estado, Eurico Silvo
Teixeira de Meto.
O Ministro da Defesa Nacional, Leonardo Eugé
nio Ramos Ribeiro de Almeida.
—

(D. R., II Série, n.° 145, de 27 de Junho de 1986)

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
Gabinete do Ministro
Portaria
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro da
Defesa Nacional, ao abrigo dos artigos 35.°, n.° 2, alínea e),
e 44•o, n.° 2, alínea o), da Lei n.° 29/82, de 11 de Dezembro,
exonerar, por motivo de passagem à situação de reforma, o
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coronel de artilharia, na situação de reserva, (50367711) Fer
nando Ferreira Valença do cargo de assessor militar do Ins
tituto da Defesa Nacional, para o qual havia sido tiomeado por
portaria publicada no Diário da República, 2.a Série, n.° 63,
de 16 de Março de 1977. (Anotação, TC, 19 de Junho de 1986.)
11 de Junho de 1986.—O Ministro da Defesa Nacional, Leo
nardo Eugénio Ramos Ribeiro de Almeida.
(D. R., II Série, n.° 151, de 4 de Julho de 1986.)

MINISTËRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Comando-Geral da Polícia de Segurança Pública
Por portaria de 2$ de Abril de 1986 (visto TC, 11 de Junho
de 1986):
Manuel Martins de Barros, major do quadro especial de oficiais de
nomeado, em comissão normal, para o cargo de
infantaria
comandante distrital da Polícia de Segurança Pública de Viana
do Castelo com efeitos desde 28 de Abril de 1986, inclusive, por
urgente conveniência de serviço. (São devidos emolumentos.)
—

Por portarias de 2 de Maio de 1986 (visto, TC, 11 de Junho
de 1986):
Fernando Governo dos Santos Maia, tenente-coronel de cavalaria
nomeado, em comissão normal, para o cargo de comandante
do Corpo de Intervenção da Polícia de Segurança Pública com
efeitos desde 1 de Maio de 1986, inclusive, por urgente conve
niência de serviço.
—

exonerado
Baltazar Espada Gamito Ferreira, major de cavalaria
do cargo de comandante de divisão da Polícia de Segurança
Pública do Distrito de Lisboa com efeitos desde 1 de Maio de
1986, inclusive, e nomeado, em comissão normal, desde a mesma
data, para o cargo de subchefe da 2. Repartição do Comando-Geral da Polícia de Segurança Pública.
—

(São devidos emolumentos.)
Pelo Superintendente.Geral, (Assinatura
19 de Junho de 1986.
ilegível).
(D. R., II Série, a.° 145, dc 27 de Junho de 1986.)
—

2. Série
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11—JUSTIÇA E DISCIPLINA
Condecorações:
Por na Ordem do Exército, 2.’ Série, n.° 4, de 15 de fevereiro de
1986, terem saído com inexactidão, publicam-se novamente as
seguintes condecorações:
Estado-Maior do Exército
Por portaria de 15 de Outubro de 1985:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com
a medalha de prata de serviços distintos, por ter sido con
siderado ao abrigo dos artigos 21.° e 25.°, com referên
cia ao n.° 3 do artigo 67.°, todos do Regulamento da Me
dalha Militar e das Medalhas Comemorativas das forças Armadas,
de 20 de Dezembro de 1971, o brigadeiro (51370111) José Alberto
Loureiro dos Santos.
Por portaria de 15 de Novembro de 1985:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com
a medalha de prata de serviços distintos, por ter sido con
siderado ao abrigo dos artigos 21.° e 25.°, com referên
eia ao n.° 3 do artigo 67.°, todos do Regulamento da Me
dalha Militar e das Medalhas Comemorativas das forças Armadas,
de 20 de Dezembro de 1971, o brigadeiro (51474111) António
Adolfo Rodrigues Leite Assunção.

III

—

MUDANÇAS DE QUADRO

Considerado com ingresso provisório no quadro permanente do
serviço de saúde (ramo veterinário) e graduado no posto de
alferes desde 11 de Junho de 1985, nos termos da Portaria
n.° 126/80, de 21 de Março, o aspirante a oficial miliciano
médico veterinário (06308780) Rui Manuel do Sacramento Gon
çalves, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 11 de Junho de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 12 de Junho de 1986. No so devidos emolu
mentos.)
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Considerado com ingresso definitivo no quadro permanente do ser
viço de saúde (ramo veterinário) desde 31 de Agosto de 1985,
colocado na Escola Prática do Serviço Veterinário Militar,
com o posto de tenente veterinário desde 31 de Agosto de
1985, contando a antiguidade e com direito ao vencimento deste
posto desde a mesma data, nos termos do n.° 18 da Portaria
n.° 126/80, de 21 de Março, e alínea b) do artigo 31.° e
artigo 74.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, o alferes
graduado veterinário (06308780) Rui Manuel do Sacramento
Gonçalves.
foi considerado com ingresso provisório no quadro permanente
do serviço de saúde por portaria de 11 de Junho de 1985.
Concluiu com aproveitamento, em 30 de Agosto de 1985, o
estágio para oficial do quadro permanente do serviço de saúde
no qual obteve a classificação final de 12,790 valores.
Preenche a vaga deixada pelo tenente veterinário Artur Dinis
Fernandes que, em 4 de Julho de 1984, foi promovido ao posto
imediato.
fica colocado na escala do seu serviço imediatamente à esquerda
do tenente veterinário José Luís Miguez Barroso.
(Por portaria de 31 de Agosto de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 11 de Junho de 1986. Não são devidos emolu

mentos

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:
Desde 12 de Março de 1986 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, no Estado-Maior-General das
forças Armadas, continuando, porém, desde a mesma data, na
mesma situação de adido, nos termos do n.° 9 da citada alínea,
por ter sido nomeado para desempenhar o cargo de Director
Nacional de Armamento, o general Luís Emílio Cravo da Silva.
(Por portaria de 12 Março de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 24 de Junho de 1986.)

2. Série
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Passagem à situação de reserva:
Brigadeiro (51210211) Júlio Simões de Sousa da Silva, nos termos da
condição 1.a da alínea b) do n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei
n.° 5 14/79, de 28 de Dezembro, em conjugação com o artigo 4.°
do Decreto-Lei n.° 187/77, de 9 de Maio, devendo ser consi
derado nesta situação desde a data da presente portaria.
fica com a pensão mensal de 120 400$00. Conta 41 anos de
serviço.
(Por portaria de 24 de Abril de 1986. Não carece de visto do

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

Brigadeiro (51409511) Rafael Ferreira Durão, nos
do n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.°
Dezembro, devendo ser considerado nesta
data da presente portaria.
fica com a pensão mensal de 142 960$00.
serviço.

termos da alínea d)
514/79, de 28 de
situação desde a
Conta 53 anos de

(Por portaria de 1 de Maio de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Armas e serviços:
Passagem à situação de supranumerário permanente:
Nos termos dos artigos 2.° e 5.° do Decreto-Lei n.° 389/84,
de 11 de Dezembro:
Major de cavalaria, adido, (00003102) João Carlos Albuquerque
Pinto, do Corpo de Tropas Pára-Quedistas, onde continua colo
cado, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
O referido oficial continua na situação de adido nos termos
da alínea a) do artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 42 073, de 31 de
Dezembro de 1958.
(Por portaria de 28 de Maio de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 12 de Junho de 1986.)

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:
Desde 24 de Fevereiro de 1986 deixa de ser considerado na situação
de adido, nos termos do n.° 18 da alínea b) do artigo 44.° do De
creto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, por ter deixado de prestar
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serviço, em diligência, no Estado-Maior-General das Forças
Armadas, continuando, porém, desde a mesma data, na mesma
situação de adido, nos termos do n.° 9 da citada alínea, por ter
sido nomeado para o cargo de adido de Defesa em Madrid,
o coronel de infantaria (51392611) Hugo Ferdinando Gonçalves
Rocha.
(Por portaria de 24 de fevereiro de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 24 de Junho de 1986.)
Tenente-coronel de infantaria, no quadro, (50991211) José Cabaço
Louro, do Centro de Estudos Psicotécnicos do Exército, por ter
sido requisitado para desempenhar uma comissão de serviço
dependente do 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 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 24 de Junho de 1986)

Tenente-coronel de cavalaria, no quadro, (50434711) Fernando Go
verno dos Santos Maia, do Estado-Maior do Exército, por ter
sido nomeado para o cargo de comandante do Corpo de Inter
venção da Polícia de Segurança Pública, devendo ser conside
rado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Maio de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 12 de Junho de 1986.)
Desde 1 de Maio de 1986 deixa de ser considerado na situação de
adido nos termos do n.° 9 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei 11.0 176/71, de 30 de Abril, por ter deixado de prestar ser
viço no Ministério da Administração Interna, na Polícia de
Segurança Pública, continuando, porém, desde a mesma data, na
mesma situação de adido nos termos do citado número, alínea,
artigo e decreto-lei, por ter sido nomeado para prestar serviço na
Casa Militar da Presidência da República, o tenente-coronel de
cavalaria (50432711) Manuel Soares Monge.
(Por portaria de 1 de Maio de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 24 de Junho de 1986.)
Tenente-coronel de engenharia, no quadro, (50770711) João Marçal
Correia Leite, do Regimento de Engenharia de Espinho, por
ter sido nomeado para o cargo de 2.° comandante do Batalhão
de Sapadores Bombeiros do Porto, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Maio de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 12 de Junho de 1986.)

2. Série
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Capitão de engenharia, no quadro, (15535777) José António Car
neiro Rodrigues da Costa, do Regimento de Engenharia de
Lisboa, por ter sido nomeado para o cargo de adjunto técnico do
Batalhão de Sapadores Bombeiros de Lisboa, devendo ser consi
derado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 6 de fevereiro de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 24 de Junho de 1986.)
Coronel médico, no quadro, (51264511) Carlos Alberto ferreira
Ribeiro, da Direcção do Serviço de Saúde, por ter sido nomeado
para desempenhar a função de vogal do Conselho Fiscal dos
Estabelecimentos Fabris do Exército, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1985, anotada pelo Tribunal de
Contas eni 12 de Junho de 1986.)
Desde 1 de Abril de 1986 deixa de ser considerado na situação de
adido nos termos do n.° 18 da alínea b) do artigo 44.° do L)ecreto

-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, por ter deixado de prestar ser
viço, em diligência, nos Serviços Sociais das forças Armadas,
continuando porém, desde a mesma data, na mesma situação
de adido nos termos do n.° 9 da citada alínea, artigo e decreto-lei, por ter sido nomeado para uma comissão de serviço no
Ministério das Finanças, na Guarda fiscal, o major do serviço
geral do Exército (51585811) Manuel Pires Diogo.
(Por portaria de 1 de Abril de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 24 de Junho de 1986.)
Major do quadro especial de oficiais, no quadro, (06569263) Manuel
Martins de Barros, do Regimento de Infantaria do Porto, por
ter sido requisitado para desempenhar uma comissão de serviço
dependente do Ministério da Administração Interna, na Polícia
de Segurança Pública, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 28 de Abril de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 24 de Junho de 1986.)
Nos termos do n.° 12 da alínea li) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Major de infantaria, adido, (06183465) António Guerreiro Calvinho,
da Chefia do Serviço de Material de Instrução, por aguardar
a publicação legal de passagem à situação de reforma extraor
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dinária, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 25 de Abril de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 24 de Junho de 1986.)

Nos termos do nY 16 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto
-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Desde 3 de Março de 1986, deixa de ser considerado na situação de
adido, nos termos do n.° 18 da alínea b) do artigo 44.° do De

creto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, por ter deixado de prestar
serviço, em diligência, no Estado-Maior-General das Forças
Armadas, continuando, porém, desde a mesma data, na situação
de adido nos termos do n.° 16 da citada alínea, artigo e decreto-lei (situação em que já se encontrava desde 5 de Outubro
de 1985), o coronel de infantaria (51380611) Fernando Soares
da Cunha, da Direcção da Arma de Infantaria.
(Por portaria de 3 de Março de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 24 de Junho de 1986.)

Capitão do serviço geral do Exército (51699511) José Manuel da
Palma, adido no Ministério das Finanças, na Guarda Fiscal,
onde continua, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
O referido oficial encontra-se 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.
(J’or portaria de 24 de Abril de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 12 de Junho de 1986.)

Capitão do serviço geral do Exército, adido, (51226911) Adriano
Jorge da Silva, do Instituto Superior Militar, onde continua,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.

O referido oficial encontra-se 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 se encontrar a prestar serviço no Instituto
Superior Militar.
(Por portaria de 11 de Maio de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 24 de Junho de 1986.)

2.’ Série
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Passagem à situação de reserva:
Coronel de infantaria (51105411) João Domingos dos Santos Inácio,
nos termos da condição fa da alínea b) do n.° 1 do artigo 1.0
do Decreto-Lei n.° 5 14/79, de 26 de Dezembro, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 124 700$00. Conta 46 anos de
serviço.
(Por portaria de 25 de Maio de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Major de infantaria (49060036) Renato Augusto Trindade, nos
termos da condição 1.a da alínea b) 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 76 158$00. Conta 29 anos e 10
meses de serviço.
(Por portaria de 16 de Março de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Ex-capitão de infantaria (38758753) Joaquim Lourenço da Rocha
e Santos, nos termos da condição 1.’ da alínea a) do n.° 1 do
artigo 47.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo
ser considerado nesta situação desde 22 de Agosto de 1980.
Esta portaria torna tiula e de nenhum efeito a portaria de 14
de Fevereiro de 1975, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 1, de 1 de Janeiro de 1977.
Fica com a pensão mensal de 29 670$00. Conta 32 anos e 3
meses de serviço.
(Por portaria de 21 de Abril de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)

Coronel de artilharia (50025311) Martinho de Carvalho Leal, 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 con
siderado nesta situação desde a data da presente portaria.
fica com a pensão mensal de 115 650$00. Conta 40 anos de
serviço.
(Por portaria de 1 de Abril de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.’ 276-A/75.)

Coronel de artilharia (50169011) Rolando de Carvalho Tomás Fer
reira, 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
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nesta situação desde a data da presente portaria.
fica com a pensão mensal de 132 100$00. Conta 41 anos de
serviço.
(Por portaria de 1 de Maio de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

de artilharia (50447411) Manuel Rodrigues dos
Santos, nos termos da condição 4. da alínea e) do n.° 1 do
artigo 1.0 do Decreto-I.ei 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 94 866$00. Conta 33 anos e 5
meses de serviço.
(Por portaria de 10 de Abril de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Tenente-coronel

Coronel de engenharia (50972111) Eduardo Luís Afonso Condado.
nos termos da condição 1 a 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 115 980$00. Conta 42 anos de
serviço.
(Por portaria de 18 de Maio de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.’ 276.A/75.)

Capitão de transmissões (ramo manutenção) (51310211) Alcides
Arsénio ferreira, 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 90 300$00. Conta 36 anos de
serviço.
(Por portaria de 31 de Março de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Capitão de transmissões (ramo exploração) (51689411) Renato José
Vidigal da Conceição, nos termos da alínea d) 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 98 560$00. Conta 37 anos de
serviço.
Por portaria de 15 de Maio de 1986. 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)
(50005311) Eduardo Luís de Sousa Vasco, nos termos da con
dição 4. da alínea e) do n.° 1 do artigo J .° 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 84 029$00. Conta 33 anos e 6
meses de serviço.
Major do serviço geral do Exército (51002311) José Teixeira Queirós,
nos termos da condição 1.a 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 91 900$00. Conta 47 anos de
serviço.
(Por portaria de 1 de Maio de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Major do serviço geral do Exército (50967611) Manuel Gomes Gil,
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 considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
fica com a pensão mensal de 111 780$00. Conta 39 anos de
serviço.
(Por portaria de 7 de Abril de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Capitão do serviço geral do Exército (50130111) Joaquim Saramago
Segurado, nos termos da condição 1? da alínea b) 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 92 060$00. Conta 43 anos de
serviço.
(Por portaria de 8 de Fevereiro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Capitão do serviço geral do Exército (52568511) António Joaquim
de Sousa Amorim, 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 considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 92 060$00. Conta 42 anos de
serviço.
(Por portaria de 11 de Fevereiro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Capitão do serviço geral do Exército (52056611) José dos Santos,
nos termos da alínea d) do n.’ 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei
n.° 514/79, de 2$ de Dezembro, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
fica com a pensão mensal de 90 300$00. Conta 44 anos de
serviço.
(Por portaria de 30 de Abril de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 276-A/75.)
Capitão do serviço geral do Exército (51361011) Gabriel Jesus
Magalhães Pascoal, 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 105 020$00. Conta 36 anos de
serviço.
Capitão do serviço geral do Exército (51286911) António Correia
Lopes, 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 90 300$00. Conta 36 anos de
serviço.
Capitão do serviço geral do ExérciLo (52166211) Dinis de Jesus
ferreira, 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 90 300$00. Conta 39 anos de
serviço.
Capitão do serviço geral cio Exército (52259211) António José Fer
nandes, nos termos da alínea il) 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 84 700$00. Conta 36 anos de
serviço.
(Por portaria de 1 de Maio de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Capitão do serviço geral do Exército (52398511) Mário Antunes da
Fonseca, nos termos da condição 1.0 da alínea b) do n.° 1 do
artigo l.° do Decreto-Lei n.° 5 14/79, de 2$ de Dezembro, de-
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vendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Fica com a pensão mensal de 92 060$00. Conta 41 anos de
serviço.
(Por portaria de 25 de Maio de 1986. Níío carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)

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 de 1947:

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Abrantes
Alferes miliciano de infantaria José Branquinho dos Santos Pequeno,
devendo ser considerado nesta situação desde 22 de Julho de
1983.
Capitão miliciano do serviço de administração militar António
Trancas Godinho de Carvalho, devendo ser considerado nesta
situação desde 29 de Agosto de 1980.
Tenente miliciano do serviço de administração militar Alexandre de
Jesus Campos, devendo ser considerado nesta situação desde
18 de Janeiro de 1982.
(Por

portaria de 30

de Junho de

1986.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Coimbra
Tenente miliciano do serviço de saúde João Henrique Fernandes
Loja, devendo ser considerado nesta situação desde 12 de
Julho de 1978.
Alferes miliciano do serviço de saúde Joaquim António da Costa
Marques Trindade, devendo ser considerado nesta situação desde
1 de Novembro de 1973.
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Distrito de Recrutamento e Mobilização de Lisboa
Tenente miliciano do serviço de administração militar João Amador
Hardman Marques Silva, devendo ser considerado nesta situação
desde 5 de Janeiro de 1986.
(Por portaria de

30

de Tunho de t986.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização do Porto
Tenentes milicianos de infantaria Rui Armando Moutinho Teixeira,
Francisco Vieira da Costa Neto, António fernandes Moreira
Torres, Juvenal António Marçal Dinis Poção, José Artur de
Pinho Dias, Rtii Moreira Dias, Arnaldo da Silva Pinto, Manuel
de Oliveira Ramos. António Vasco Teixeira de Queiroz de
Araújo, Victor Manuel Moreira Leão, António César Gouveia
de Oliveira, António de Jesus Ribeiro, Augusto Pinto de
Almeida, Jaime Vieira Segura, Francisco Manuel Mendes Ma
chado da Silva, Albino Correia dos Santos Lima, António
José Lucas Saraiva, Nuno Manuel Prata de Vasconcelos Cas
telo, devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 15, 18 e 21 de Janeiro, 13, 17, 17, 23 e 25 de Fevereiro,
12, 22, 26, 28, 29 e 31 de Março, 4, 8, 1$ e 20 de Abril de 1986.
(Por portaria de 30

de Junho de

1986.)

Alferes milicianos de infantaria (36146462) António da Costa Fer
reira, (00055462) Fernando Silva Ferreira, (05505662) José
Manuel dos Santos Araújo, (36129162) Álvaro António Ribeiro
Marques, (00206262) Alfredo Ovídio Sousa Faria e (42070362)
José António Garcia Braga da Cruz, devendo ser considerados
nesta situação desde, respectivamente, 2, 14, 15 e 20 de Janeiro,
25 de Março e 3 de Abril de 1986.
(Por

portaria

de

3

de Julho de

1986.)

Capitães milicianos de artilharia Arnaldo Ferreira Pedroso Lima,
António José Lima Saraiva Dias e RodolTo António de Almeida
e Castro, devendo ser considerados nesta situação desde, respec
tivamente, 4, 15 e 1$ de Março de 1986.
Tenentes milicianos de artilharia Manuel Maria Henriques dos
Santos, Manuel Rogério de Jesus da Silva, Miguel Carlos de
Viveiros Avides Moreira, David Emanuel da Rocha Barbosa
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e Miguel Ãngelo de Oliveira e Brito, devendo ser considerados
nesta situação desde, respectivamente, 14 de Janeiro de 1985,
1 e 14 de Fevereiro, 11 e 16 de Abril de 1986.
Alferes milicianos de artilharia Manuel Maria Henriques Santos,
Miguel Ribeiro Gomes, Fernando Abílio Freitas Castelo e Artur
Dias da Costa, devendo ser considerados nesta situação desde,
respectivamente, 14 de Janeiro, 15 de Março, 6 e 15 de Maio
de 1986.
Tenentes milicianos de cavalaria Manuel Augusto Malhado Pinheiro
Torres, Miguel Ferreira Meireles, Manuel Alves e Luís Artur
Gonçalves Pereira da Silva, devendo ser considerados nesta
situação desde, respectivamente, 11 de Janeiro, 12 e 20 de feve
reiro e 21 de Março de 1986.
Tenentes milicianos de engenharia António Maria Mesquita de
Araújo Ramos, José Augusto Guerra Rodrigues, António Ma
nuel Pires e José Aníbal Lousada Soares, devendo ser conside
rados nesta situação desde, respectivamente, 2 de Janeiro, 22
de Fevereiro, 13 e 27 de Março de 1986.
Tenente miliciano de transmissões António Ramos de Carvalho,
devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Março de
1986.
Alferes miliciano de transmissões Pedro João do Vale Peixoto e
Vilas Boas, devendo ser considerado nesta situação desde 20 de
Fevereiro de 1986.
Tenentes milicianos do serviço de saúde Nélson Santos de Almeida
Marçal e Joaquim Ilídio Rodrigues Guedes, devendo ser consi
derados nesta situação desde, respectivamente, 2 e 12 de Abril
de 1986.
Alferes milicianos do serviço de saúde Tércio da Silva Rodrigues
Pinto, José António Alves e Frederico Artur da Costa Silvestre,
devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente,
21 e 25 de Fevereíro e 29 de Março de 1986.
Tenentes milicianos do serviço de administração militar Alberto Elísio
dc Castro Ferreira, Rogério Alberto Amaral da Costa, José
Emanuel de Sousa ferreira, José Manuel Soares Correia, Manuel
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Velhote Rodrigues Correia, Orlando Augusto Guedes da Costa,
Vasco Manuel Megre Casimiro Bizarro, Manuel Armindo Ama
ral de Oliveira Dias, José Barbosa Marques Leal, José Júlio de
Oliveira de Castro Vilarinho, Óscar Joaquim Teixeira Queiroz,
Raul Ricardo Barbosa Guimarães Lambert e José Alberto Mi
randa Pinheiro Magalhães, devendo ser considerados nesta
situação desde, respectivamente, 10, 13 e 29 de Janeiro, 8, 13
e 19 de fevereiro, 6, 10, 11, 14 e 30 de Março, 13 e 20 de
Abril de 1986.
Tenente miliciano do serviço de pessoal Eusébio Augusto Pirnentel
Alves, devendo ser considerado nesta situação desde 6 de
Janeiro de 1986.
Tenentes milicianos do serviço de material Mário Carlos Palhete
Soares, Álvaro José Morais Minguéns, Manuel José Sousa Tava
res, Luís Fernando Campos Nunes de Sousa e Ricardo Jorge de
Araújo Botelho, devendo ser considerados nesta situação
desde, respectivamente, $ de Janeiro, 3, 10 e 2$ de Fevereiro
e 29 de Março de 1986.
Alferes milicianos do serviço de material António Faria Lemos,
Óscar Augusto Gomes Felgueiras e José Luís Fonseca da Costa
Mendes, devendo ser considerados nesta situação desde, respec
tivamente, 2, 9 e 11 de Março de 1986.
Tenentes milicianos capelães eventuais Domingos de Lima Milheiro
Leite e José Joaquim da Silva Leal, devendo ser considerados
nesta situação desde, respectivamente, 10 de fevereiro e 12 de
Abril de 1986.
Alferes milicianos capelães eventuais Adriano Leite Gomes e loa
quim Pinto da Mota, devendo ser considerados nesta situação
desde, respectivamente, 30 de Janeiro e 14 de Fevereiro de 1986.
(Por portaria de 30 de Junho de 1986.)

Baixas de serviço:
O aspirante a oficial miliciano de infantaria (12513385) Carlos Al
berto da Cunha Lobato, do Centro de Instrução de Operações
Especiais, tem baixa de serviço, nos termos do artigo 3.° do
Decreto-Lei n.° 2$ 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
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meios de subsistência», devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 29 de Abril de 1986.)
O aspirante a oficial miliciano de artilharia (14991684) Raul Manuel
Domingos Monteiro, do Grupo de Artilharia de Guarnição
n.° 1, tem baixa de serviço nos termos do artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 28 404, de 31 de Dezembro de 1937, por ter sido jul
gado 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 30 de Abril de 1986.)
O aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar
(00023480) José Manuel Madeira Belbute, do Centro de Gestão
Financeira da Região Militar do Sul, tem baixa de serviço
nos termos do artigo 3.° do Decreto-Lei ti.0 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 17 de Março de 1986.)
O aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal (41462261)
João David Pinto Correia, do 2.° Grupo de Companhias de
Administração Militar, tem baixa de serviço, nos termos do
artigo 3.° do Decreto-Lei nY 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 13 de Agosto de 1963.
(Por portaria de 30 de Junho de 1986.)
V

—

PROMOÇÕES

Oficiais do quadro permanente
Atinas e serviços:
Direcção do Serviço de Material
Major do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), o
capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção)

ORDEM DO EXËRCITO N.° 14

1176

2. Sérle

(50358311) Raul Arcanjo Teixeira, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da pre
sente portaria.
(Por portaria de 3 de Março de 1986. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Chefia do Serviço de Reconhecimento de Transmissões
Major do quadro especial de oficiais, o capitão do quadro especial
de oficiais (41403861) António Carvalho do Nascimento, con
tando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Março de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A175.)

Õrgãos de execução dos serviços e outros elementos:
Diversos:
1 •a Brigada Mista Independente
2.° Batalhão de Infantaria Motorizado
(Regimento de Infantaria de Abrantes)
Major do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
o capitão do serviço de material (serviços técnicos de manuten
ção) (50442411) Luís Manuel de Jesus Martins Cascalheira,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo venci
mentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 31 de Março de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Adidos:
Nas Forças de Segurança de Macau
Major de cavalaria, adido nas forças de Segurança de Macau, o
capitão de cavalaria, adido nas referidas Forças de Segurança,
(36491257) Joaquim António Alcaíde de freitas, contando a

antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
1 de Outubro de 1985.
(Por portaria de 25 de Março de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Na situação de reforma extraordinária:
Graduado no posto de major dc infantaria, na situação de reforma
extraordinária, nos termos dos artigos 1.0 e 4•0 do Decreto-Lei
n.° 295/73, de 9 de Junho, o capitão de infantaria (04030369)
Ivo Augusto Geraldo faria Paulino, contando a antiguidade
desde 1 de Outubro de 1985.
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 1 de Julho de 1986.)
Oficias do quadro de complemento
Armas e serviços:
Estado-Maior do Exército
Tenente miliciano de infantaria, o alteres miliciano de infantaria
(10689476) José António Marques Nobre Saramaga, contando a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 18 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/is.)
Inspecção-Geral do Exército
Tenente miliciano do serviço de pessoal, o alferes miliciano do ser
viço de pessoal (04466176) José Manuel Madeira Rodrigues,
contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 18 de Dezembro de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n° 276-A/75.)

Quartéis-generais:
Região Militar do Centro
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, o soldado cadete
(06706082) José Carlos de Meio Costa, contando a antiguidade
desde 1 de Novembro de 1985.
(Por portaria de 19 de Junho de 1986.)
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Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução
e unidades:
Infantaria:
Escola Prática de Infantaria
Graduados no posto de aspirantes a oficial milicianos de infantaria,
os soldados cadetes (07218381) António Manuel Pinto Adão,
(04561080) António do Vale Vallejo Paes, (02363380) Bernar
dino Fernando Ribeiro Alves Passos, (05039480) Joaquim Ber
nardino de Oliveira Lopes, (02774565) João Granado Granjo
Pires Quintela, (02107982) Carlos Miguel Simões da Silva Teixeira
de Sousa, (01857684) Carlos Manuel Pedro Dias, (04911083)
Albano Granja, (01444084) Amadeu Fernando Costa Monteiro
de Magalhães, (03516283) João Maria Jonet da Silva Bruschy,
(04647184) João Paulo Martins Neta, (04395383) Carlos Ale
xandre Abreu Pinheiro, (08645085) José Manuel Carvalho de
Sousa, (04336183) Paulo Jorge Serra Cardoso, (00896281) Ma
nuel Borlido Pereira, (04103985) José Pedro Ferreira da Silva,
(16563478) João António de Almeida Frias Teixeira, (00159985)
Carlos Manuel das Neves Valente, (08133780) Pedro Jorge
Costa dos Santos, (04599985) Fernando Luís Santos Pires,
(02413985) Carlos Manuel Serrasqueiro Rito, todos da Escola
Prática de Infantaria.
(Por portaria de 20 de Julho de 1985.)

Regimento de Infantaria de Beja
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (05642477) Miguel Luís Leal Coelho, contando a
antiguidade desde 17 de Dezembro de 1983, desde quando deve
ser considerado nesta situação.

(Por portaria de 3 de Março de 1986. No carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Infantaria de Chaves
Desgraduado do posto de capitão miliciano de infantaria, desde
15 de Julho de 1975, o alferes miliciano de infantaria, do
Regimento de Infantaria de Chaves, (05482069) Mário Machado
Pinto de Oliveira, na situação de disponibilidade desde a mesma
data.
(Por portaria de 9 de Maio de 1986.)
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Regimento de Infantaria de Víseu
Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de infantaria
(08064481) José Casimiro Janela Neca, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1$ de Dezembro de 1985. 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 (17749084) Rogério Soeiro Ribeiro, contando a anti
guidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)

Artilharia:
Centro de Instrução de Artilharia Antiaérea de Cascais
Alferes miliciano de artilharia, o aspirante a oficial miliciano de
artilharia (18165183) Tiago Marques Serralheiro, contando a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Cavalaria:
Escola Prática de Cavalaria
Alferes miliciano de cavalaria, o aspirante a oficial miliciano de
cavalaria (04907579) Jorge Manuel de Sousa Martins Araújo,
contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n? 276.A/75.)

Regimento de Cavalaria de Santa Margarida
Tenente miliciano de cavalaria, o alferes miliciano de cavalaria
(06661881) Carlos Alberto Gonçalves Batalha, contando a anti
guidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1$ de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.’ 276-A/75.)
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Engenharia:
Escola Prática de Engenharia
Alferes miliciano de engenharia, o aspirante a oficial miliciano de
engenharia (16641183) João Manuel Gomes Pássaro, contando
a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Nula e de nenhum efeito a portaria de 28 de Setembro de 1985,
publicada na Ordem do Exército, 2. Série, n.° 1, de 1 de Janeiro
de 1986, página 46, que gradua no posto de tenente o alferes
graduado capelão eventual (05731872) Diamantino Dias dos
Santos Penida.
(Por portaria de 19 de Junho de 1986.)

Serviço de transportes:
Batalhão do Serviço de Transportes
Alferes miliciano do serviço de transportes, o aspirante a oficial
miliciano do serviço de transportes (12212683) Raimundo dos
Santos Rafael Correia, contando a antiguidade desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Comandos:
Regimento de Comandos
Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de infantaria
(06542475) Alberto Manuel Victor Braz, contando a antigui
dade desde 13 de Julho de 1979, desde quando deve ser consi
derado nesta situação.
(Por portaria de 14 de Fevereiro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (15003284) Luís Filipe das Neves Fernandes Maneira,
em disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da pre
sente portaria.
(Por portaria de 13 de Junho de 1986.)
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Õrgãos de execução dos serviços e outros elementos:
Estabelecimentos de instrução
Academia Militar
Tenente miliciano de infantaria, os alferes milicianos de infantaria
(17842480) António Sérgio da Costa Santos e (13901581) Joa
quim Lúcio Silva Conceição, contando ambos a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 18 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A175.)
Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de infantaria
(16198181) Armando dos Santos Ramos, contando a antigui
dade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1986. 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 (19873684) José Augusto Cardoso Almeida e
(10008282) Carlos Luís Almeida Alves Costa, contando ambos
a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. 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
(07376881) José Fernando dc Araújo Carvalho, (10589981) Rui
Albertino Costa Neto, (00392880) Jaime da Silva Sequeira e
(06032381) Joaquim José dos Santos Alves, contando todos a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 18 de Dezembro de 1985. 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 (02917682) José da Costa Rodrigues dos Santos, con
tando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 276-A/75.)
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VI— COLOCAÇÕES EXONERAÇÕES E TRANSFERËNCIAS

Oficiais do quadro permanente
Corpo de oficiais generais:
Direcção da Arma de Infantaria
Brigadeiro, do Estado-Maior do Exército, (51389911) Pedro Júlio
de Pezarat Correia.
(Por portaria

de

2 de

Junho de

1986.)

Inspecção-Geral do Exército
Inspector adjunto, o brigadeiro, do Quartel-General da Região Mili
tar do Sul, (51137911) António José Veríssimo Batista
(Por portaria de 1 de Junho de 1986.)
Armas e serviços:
Direcção do Serviço de Pessoal
Repartição de Oficiais
Major de infantaria, do Regimento de Infantaria de Beja, (50734411)
Carlos Alberto Maurício Gomes.
(Por portaria de

15

de Abril de

1986.)

Direcção da Arma de Infantaria
Coronel de infantaria, da Escola Prática dc Infantaria, (51394511)
Fernando Francisco Morgado Corte Real.
(Por portaria

de

15

de Maio de

1986.)

Coronel de infantaria, do Regimento de Infantaria de Tomar,
(50188011) Artur António Ferreira Pinto.
(Por portaria

de

22

de Maio de

1986.)

Direcção da Arma de Artilharia
Coronel de artilharia, do Regimento de Artilharia
(51163611) Fernando Manuel Jacob Galriça.

de

(Por portaria de 27 de Maio

Costa,
de

1986,)
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Coronel de artilharia, do Estado-Maior do Exército, (51371811) Rui
Manuel Viana de Andrade Cardoso.
(Por portaria

de

9

de

Junho de

1986.)

Chefia do Serviço de Material de Instrução
Major de infantaria, do Quartel-General da Zona Militar dos Açores,
(09510665) António da Costa Alves.
(Por portaria de 5

de Maio

de

1986.)

Quartéis-generais:
Região Militar do Centro
Major de cavalaria, do Grupo de Carros de Combate da ya Bri
gada Mista Independente (Regimento de Cavalaria de Santa
Margarida), (09762266) Rui Borges Santos Silva.
(Por portaria

de

14

de Abril de

1986.)

Capitão do serviço geral do Exército, do Quartel-General da Zona
Militar da Madeira, (52129411) Manuel Maria dos Reis.
(Por portaria de 25 de Maio de

1986.)

Região Militar de Lisboa
Major de infantaria, da Chefia do Serviço de Material de Instrução,
(06183465) António Guerreiro Calvinho.
(Por portaria de 25

de Abril de

1986.)

Região Militar do Norte
Coronel de infantaria, do Regimento de Infantaria do
(50171911) António Fernando Pinto de Oliveira.
(Por portaria

de

29

de

Abril de

Porto,
1986.)

Major de infantaria, da Escola Prática do Serviço de Transportes,
(08908367) Sérgio Ramos Correia.
(Por portaria de 15 de Abril de

1986.)
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Região Militar do Sul
Tenente do serviço geral do Exército, do Hospital Militar Regional
n.° 4, (52685711) Joaquim António Dimas.
(Por portaria

de

2

de

Junho

de

1986.)

Zona Militar da Madeira
Capitão do serviço de material (setviços técnicos de manutenção),
da Escola Prática do Serviço de Material, (50331911) João
Maria Pinheiro de freitas Moreira.
(Por portaria de 6

de Junho de 1986.)

Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução
e unidades:
Infantaria:
Regimento de Infantaria de Queluz
Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
do Batalhão de Apoio de Serviços da l. Brigada Mista Indepen
dente (Agrupamento Base de Santa Margarida), (31183458)
Mário Augusto Martins Gonçalves.
(Por portaria dc 3

de Junho de

1986.)

Regimento de Infantaria de Tornar
Comandante, o coronel de infantaria, da Direcção da Arma de
Infantaria, (51396811) Francisco do Nascimento Cordeiro.
(Por portaria de 22 de Maio de 1986.)
Artilharia:
Regimento de Artilharia de Lisboa
Tenente-coronel de artilharia, da Escola Prática de Artilharia,
(50034911) Carlos Eduardo Mendes Cação da Silva.
(Por portaria de

15

de Abril de

1986.)

Grupo de Artilharia de Guarnição n.° 1
Major de artilharia, do Regimento de Artilharia da Serra do Pilar,
(05410465) José Manuel Pinto Marques Nave.
(Por portaria de

14 de Abril

de

1986.)
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Serviço de saúde:
Batalhão do Serviço de Saúde
Comandante, o tenente-coronel, médico, do Hospital Militar Prin
cipal, (50938211) Fernando Manuel da Silva de Matos Rodrigues.
(Por

portaria de

29

de Maio

de

1986.)

Serviço de administração multar:

Escola Prática de Administração Militar
Capitão do serviço de administração militar, do Depósito Geral
de Material de Guerra, (05823572) José Manuel dos Reis
Vermelho.
(Por portaria de

15

de

Abril de

1986.)

Serviço de material:

Batalhão do Serviço de Material
Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
do Regimento de Infantaria de Ponta Delgada, (50136111) Joa
quim Carlos Vieira Soares.
(Por portaria

dc

12

de Abril de

1986.)

Õrgãos de execução dos serviços e outros elementos:
Tribunais militares
Tribunal Militar Territorial de Tomar
Capitão do serviço geral do Exército, do Centro de Selecção de
Coimbra, (52675611) José dos Reis Ferreira.
(Por portaria de

15 de

Maio

de

1986.)

Estabelecimentos penais
Presídio Militar
Major do quadro especial de oficiais, do Regimento de Infantaria de
Castelo Branco, (45232558) José Galante Mateus.
(Por portaria

de

10

de Abril de

1986.)
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Diversos:
1 Brigada Mista Independente
Grupo de Artilharia de Campanha
(Regimento de Artilharia de Leiria)
.

Capitão de artilharia, da Escola Prática de Artilharia, (08623075)
José Caetano Almeida e Sousa.
(Por portaria de

1

dc Junho de

1986.)

Centro de Gestão Financeira da Zona Militar dos Açores
Capitão do serviço de administração militar, do Agrupamento Base
de Santa Margarida, (08773873) António Augusto da Silva
Correia de Vasconcelos.
(Por portaria de 11 de Maio de 1986.)
Depósito Geral de Material de Guerra
Major do quadro especial de oficiais, do Batalhão de Apoio de
Serviços da 1 a Brigada Mista Independente (Agrupamento Base
dc Santa Margarida), (31007562) Francisco da Ressurreição
d’Ajuda Silva.
(Por portaria de

15

de Abril de

1986.)

Depósito Geral de Material de Transmissões
Tenente de transmissões, da Companhia de Transmissões da l.a Bri
gada Mista Independente (Agrupamento Base de Santa Marga
rida), (17779174) José António Lobão Bernardo.
(Por portaria de

3

de Junho de

1986.)

Oficiais do quadro de complemento
Armas e serviços:
Direcção do Serviço de Material
Capitão miliciano, do Batalhão do Serviço Geral do Exército,
(04583066) Carlos Vieira Alves.
(Por

portaria

de

9

de Junho de

1986.)
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VII— RECTIFICAÇÃO DE PENSÕES DE RESERVA
Coronel de infantaria (51067211) António Barata Alves, pensão
mensal de 130 638$00, desde 1 de Fevereiro de 1986. Conta
36 anos de serviço.
Coronel de infantaria (51056711) José Henriques Neves, pensão
mensal de 130 608$00, desde 21 de Janeiro de 1966. Conta
36 anos de serviço.
(Por portaria de 23 de Maio de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Coronel de infantaria (50814111) Carlos Caetano Guerreiro Alves
Viana, pensão mensal de 112 538$00, desde 1 de Fevereiro de
1986. Conta 36 anos de serviço.
(Por portaria de 26 de Maio de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Coronel de infantaria (51389311) Adriano Sotero Madeira, pensão
mensal de 126 750$00, desde 1 de Março de 1986. Conta 36
anos de serviço.
(Por portaria de 30 de Maio de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)
Tenente-coronel de infantaria (51068511) Pedro António de Barros
e Vasconeelos Figueira freire, pensão mensal de 109 817$00,
desde 1 de Maio de 1986. Conta 36 anos de serviço.
(Por portaria de 11 de Junho de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)
Major de infantaria (50994011) Alcino de Sousa Faria, pensão mensal
de 104 380$00, desde 4 de Março de 1986. Conta 36 anos de
serviço.
(Por portaria de 21 de Maio de 1986. 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, pensão mensal de 112 660$00, desde 1 de Abril de 1986.
Conta 36 anos de serviço.
(Por portaria de 23 de Maio de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Capitão de infantaria (44260753) Joaquim Simões Felgar, pensão
mensal de 92 060$00, desde 2 de Abril de 1986. Conta 36 anos
de serviço.
(Por portaria de 30 de Maio de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Tenente-coronel de artilharia (51464011) António Lopes Pires Nunes,
pensão mensal de 105 150$00, desde 20 de Janeiro de 1986.
Conta 36 anos de serviço.
(Por portaria de 18 de Abril de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Tenente-coronel de artilharia (51275811) João José de Sousa Cruz,
pensão mensal de 109 583$00, desde lO de Maiço de 1986.
Conta 36 anos de serviço.
(Por portaria de 26 de Maio de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Major de artilharia (31159752) Orlando Ventura de Mendonça,
pensão mensal de $9 410$00, desde 1 de Outubro de 1985.
Conta 36 anos de serviço.
(Por portaria de 30 de Maio de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Capitão de artilharia (41388051) Artur Olímpio de Sé Nunes, pen
são mensal de 8$ 437$00, desde 1 de Janeiro de 1986. Conta
34 anos e 7 meses de serviço.
(Por portaria de 1$ de Abril de 1986. Não carece de visto do
Tribunal dc Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Coronel de cavalaria (51411811) Joaquim Rodrigo Nest Arnaut
Pombeiro, pensão mensal de 113 425$00, desde 1 de Março de
1986. Conta 36 anos de serviço.
(Por portaria de 26 de Maio de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Major de cavalaria (51435011) Rui d’Orey Pereira Coutinho, pensão
mensal de 78 700$00, desde 28 de Dezembro de 1985. Conta 36
anos de serviço.
(Por portaria de 22 de Maio de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do I)ecreto n.° 276-A/75.)

O valor da rectificação de pensão de reserva do coronel de enge
nharia (50975011) António Manuel Vilares Cepeda, fixado na
portaria publicada na Ordem do Exército, 2. Série, n.° 2, de
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15 de Janeiro de 1986, páginas 130 e 131, é alterado para
81 232$00, desde 30 de Setembro de 1985.
(Por portaria de 15 de Maio de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 276.A/75.)

Coronel de transmissões (45188557) Fernando Homero Cardoso
Figueira, pensão mensal de 94 985$00, desde 15 de Março de
1986. Conta 29 anos e 11 meses de serviço.
(Por portaria de 26 de Maio de 1986. Não carece de visto do
Tribunal dc Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Tenente-coronel farmacêutico (36531556) Manuel António da Silva
Ramos, pensão mensal de 83 933$00, desde 28 de Fevereiro de
1986. Conta 29 anos e 11 meses de serviço.
Major médico (51264411) António Alfredo félix de Almeida Hen
riques, pensão mensal de 77 199$00, desde 1 de Outubro de
1985. Conta 31 anos e 1 mês de serviço.
Major médico (51264411) António Alfredo Félix de Almeida Hen
riques, pensão mensal de 91 528$00, desde 23 de Janeiro de
1986. Conta 31 anos e 9 meses de serviço.
(Por portaria de 30 de Maio de 1986, Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Capitão médico (50937711) Joaquim Filipe Henriques de Araújo,
pensão mensal de 84 700$00, desde 13 de Março de 1986. Conta
36 anos de serviço.
(Por portaria de 18 de Abril de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos cio Decreto a.° 276-A/75.)
Major do serviço de administração militar (51301811) Fernando
Joaquim da Silva Pontes, pensão mensal de 91 900$00, desde
3 de Abril de 1986. Conta 36 anos de serviço.
(Por portaria de 26 de Maio de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Major do serviço de administração militar (51474011) Alexandre
José Carvalho Pereira, pensão mensal de 76 514$00, desde 4
de Dezembro de 1985. Conta 35 anos de serviço.
(Por portaria de 30 de Maio de 1986. Não carece de visto do
Tribunal dc Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Major do serviço de material (serviços técnicos de manutenção)
(51328611) Carlos ferreira da Silva, pensão mensal de 91 900$00,
desde 28 de Janeiro de 1986. Conta 36 anos de serviço.
Major do serviço de material (51426711) João Evaristo de Morais
Rocha Pereira, pensão mensal de 33 681$00, desde 27 de
Agosto de 1985. Conta 16 anos e 2 meses de serviço.
(Por portaria de 30 de Maio de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)

Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção)
(50131011) José Douglas Henriques de Oliveira e Silva, pensão
mensal de 90 894$00, desde 1 de Abril de 1986. Conta 36 anos
dc serviço.
(Por portaria de 26 de Maio de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Major do serviço geral do Exército (51490411) Flávio Alves Pereira,
pensão mensal de 96 500$00, desde 1 de Abril de 1986. Conta
36 anos de serviço.
(Por portaria de 22 de Maio de 1986. 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 do serviço
geral do Exército (51249511) António Lourenço Mestre Coelho,
fixado na portaria publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 20, de 15 de Outubro de 1985, página 1394, foi alterado
para 88 623$00, desde 3 de Junho de 1985.
(Por portaria de 30 de Maio de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Major do serviço geral do Exército (50475011) José Contreiras Vas
ques, pensão mensal de 96 567$00, desde 1 de Maio de 1986.
Conta 36 anos de serviço.
(Por portaria de 6 de Junho de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276.A/75.)
Capitão do serviço geral do Exército (52279711) António Carrilho
Semedo, pensão mensal de 89 233$00, desde 1 de Março de
1986. Conta 36 anos de serviço.
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Capitão do serviço geral do Exército (51992911) Alfredo Pinto Can
deias, pensão mensal de 104 020$00, desde 1 de Abril de 1986.

Conta 36 anos de serviço.
(Por portaria de 22 de Maio de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Capitão do serviço geral do Exército (50747611) José Simões dos
Santos, pensão mensal de 89 300$00, desde 1 de Abril de 1986.
Conta 36 anos de serviço.
Capitão do servico geral do Exército (50521311) Joaquim Maria
da Hortinha, pensão mensal de 96 593$00, desde 1 de Março
de 1986. Conta 36 anos de serviço.
Capitão do scrvíço geral do Exército (51132811) Manuel Martins
Barbosa, pensão mensal de 89 233$00, desde 1 de Março de
1986. Conta 36 anos de serviço.
Capitão do serviço geral do Exército (51191611) Jerónimo André
Arranhado, pensão mensal de 76 413$00, desde 18 de Outubro
de 1985. Conta 36 anos de serviço.
Capitão do serviço geral do Exército (51191611) Jerónimo André
Arranhado, pensão mensal de 89251$00, desde 25 de Fevereiro
de 1986. Conta 36 anos de serviço.
Capitão do serviço geral do Exército (50329711) José Machado de
Almeida, pensão mensal de 89 233$00, desde 1 de Março de
1986. Conta 36 anos de serviço.
(Por portaria de 26 de Maio de 1986. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Capitão do serviço geral do Exército (50093711) José Alexandre
Polido, pensão mensal de 105 020$00, desde 1 de Maio de 1986.
Conta 36 anos de serviço.
Capitão do serviço geral do Exército (50027711) José Monteiro da
Assunção Ramos, pensão mensal de 89 367$00, desde 1 de
Maio de 1986. Conta 36 anos de serviço.
Capitão do serviço geral do Exército (51357311) José Joaquim
Tomás, pensão mensal de 90 300$00, desde
1986. Conta 36 anos de serviço.

16 de Maio de

(Por portaria de 6 de Junho de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 276-A/75.)
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O valor da rectificação de pensão de reserva do capitão do serviço
geral do Exército (50451711) Diamantino Toureiro Rúbio, fixado
na portaria publicada na Ordem do Exército, 2.a Série, n.° 10,
de 15 de Maio de 1986, foi alterado para 91 200$00, desde
16 de Março de 1986.
(Por portaria de 9 de Junho de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75j
Capitão do quadro especial de oficiais (06885467) Adalberto José
Centenico, pensão mensal de 33 292$00, desde 4 de Março
de 1986. Conta 15 anos de serviço.
(Por portaria de 30 de Maio de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n,° 276-A/75.)

VIII— ACTUALIZAÇÃO DE PENSÕES DE RESERVA
Actualização das pensões de reserva dos oficiais em seguida men
cionados, desde a data que se lhes indica:
Com 36 anos de serviço:
Desde 1 de Janeiro de 1985:

Tenente-coronel:
(51165711) Viriato dos Santos, 82 700$00 (a).
(a) Rectifica a publicada na O. E. n.° 22/85.

Desde 1 de Janeiro de 1986:
Generais de 4 estrelas:
(51247911) Nuno Viriato Tavares de Meio Egídio, 162 220$00;
(50597$11) Pedro Alexandre Gomes Cardoso, 128 500$00;
(51379511) Octávio de Carvalho Galvão de figueiredo, 128 500$00.

Majores:
(50354411) José Silveira Soares, 91 900$00;
(50049011) Amílcar Rodrigues dos Anjos, 99 980$00;
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(41044153) Cassiano Pinto Walter de Vasconcelos, 108 060$00;
(51490411) Flávio Alves Pereira, 91 900$00;
(51662011) Albino Simões Teixeira Lino, 101 980$00;
(5 1442111) José Rodrigues Pacheco, 96 300$00;
(50475011) José Contreiras Vasques, 91 900$00;
(51223711) José Manuel da Cunha, 91 900$00;
(50137711) Francisco Cândido Pereira Rodrigues de Sousa,
101 313$00;
(51335811) Jacob da Fonseca Taveira, 99980$00;
(51687811) Ramiro da Conceição Antunes, 99980$00;
(52159911) Manuel Pedro Aleixo, 91 900$00;
(51434411) João António dos Santos Rodrigues, 99 980$00;
(52162811) Manuel António Branco Vintém, 102 180$00.
Com menos de 36 anos de serviço:
Desde 1 de Janeiro de 1986:
Tenentes-coronéis:
(51233211) Rui Coelho Abrantes, 82 960$00. Conta 30 anos e 11
meses de serviço;
(500323 11) Júlio Alfredo Campos Nunes de Sousa, 90 059$00. Conta
30 anos e 10 meses de serviço;
(50568111) Luís Maria Branco de Morais Santos, 88 720$00. Conta
27 anos e 11 meses de serviço;
(35317362) Manuel de Jesus Rodrigues, 52 675$00. Conta 19 anos e
7 meses de serviço;
(50767211) Pedro Bebiano de Sá Viana Rebelo, 57647$00. Conta
21 anos e 5 meses de serviço;
(30776811) Rodrigo Manuel Rosas Leitão, 71 329$00. Conta 26 anos
e 6 meses de serviço;
(50769911) João José Gonçalves Pargana, 56219$00. Conta 21 anos
e 5 meses de serviço;
(51353011) José Rosado Castela Rio, 85 191$00. Conta 29 anos e 2
meses de serviço;
(51314811) Manuel Joaquim Martins Engrácia Antunes, 7$ 264$00.
Conta 29 anos e 2 meses de serviço;
(51412711) Lino Augusto Carneiro Jádice da Costa, 96690$00. Conta
33 anos de serviço;
(51368511) Manuel Rodrigues Carvalho, 83 183$00. Conta 31 anos
de serviço;
(51402611) Luís Filipe Neves franco Duarte, 107 383$00. Conta 34
anos de serviço;
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(5 1372611) Nuno José Varela Rubim, 104 225$00. Conta 33 anos de
serviço;
(50277411) Leonel Fialho Raposo, 100 139$00. Conta 34 anos de
serviço;
(51424811) José Augusto de Almeida Figueiredo, 109 489$00. Conta
34 anos e 8 meses de serviço;
(51400411) Francisco Fernandes da Mota, 101 517$00. Conta 31 anos
e 5 meses de serviço;
(51424011) Jorge da Ressureição Vieira, 100 039$00. Conta 34 anos
e 3 meses de serviço;
(512879 11) Nuno Manuel Guimarães Fisher Lopes Pires, 93535$00.
Conta 34 anos e 9 meses de serviço;
(51371111) Luís Francisco Domingues Arruda, 91 904$00. Conta 34
anos e 3 meses de serviço.
Capitães:
(06885467) Adalberto José Centenico, 28 853$00. Conta 13 anos de
serviço;
(4138805 1) Artur Olímpio de Sá Nunes, 86 946$00. Conta 34 anos
de serviço;
(50937711) Joaquim Filipe Henriques de Araújo, 81171$00. Conta
34 anos e 6 meses de serviço;
(50255611) Daniel Jorge Relvas Almeida de Carvalho, $2 347$00.
Conta 35 anos de serviço;
(50004511) António Cigano, 74 113$00. Conta 31 anos e 6 meses de
serviço;
(44260753) Joaquim Simões Felgar, $6 946$00. Conta 34 anos de
serviço;
(41122248) Vasco Lino da Silva, 82431$00. Conta 28 anos e 7 meses
de serviço.
(40005750) José Pedro de Sucena, 76 717$00. Conta 30 anos de ser
viço;
(42044061) António Eduardo ferreira Mergulhão, 51 761$00. Conta
22 anos de serviço;
(52091$11) Orlando Inácio Costa, 87 496$00. Conta 34 anos e 6
meses de serviço;
(03419767) Manuel Durval fernandes Afonso Lages, 69 201$00. Conta
26 anos e 1 mês de serviço;
(00003640) José Henriques de MeIo Carvalho, 81 218$00. Conta 31
anos e 1 mês de serviço;
(06537.764) Cândido Pinto Moleiro, 40 135$00. Conta 18 anos e 1
mês de serviço;
(00157056) Celestino Ferreira da Costa, 63 917$00. Conta 27 anos e
2 meses de serviço;
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(05891665) Carlos Alberto Frias Barata, 36 768$00. Conta 16 anos e
1 mês de serviço;
(06559965) Carlos Frederico Néu Dias Antunes, 38 971$00. Conta
16 anos e 7 meses de serviço;
(03699867) António da Silva Fernandes, 36 578$00. Conta 16 anos de
serviço;
(09860667) António de Jesus Fialho, 35 250$00. Conta 15 anos de
serviço;
(50706111) Aníbai de Freitas Lopes, 41 300$00. Conta 18 anos de
serviço;
(50774611) Victor Manuel Almeida Cabral e Silva, 59028$00. Conta
25 anos de serviço;
(50771411) António João Miranda Cecílio Gonçaives, 42 328$00.
Conta 19 anos de serviço;
(50767511) José Francisco Pereira Machado Dray, 37315$00. Conta
16 anos e 9 meses de serviço;
(50588311) Mário da Cruz Martins do Carmo, 82 687$00. Conta
34 anos e 8 meses de serviço;
(50707711) José Joaquim Pita Guerreiro, 53 918$00. Conta 22 anos
e 11 meses de serviço;
(50737411) António Augusto Cuco Rosa, 55 888$00. Conta 22 anos
e 6 meses de serviço;
(50277911) Delfim de Sousa Gonçalves Correio, 40769$00. Conta
17 anos e 10 meses de serviço;
(50998111) António Afonso Gonçaives, 38292$00. Conta 16 anos e
9 meses de serviço;
(51297311) Carlos Tomás Calheiros Vaiença Leitão, 48 199$00. Conta
21 anos e 1 mês de serviço;
(51043811) Rui Pedrosa Curado, 75 093$00. Conta 31 anos e 11
meses de serviço;
(51060811) Carlos Alberto David Infante, 76 939$00. Conta 32 anos
e 6 meses de serviço;
(51287411) Rodrigo José Matos de Sousa, 82 684$00. Conta 32 anos
e 4 meses de serviço;
(51111011) Gil Ribeiro Torres, 84815$00. Conta 33 anos e 2 meses
de serviço;
(51117111) Alcino Rodrigues, 72544$00. Conta 30 anos e 10 meses
de serviço;
(51124311) Carlos Frederico Dias Antunes, 80 191$00. Conta 34 anos
e 1 mês de serviço;
(51247711) Joaquim Maria da Costa Cabral da Costa Macedo,
81 367$00. Conta 34 anos e 7 meses de serviço;
(50744611) Jorge Manuel Henriques Caetano, 51 748$00. Conta 20
anos e 10 meses de serviço;
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(51232211) Carlos Manuel de Meio Flor Brás dos Santos, 57251$00.
Conta 24 anos e 4 meses de serviço;
(51277311) Ricardo Lopes da Silveira, 46 865$00. Conta 20 anos e
6 meses de serviço;
(37018361) Gabriel Magno Monteiro de Barros, 47 818$00. Conta
20 anos e 11 meses de serviço;
(08727067) José Aurélio Gouveia da Costa Belo, 35 326$00. Conta
15 anos e 11 meses de serviço;
(06241465) José Arnândio Gonçalves Trigo, 42 865$00. Conta 18
anos e 9 meses de serviço;
(50417911) António Augusto Coxo, 76 269$00. Conta 32 anos e 5
meses de serviço;
(50399211) António Afonso Pala Carreiro, 34863$00. Conta 15 anos
e 3 meses de serviço;
(50034411) Francisco Ferreira Novo, 76 073$00. Conta 32 anos e
4 meses de serviço;
(51265611) Rui de Sousa Cambeses, 80583$00. Conta 34 anos e
3 meses de serviço;
(50040911) Américo do Nascimento Santos, 89 064$00. Conta 32 anos
e 3 meses de serviço;
(32038051) Eurico António Fernandes da Costa e Pina, 89 984S00.
Conta 32 anos e 7 meses de serviço;
(50003711) Armindo Teixeira Viegas de Carvalho, 77446$00. Conta
32 anos e 1 mes de serviço;
(46276062) António Miguel Ramalho Pisco, 50 092S00. Conta 20 anos
e 2 meses de serviço;
(42037459) Carlos José de Seiça Neto Caldas, 71 288$00. Conta 26
anos e 7 meses de serviço;
(05549863) Esmeraldo Joaquim Delgado Pardal, 44 960$00. Conta 19
anos e 8 meses de serviço;
(51259511) Eduardo Manuel de Aguiar dos Santos Paiva, 40344$00.
Conta 17 anos e 7 meses de serviço.

IX

—

ACÓRDÃOS

Supremo Tribunal Administrativo
Recorrente: Tenente-coronel Francisco Rodolfo Pereira dos Santos
Oliveira.
O Excelentíssimo Representante do Ministério Público, aquando
da vista inicial a que se refere o artigo 42.° da Lei de Processo nos
fis. 16
levantou a questão
Tribunais Administrativos (LTPA)
da extemporaneidade do recurso e da sua consequente rejeição, porque
—

—
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tendo o recorrente sido notificado do acto cuja anulação visa com
este recurso em 21 de Outubro de 1985, como ele próprio refere
no artigo 10.0 da sua petição e resulta do documento junto a fis. 12,
só em 24 de Janeiro de 1986 o interpôs, estando, então, já ultrapassado
o prazo referido no artigo 28.°, n.° 1, alínea a) da citada LPTA.
Mandado ouvir o recorrente sobre esta questão, ainda antes de
ser para tal notificado surge um seu requerimento
fis. 18
em
que ele, invocando que obteve «por via administrativa o que neste
processo contenciosarnente se discutia e constituía o objecto
do
recurso», requer que se julgue «extinta a instância, por inutilidade
superveniente da lide» e, ainda, que «lhe seja restituído o preparo
efectuado e isento de qualquer pagamento de custas, visto em nada
ter contribuído para o facto».
Aberta de novo vista ao M.° P.”, este pronuncia-se nos seguin
tes
termos: «O requerido a fis. 1$ pressupõe a não rejeição do recurso
.
Assim sendo mantenho o parecer de fis. 16».
Notificado o recorrente para se pronunciar sobre esta questão,
veio o mesmo sustentar
fis. 22
que o recurso foi interposto atem
padamente, uma vez que o prazo em causa tem natureza proces
sual
e, por aplicação do artigo 144.°, n.° 3, do Código de Processo Civil
(CPC), só viria a terminar em 29 de Janeiro de 1986, depois, por
tanto, da data em que efectivamente foi interposto.
Não tem, porém, razão, porque contrariando a tese dominante
na Jurisprudência—vd., v.g., os Acs. do STA de 21 de Julho
de
1942, o Direito, 75.0/28; de 18 de Março de 1966, Acórdãos Dou
trinais (AD) 55.°/657; de 3 de fevereiro de 1966, AD 75.°/41
7; de
19 de Maio de 1976, AD 178.°/1278; de 2$ de Março de 1979,
AD 214.°/863; de 8 de Janeiro de 1982, AD 245.°/592; de 18
de
Março de 1982, AD 250.0/1203; de 3 de fevereiro de 1983,
AD
256.0/468; de 19 de Janeiro de 1983, AD 258.0/777;
de 14 de
Abril de 1983, AD 260.0261.0/1031; de 20 de Abril de 1983,
AD
262.0/1231; de 22 de Junho de 1983, AD 266.0/225;
e de 13 de
Novembro de 1985, AD 289.°/43
e na Doutrina
vd., v.g., Mar
celio Caetano, Manual de Direito Administrativo, II, 9. cd., págs. 342,
e Robin de Andrade, A Revogação dos Actos Administrativos, 2.a cd.
púgs. 229
de que o prazo de interposição dos recursos contenciosos
de anulação é de natureza processual ou adjectiva, a LPTA, no
n.° 2
do seu artigo 28.°, veio, no nosso entendimento, consagrar a
tese
defendida nos Acs. STA de 26 de Abril de 1967, AD 66.0/999
e de
19 de Janeiro de 1983, in AD 258.°/777 e nos Doutos votos de
ven
cido dos Conselheiros Tomaz de Resende e Valadas Preto in Acs.
do
STA de 14 de Abril de 1983, AD 260.°-261.°/1031; de 20 de Abril
de
1983, AD 262.0/123 e de 22 de Junho de 1983, AD 266.0/225 e
por
Rodrigues Queiró, Revista de Legislação e de Jurisprudência
(RLJ),
Anos 115.0/180 e 11 6.°/3 11 e por Pereira da Silva, in A Nature
za
—

—

—

—

—

—

—
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Jurídica do Recurso Directo de Anulação, pg. 74, por exemplo, de
que aquele prazo é de direito substantivo.
Na verdade, os partidários da natureza processual ou adjectiva
do prazo de interposição dos recursos contenciosos de anulação, na
ausência de um preceito que fixasse o regime a observar na contagem
daquele prazo, teorizaram-no sem o suporte de uma norma legal,
para assim concluirem; partiram duma natureza jurídica pré-esta
belecida do prazo para concluirem que lhe são aplicáveis as normas
processuais de contagem.
Senão vejamos em que se têm baseado os defensores desta
corrente:
«. .0 processo contencioso é sequência do processo gra
1.0
cioso: continua este numa nova fase» e, por isso, «o pi-azo do recurso
contencioso é... um prazo processttal, como os prazos judiciais de
apelação, revista ou agravo, estabelecendo os termos da transição da
fase graciosa para a fase contenciosa do processo administrativo»
M. Caetano, in ob. e loc. cits; o recurso contencioso «...é se
quência de um processo gracioso em que foi praticado um acto cuja
anulação se pretende com fundamento na sua ilegalidade, sendo assim
Conselheiro
o prazo do recurso contencioso... um prazo processttal»
Simões Correia, voto de vencido ao Ac. STA de 26 de Abril de 1967,
AD 66.°/103;
2.°—<...no contencioso administrativo o legislador teve o cui
dado de distinguir os recursos das acções. E o recurso tem verdadei
ramente a natureza de uma apelação do acto administrativo definitivo
e executório a fim de se obter a revisão da sua legalidade e, quando
M. Caetano in ob. e loc. cits.;
procedente, a decisão anulatória»
poderemos
«. .se tivermos presentes os conceitos de acção e recurso
uma pri
requer
se
acção
na
que
dizendo
figuras,
distinguir essas
meira definição do direito aplicável ao caso concreto, enquanto
no recurso se pretende a revogação ou substituição de uma definição
também
como acontece com o recurso em geral
anterior... » e «
com o recurso contencioso, o que se pretende é obter uma decisão de
segundo grau e isso porque já houve uma primeira definição através
do acto administrativo e executório de que se recorre», pois este
«não sendo impugnado em tempo converte-se no chamado «caso
decidido» ou «caso resolvido», efeito este, que em certa medida e com
os devidos descontos, é paralelo ao do «caso julgado» emergente da
Ac.
decisão do tribunal comum, proferida em primeira instância»
STA, 3 de fevereiro de 1983, AD, 256.°/472; «. tem-se, na
verdade, como certa a ideia de que a tónica da distinção entre o
recurso e a acção não reside na teoria monista mas essencialmente na
circunstância de o recurso contencioso se destinar a obter uma
decisão de segundo grau, uma vez que já houve uma primeira definição
do direito através do acto definitivo e executório impugnado», que
—

.

—

—

—

.

—

—

—

.
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o sendo «em tempo, consolida-se na ordem jurídica corno caso
decidido ou caso resolvido, em certa medída paralelo ao caso
julgado das decisões judiciais de primeira instância» — Ac. STA,
22 de Junho de 1983, AD 266.0/226 e 227 e de 20 de Abril de 1983,
a impugnação, ainda que assim denominada
AD 262.°/l233 e 1234;
no Código (de Processo das Contribuições e Impostos, entenda-se), não
deixa de equivaler-se, ao fim e ao cabo, a uma forma de recurso con
tencioso, por via do qual judicialmente se reaprecia anterior definição,
levada a efeito pela Administração.., de uma situação concreta
a afectar, definitiva e executoriarnente, o contribuinte» — Ac. STA,
13 de Novembro de 1985, AD 289.°/45.
.se para a acção são precisas duas partes — o autor e
3.°
a verdade é que o recurso directo para o Supremo Tribunal
o réu
Administrativo parece encontrar-se gizado em termos do autor do acto
impugnado não agir como parte, limitando-se a ser ouvido para
sustentar o seu acto ou defender a respectiva legalidade, quando o
não revogue e queira oferecer a sua resposta ao abrigo do artigo 61.°
do Regulamento (do STA, entenda-se, hoje revogado pelos artigos
43.° e 45.° da LPTA, sendo de notar que <ex iiovo», no artigo 50.°
deste último diploma se estabeleceu que «a falta de resposta ou a
falta nela de impugnação especificada não importa confissão dos
factos articulados pelo recorrente, mas o tribunal aprecia livremente
essa conduta, para efeitos processuais») — Aus. STA, 20 de Abril de
1983, AD, 262.°/l234 e dc 22 de Junho de 1983, AD 266.0/226;
4.° — «...conforrne jurisprudência dominante deste Tribunal, com
o prazo do recurso contencioso
o aplauso de Marceilo Caetano
é um prazo processual e não um prazo de caducidade de acção»
a juris
—Ac. STA, 8 de Janeiro de 1982, AD 245.0/592;
prudência dominante do Supremo Tribunal é no sentido de que se
trata de um prazo adjectivo ou processual» — Ac. STA, 3 de
Fevereiro de 1983, AD 256.0/472 —; «. .estando fixada a jurispru
não era admissível mudar de orientação» e mudando-se
dência
Cons.
ofende-se «o interesse da ordene, da certeza e da segurança»
Manuel Salvador, in voto de vencido ao Ac. STA, 19 de Janeiro de
razão para abandonar a
«. .não há
1983, AD 258.0/784 e 785
jurisprudência firmada no sentido de que o prazo de interposição
do recurso para o Supremo Tribunal é um prazo processual e, por
tanto, de natureza adjectiva» sendo «bom não esquecer que nos
encontramos no âmbito de matéria em que a certeza do direito deve
predorninar, na dúvida, sob pena de se atingir gravemente direito ao
recurso contenc!oEo, com dignidade constitucional desde 1971. Isto é,
a certeza cio direito assume aqui tal relevo que o julgador não pode
deixar de atender a tal dado, a despeito das dúvidas que porventura
Acs. STA, 20 de Abril de 1983, AD 262.0/1235
possam suscitar-se»
e 22 de Junho de 1983, AD 266.°/22$.
não

«...

—

«..

—

...
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—

—

—
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Estas quatro razões
ser o processo contencioso uma sequência
do processo gracioso; distinguir o contencioso administrativo os
recursos das acções; a inexistência de partes no recurso contencioso;
e a certeza do direito
não são, a nosso ver, bastantes para se
tipificar hoje de processual o prazo de interposição do recurso de
anulação para o STA.
Na verdade:
Quanto à 1.a funda-se numa concepção monista
o processo
administrativo no seu todo tem duas fases, a graciosa e a conten
ciosa, sendo esta uma mera continuação daquela
que não só não
tem qualquer apoio no plano teórico, como é abertamente contrariada
pelo nosso direito. Ainda que se afirme por urna questão metodológica!
/ didáctica, que o processo contencioso se segue ao «processo adminis
trativo gracioso», importa desde logo assinalar que até esta última
expressão tem sido vivarnente criticada, preferindo-lhe, pol- exem
plo Ehrhardt Soares, RLJ, 1 15.°/264, a expressão «procedimento
administrativo» e com razão para se evitar uma confusão entre os
dois, que a diferente finalidade que visam
no processo contencioso
urna sentença para regular uni litígio, um conflito de interesses entre
um particular e uma entidade pública e no dito «processo adminis
trativo gracioso» um acto administrativo para regular urna dada
questão de interesse público
e a natureza dos órgüos que os pros
seguem
no processo contencioso o juiz, que não é uma parte, está
acima delas, pertence ao poder jurisdicional e no dito «processo
administrativo gracioso» o agente administrativo que prossegue um
interesse da própria administração que representa, um «seu» interesse
tornam necessária. Por outro lado, o nosso direito positivo afasta
a ideia de unidade e continuidade, que está subjacente à concepção
monista, consagrando que são órgãos do poder jurisdicional quem tem
de proferir as sentenças e do poder administrativo quem tem de
proferir os actos administrativos numa real separação de poderes
—vd. artigos 205.°, 206.°, 208°, 212°, n.° 2, e 268°, n.° 3, de Consti
tuição. Como refere Rodrigues Queiró, RLJ, 116.0/311, «entre o pro
cesso administrativo que culmina na prática de uni acto adminis
trativo final (definitivo e executório), e o processo contencioso, desti
nado a apreciar a legalidade daquele acto, não há qualquer ligação
natural: são dois processos autónomos, de natureza diferente. Num
visa-se a realização de um resultado prático, na base e nos limites
do direito, enquanto no outro se visa resolver, de acordo com o
direito objectivo, uma questão jurídica.
Quanto à 2. também tem na sua base a dita concepção monista
do processo administrativo que já demonstrámos não se poder man
ter e procura alicerçar-se na distinção entre recursos e acções, para
concluir que aqueles têm verdadeiramente a natureza de urna apetação,
mas a isso logo responde com toda a razão freitas do Amaral, num
—

—

—

—

—

—

—

—
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parecer citado por Pereira da Silva, ia ob. cit., pág. 72, que «o recurso
contencioso de anulação não tem analogia com o recurso de apelação:
aquele tem por objecto um acto administrativo, este uma sentença.
O primeiro representa a transferência do conflito da ordem admi
nistrativa para a ordem jurisdicional, o segundo constitui mera alte
;ação da instância dentro da hierarquia dos tribunais». Não há no
recurso contencioso, como na apelação, urna reapreciação duma cetta
questão por um árgão da mesma natureza, mas apreciação primária por
um órgão jurisdicional duma decisão de um órgão administrativo.
O fim visado com a apelação é apurar se os critérios que devem
ser usados na apreciação da questão posta foram bem utilizados; se
do ponto de vista da Justiça o tribunal inferior decidiu bem o con
flito de interesses cuja solução lhe foi pedida. No recurso conten
cioso um órgão jurisdicional vai pela primeira vez decidir se a Admi
nistração chegou ao acto administrativo definitivo e executório que
proferiu no «seu» interesse, correctamente, sem violar os comandos
a que deve obediência.
Quanto à 3. que, a nosso aviso, é urna simples consequência da
2., parte de unia visão formalista de parte. Partindo da distinção
entre acções e recursos, entende que nestes a Administração não age
como parte, porque não é obrigada corno uni réu numa acção a contes
tar limitando-se, e se o quiser, a sustentar ou revogar o acto recorrido.
Não é pela necessidade de contestar ou não, que se determina num
processo judicial a existência das partes e no recurso contencioso
a Administração aparece-nos corno um titular dum interesse igual
ao das partes em qualquer recurso: defender os interesses que lhe
estão confiados contra os interesses dos recorrentes e, hoje, se não
responder ao recorrente ou não inipugnar especificamente os factos
por ele alegados, os tribunais, corno já se escreveu, apreciam livre
mente a sua conduta, atento o al-tigo 50.° da LPTA. Estão assim até
em pior situação do que um réu, por exemplo, numa acção de divórcio.
Quanto à 4. temos que a jurisprudência é hoje tão-somente uma
fonte mediata de direito e, como método da interpretação deste,
filia-se numa corrente que manda atender aos casos já decididos para
se obter uma uniformização de modo que interesses iguais sejam pro
tegidos de igual modo. Mas, por urn lado, não só entendemos que «se
é um mal o juiz que anda à cata de inovações, seduzido pelas últimas
novidades, não é uni mal menor o julgador que se converte em autó
mato a serviço de um fichário de arestos dos tribunais superiores»,
Miguel Reale, Lições Preliminares de Direito, pág. 168, por outro,
temos como certo que o acatamento de precedentes jurisprudenciais
não tem a mínima razão de ser quando muda a lei. Ora, no nosso
caso a LPTA, impondo no a.° 2 do seu artigo 28.° que os prazos
dos recursos contenciosos dos actos anuláveis se contam, «nos termos
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do artigo 279.° do Código Civil», contra a jurisprudência dominante,
segundo a qual tais prazos, por serem de direito adjectivo, se deveriam
contar nos termos do artigo 144.”, nYs 2 e 3, do CPC, leva a con
cluir que esta não pode manter-se.
Assentes estes pontos há ainda que lembrar que a missão da cons
trução jurídica é essencialmente a de «verter em conceitos abstractos as
regulamentações concretas que se obtenham pela interpretação e inte
gração do direito, copstituindo, assim, urna operação posterior e não
anterior, a essas soluções práticas das hipóteses da vida real», Almeida
Costa, Direito das Obrigações, 4. cd., pág. 136; que a natureza de um
prazo tem de se extrair do seu regime legal; que uma lei «não
pode ordenar duas consequências jurídicas que se excluam mutua
mente ou que valorizem a mesma situação de facto, sob o mesmo
aspecto de forma contrária>, Karl Larenz, Metodologia da Ciência
do Direito, tradução portuguesa, pág. 357; e, finalmente, que Hoje
existe urna norma, o citado n.° 2 cIo artigo 28.° da LPTA, em que
se manda contar o prazo de interosição do recurso contencioso de
anulação por urna norma de direito substantivo.
Sendo assim, e se mesmo antes do aparecimento deste último
preceito já nos parecia muito discutível serem os prazos em causa
de direito processual, pois tudo nos apontava para revestirem a natu
reza dum prazo de caducidade por entendermos com Rodrigues
Queiró, in RLJ, 115.0/181, que o «recurso contencioso directo...é...
urna acção constitutiva tendo por objecto um acto que se traduz numa
certa mudança na ordem jurídica, concretamente na anulação de
um acto administrativo definitivo e executório», Hoje que há urna
norma que os manda contar «nos termos do artigo 279.° do Código
Civil», nenhumas dúvidas nos restam que se está perante um prazo
de direito substantivo, pois não deixaria de ser pelo menos insólito,
que a um prazo de natureza adjectiva se aplicassem normas de
contagem de direito substantivo...
Deste modo temos que tal prazo é de direito, digo é de natureza
substantiva e, por expressa imposição da lei não se pode contar nos
termos dos n.°> 2 e 3 do artigo 144.° do CPC, mas sim, como prazo

de caducidade, nos termos do artigo 279.” do Código Civil.
De todo o exposto vem a resultar que nenhuma razão assiste ao
recorrente quando a fis. 82 se pronuncia no sentido de que apesar de
ter sido notificado do acto cuja anulação visa em 21 de Otitubro
de 1985 e de este recurso só ter entrado neste Supremo Tribunal
em 24 de Janeiro de 1986, não foi interposto extemporaneamente,
em virtude de se aplicar à contagem do prazo o artigo l44.°, n.° 3,
durante as férias,
do CPC, que manda suspender «o prazo judicial
domingos, sábados e dias feriados».
...,
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Tal prazo conta-se por expressa imposição do artigo 28.°, n.° 2,
da LPTA «nos termos do artigo 279.° do Código Civil» e, conse
quentemente, atentas as alíneas b), c) e e) deste preceito, tal prazo
terminou em 2 de Janeiro de 1986, muito antes, portanto, de ter
dado entrada a petição de recurso neste Supremo Tribunal.
Assim e sem necessidade de mais considerações, nos termos da
alínea b) do n.° 1 do artigo 9.° da LPTA e do artigo 570, § 4.”, do
Regulamento do STA, rejeitamos Jiminarmente o presente recurso.
Fixa-se o imposto de justiça em cinco mil escudos e a procuradoria
em quarenta por cento desta importãncia, tticlo a cargo do recorrente.
O Conselheiro Relator (assinatura ilegível).
Acordam na 1.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:
António Gomes da Conceição, casado, oficial do Exército, resi
dente na rua Serpa Pinto, 118, e/e esq. Montijo, interpôs recurso
contencioso pedindo a anulação da portaria do Chefe do Estado-Maior do Exército, 18 de Dezembro de 1985, que ordenou a passa
gem do recorrente à situação de «adido permanente», nos termos da
condição 16. da alínea cl) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176, de
30 de Abril de 1971.
Argui o vício de violação de lei.
Notificada a autoridade recorrida para responder, veio aos autos
oferecer resposta o Ajudante-General, afirmando que o acto recorrido
não era da autoria do CEME, mas do General Ajudante-General
(CEME), por isso suscitando a excepção de incompetência deste Su
premo Tribunal.
Juntou documentos, destacando-se o de folhas 16 que comprova
que o acto impugnado foi na realidade praticado pelo Genei-al Aju
dante-General (GAG), por delegação.
Ouvido o recorrente, aceita a indicação da autoria do acto, dada
na resposta, e admite a consequência jurídica que da circunstância
extrai o respondente, mas protesta pelo facto de na publicação se não
ter feito a indicação do autor do acto e da existência da delegação,
omissões que no seti entender o isentam de qualquer responsabili
dade pela situação criada, nomeadamente para efeitos de custas.
O Ex.m0 magistrado do Ministério Páblico emitiu douto parecer no
sentido da incompetência deste Tribunal, propugnando a rejeição
liminar do recurso.
Dispensados os vistos, dada a simplicidade de causa, cumpre
decidir.
Está provado que tendo o presente recurso contencioso de anti
lação sido interposto com atribuição da autoria do acto ao CEME,
veio o recorrente admitir que o seu autor não era aquela autoridade,
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mas o GAG, invocando poderes delegados, autoria e delegação que
não constavam da publicação do acto, em ordem de serviço.
A regularização da petição quando se trata de corrigir a errada
identificação do autor do acto recorrido, desde que o erro não seja
manifestamente indesculpável, é sempre possível até à decisão final,
a convite do tribunal, segundo dispõe no artigo 40.° 1 a) do
Decreto-Lei n.° 267/8507 (LPTA) e espontanearnente pelo interessado,
no mesmo período, como resulta de simples interpretação extensiva
do mesmo preceito, já que a sua ratio
evitar a extinção dos recursos
contenciosos por ilegitimidade passiva, quando a verdadeira autoria
cio acto resulta, ine(ltlivocamentC. do processo e se mostra que só
por erro não manifestarnente indesculpável o recorrente o não
identificou correctamente
abrange, com certeza, a regularização da
petição por iniciativa do interessado.
Admite-se, assim, a modificação subjectiva quanto ao recorrido
que passa a ser o GAG, autor, por delegação do acto impugnado.
Sucede, porém, que este Supremo Tribunal não é competente
em razão da categoria do autor do acto, para julgar da legalidade
ou ilegalidade dos actos praticados pelo GAG.
A competência da Secção de Contencioso Administrativo, em
contencioso de anulação, é especifica e definida de acordo com a
categoria da autoridade autora do acto impugnado, corno ressalta
da interpretação dos artigos 7.° e 26.°-1-b) a h) do Decreto-Lei n.° 129/
/840427 (ETAF).
Só são susceptíveis de recurso contencioso de anulação, para a
1 •a Secção do Supremo Tribunal Administrativo, os actos em matéria
administrativa praticados pelas autoridades referidas nas alínea b)
a cl) e os actos administrativos cometidos pelos órgãos indicados nas
alínea e) a li) do citado artigo 26.°-1.
Ora o GAG não é nenhuma dessas autoridades ou órgãos.
Pelo exposto declaram a incompetência absoluta da Secção de
Contencioso Administrativo deste Supremo Tribunal para conhecer
deste recurso contencioso.
Sem custas porque a actividade processual desenvolvida injus
tificadamente pelo recorrente teve a sua cattsa na omissão do dever
de informação a que estava adstrita a autoridade autora do acto,
nos termos do disposto no artigo 30.° da LPTA, que delas está
isenta.
Lisboa, 27 de Maio de 1986.
-

-

—

—

Acordam no Supremo Tribunal Militar:
Dorbalino dos Santos Martins, capitão do serviço de administração
militar (08160367), frequentando o CGCEM, residente na Rua
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Maria Veleda,

Torre 2, 2. A, Lisboa, interpôs recurso da portaria de
19 de Agosto de 1985 do Chefe do Estado-Maior do Exército que
promoveu ao posto de major o capitão do serviço de administração
militar Rarniro Inácio da Rocha Martins, que ocupava na Lista de
Antiguidades dos Oficiais do Exército publicada em Janeiro de 1985
e número de ordem 155 enquanto ele ocupa o número de ordem 154,
sendo portanto mais antigo do que aquele, arguindo o acto de vício
de violação da Lei, conforme desenvolvidamente procura demonstrar.
A entidade recorrida argúi a ilegitimidade do recorrente e sus
tenta o seu despacho, concluindo que não foi cometida qualquer ile
galidade.
O Ex.’ I)efensor Constituído não alegou e os Ex.m0s Defensor
Oficioso e Promotor de Justiça apuseram o seu visto.
Correram os vistos dos Vogais deste Supremo Tribunal.
Cumpre decidir:
A competência do tribunal é de ordem pública e o seu conheci
mento precede o de outra matéria, como dispõe o artigo 3.° da Lei
de Processo nos Tribunais Administrativos (Decreto-Lei n.° 267/85,
de 16 de Julho) e resulta da aplicação dos princípios gerais.
Este Supremo Tribunal tem vindo a julgar-se competente para
conhecer dos recursos em matéria administrativa militar, nos termos
do disposto nos artigos 107.° do FOFA e 134.° do EOE.
Acontece que o Tribunal Constitucional decidiu pelo seu Acórdão
de 12 de Março de 1986 (D. 1?., 1.a Série, de 22 de Abril de 1986)
declarar a inconstitucionalidade, com força obrigatório geral, das
referidas disposições.
Daí que a este Supremo Tribunal faleça competência para julgar
de objecto do recurso.
Nestes termos e por tais fundamentos, acordam no Supremo Tri
bunal Militar em julgar-se incompetente em razão da matéria para
conhecer do recurso.

Lisboa, $ de Maio de 1986.
Henrique de Oliveira Rodrigues, general;
Mário Eduardo de MeIo Wilton Pereira, general da Força Aérea;
Artur Baptista Beirão, general;
António da Silva Osório Soares Carneiro, general;
José Luiz de Azevedo Barreto Sacchetti, general da Força Aérea;
Adriano de Carvalho, vice-almirante;
Eduardo Manuel de Almeida Rebelo da Silva, vice-almirante;
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Alfredo Rui Francisco do Carmo Gonçalves Pereira, juiz;
Manuel Lopes, juiz.
Acordam no Supremo Tribunal Militar:
Agostinho Duarte Belo, capitão do quadro especial de oficiais na
situação de reserva (45048156), residente na Rua Pais Ramos, n.° 6,
2.° Esq., Amadora, interpõe recurso ao despacho de 4 de Dezembro de
1965, proferido pelo general Ajudante-General do Exército, por dele
gação do Chefe do Estado-Maior do Exército, que indeferiu o seu
pedido de promoção ao posto de major em 21 de Agosto de 1982,
véspera de atingir o limite de idade da passagem ii situação de reserva,
imputando-lhe os vícios de violação da Lei, por ofensa ao preftmbulo
e n.° 1 do artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 330/84, de 15 de Outubro,
violação da Lei por obsctiridade e insuficiência de fundamentação
da motivação do acto (deveria dizer-se vício de forma), por ofensa
ao artigo 1.°, n.° 3, do Decreto-Lei n.° 256-A/77, de 17 de Junho, e
desvio de poder.
A entidade recorrida sustentou o seu despacho contrariando a
existência daqueles vícios.
O Ex Defensor Constituído alegou, concluindo como na petição
e os Ex.mos Defensor Oficioso e Promotor de Justiça tiveram vista.
Correram os vistos dos Vogais deste Supremo Tribunal.
Cumpre decidir:
A competência é de ordem pública e o seu conhecimento pre
ceda o de outra matéria; é o que dispõe o artigo 3.° da Lei de Pro
cesso nos Tribunais Administrativos (Decreto-Lei n.° 267/85, de 16 de
Julho) e resulta da aplicação dos princípios gerais.
Este Supremo Tribunal tem vindo a julgar-se competente para
conhecer dos recursos em matéria administrativa militar, nos termos
dos artigos 107.° do EOFA e l34.° do EOE, disposições de resto
invocadas pelo recorrente.
Acontece que o Tribunal Constitucional decidiu pelo seu Acór
dão de 12 de Março de 1986 (D. R., 1.a Série, de 22 de Abril de 1986)
declarar a inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, das
referidas normas.
Daí que a este Supremo Tribunal faleça competência para julgar
do objecto do recurso.
Nestes termos e por tais fundamentos, acordam no Supremo
Tribunal Militar em julgar-se incompetente em razão da matéria para
conhecer do recurso, consequentemente dele não tomando conhe
cimento.

2. Série

ORDEM DO EXERCITO N.° 14

1207

Lisboa, 8 de Maio de 1986.
Henrique de Oliveira Rodrigues, general;
Mário Eduardo de Meio Wilton Pereira, general da Força Aérea;
Artur Baptista Beirão, general;
António da Silva Osório Soares Carneiro, general;
José Luiz de Azevedo Barreto Sacchetti, general da Força Aérea;
Adriano de Carvalho, vice-almirante;
Eduardo Manuel de Almeida Rebelo da Silva, vice-almirante;
Alfredo Rui Francisco do Carmo Gonçalves, juiz;
Manuel Lopes, juiz.

Acordam no Supremo Tribunal Militar:
José Abílio Lomba Martins, tenente-coronel de infantaria
(51396711), colocado no Estado-Maior-General das Forças Armadas,
prestando Serviço no Estado-Maior Militar Internacional, em Bruxelas,
interpôs recurso do despacho do Chefe do Estado-Maior do Exército
de 16 de Janeiro de 1985, proferido em matéria de promoção.
Este Supremo Tribunal, por seu acórdão de 10 de Outubro de
1985, julgou-se competente para conhecer do recurso.
O Ex.’ Promotor de Justiça interpôs recurso desse acórdão
para o Tribunal Constitucional, recurso esse circunscrito à matéria da
inconstitucionalidade das normas atributivas da competência.
Por acórdão de 16 de Abril de 1986, o referido Tribunal Cons
titucional deu provimento ao recurso e ordenou a baixa do processo
para que o acórdão recorrido seja reformado em consonância com o
juízo da inconstitucionalidade.
Dando cumprimento a tal decisão, acordam no Supremo Tri
bunal Militar em não tomar conhecimento do recurso, por carecer
de competência em razão da matéria.
Lisboa, 15 de Maio de 1986.
Henrique de Oliveira Rodrigues, general;
Mário Eduardo de Meio Wilton Pereira, general da Força Aérea;
Artur Baptista Beirão, general;
António da Silva Osório Soares Carneiro, general;
José Luiz de Azevedo Barreto Sacchetti, general da Força Aérea;
Adriano de Carvalho, vice-almirante;
Eduardo Manuel de Almeida Rebelo da Silva, vice-almirante;
Alfredo Rui Francisco do Carmo Gonçalves Pereira, juiz;
Manuel Lopes, juiz.
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X—DECLARAÇõES
Colocações e desempenho de funções:
1) Por despacho de 22 de Abril de 1986, do general CEME, o
general (51136211) João António Leite Pacheco Rodrigues, do EME,
foi nomeado para o cargo de Vogal Militar do Supremo Tribunal
Militar em substituição do general João António Gonça]ves Serôdio.
O general Pachcco Rodrigues assumiu funções desde 3 de
Junho de 1986.
2) Por despacho de 30 de Maio de 1986, do general CEME, o
brigadeiro (51114411) Alberto Porfírio de Carvalho e Silva foi nomea
do para o cargo de Chefe do Estado-Maior do Comando Operacional
das Forças Terrestres em substituição do brigadeiro Pedro Júlio de
Pezarat Correia.
O brigadeiro Carvalho e Silva do EME assumiu funções, em 2
de Junho de 1986.
3) O coronel de infantaria, na situação dc reserva, (51105411)
João Domingos dos Sentos Inácio presta serviço nos Serviços Sociais
das Forças Armadas desde 25 de Maio de 1986.
4) O major de infantaria, na situação de reserva, (49060056)
Renato Augusto Trindade presta serviço no Ministério da Adminis
tração Interna/Serviço de Estrangeiros, como destacado, desde 16 de
Março de 1986.
5) O coronel de artilharia, na situação de reserva, (50025311)
Martinho de Carvalho Leal presta serviço na Delegação da Cruz
Vermelha Portuguesa de Lciria, nos termos dos artigos 3$.° e 39.°
do Estatuto da referida Cruz, Vermelha, desde 1 de Abril de 1986.
6) O tenente-coronel de artilharia, na situação de reserva,
(52121811) Henrique Artur Branco Jales Moreira passou a desem
penhar as funções de Juiz Vogal do Tribunal Militar Territorial de
Elvas, desde 23 de Junho de 1986.
7) O coronel de engenharia, na situação de reserva, (50972111)
Eduardo Luís Afonso Condado presta serviço no Estado-Maior-Gene
ral das forças Armadas dcsde 18 de Maio de 1986.
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8) Por despacho de 2$ de Maio de 1986 do general Chefe do
Estado-Maior do Exército foi nomeado para desempenhar interinamente as funções de chefe do gabinete do Chefe do Estado-Maior
do Exército o tenente-coronel do serviço de administração militar
(50747011) Rogério Casimiro Pires fangueiro, do Estado-Maior do
Exército.
9) O major do serviço geral do Exército, na situação de reserva,
(51002311) José Teixeira Queirós presta serviço no Museu Militar
do Porto desde 1 de Maio de 1986.
10) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de reserva,
(50130111) Joaquim Sararnago Segurado presta serviço na Guarda
Nacional Republicana desde 8 de fevereiro de 1986.
11) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (52568511 António Joaquim de Sousa Amorim presta serviço
na Guarda Nacional Repúblicana desde 11 de Fevereiro de 1986.
12) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (52348511) Mário Antunes da Fonseca presta serviço no
Depósito Geral de Material de Guerra desde 21 de Maio de 1986.
Cursos, estágios e trocínios:
13) Devem ser averbados ao brigadeiro (50432411) Rui Matïiede
Monteiro Pereira os cursos a seguir mencionados que frequentou na
República Federal da Alemanha, no período que se indica:
Senior Officers Joint Warfare, 10 a 14 de Dezembro de 1984;
ACE Senior Officers Orientation Course, 12 a 16 de Setembro de 1983;
ACE Officers Nuclear Weapons Release Policy Course, 11 a 15 de
Outubro de 1982.
14) Deve ser averbado ao major de cavalaria (34067362) Henrique
José Brito Gucrreiro Quinta Nova, o ACE PIO Course, que frequen
lOu na Bélgica de 3 a 14 de fevereiro de 1986.
15) Deve ser averbado ao capitão médico (13733470) Abílio
António ferreira Comes o estágio de cardiologia que frequentou nos
Estados Unidos da América de 10 de Outubro a 5 de Dezembro de
1985.
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16) Deve ser averbado aos tenentes do serviço de saúde abaixo
mencionados o Curso de Promoção a Capitão, que frequentaram na
ESSM/EMGFA de 28 de Abril a 5 de Junho de 1986 com a classi
ficação que a cada um se indica:
Tenente médico (02248573) Carlos Oliveira Lopes, bom;
Tenente médico (00894377) Jorge Carlos Silvério Machado, bom;
Tenente farmacêutico (14348179) José Manuel Ruivo Ferro Pires,
bom;
Tenente farmacêutico (03150176) Hélder Cabrita Moniz dos Santos,
bom;
Tenente médico (07930377) Manuel Fernando Teixeira O. C. Alves,
bom
Tenente médico (08368675) António Bernardo da Cunha Horta, bom;
Tenente médico (12603875) António José Duque R. das Neves, bom;
Tenente veterinário (02508977) Eduardo António Capeans Teixeira,
bom;
Tenente médico (00185877) Manuel António Tavares Correia, bom;
Tenente farmacêutico (19923978) António Manuel dos Santos Car
valho, bom;
Tenente veterinário (05307077) Pedro Avérons Mira Crespo, bom;
Tenente veterinário (08396280) António Manuel Horta de O. Dias,
bom.
17) Deve ser averbado ao capitão do serviço de material
(18526875) Joaquim Carvalho Vieira o Curso de Especialização em
Engenharia da Qualidade, que frequentou na Universidade Nova de
Lisboa, faculdade de Ciências e Tecnologia, de 19 de Novembro
de 1984 a 27 de Setembro de 1985, com aproveitamento.
18) Deve ser averbado ao capitão miliciano de infantaria
(14470974) Jorge Manuel Oliveira Martins o Curso de Instrutor Co
mando, que frequentou em frança de 17 de Março a 12 de Abril
de 1986.
19) Deve ser averbada a especialidade de Medicina Interna ao
alferes miliciano médico (07366063) José Luís Andrade Martins, na
situação de licenciado, do Distrito de Recrutamento e Mobilização
de Lisboa, conforme indicação da Ordem dos Médicos.
20) Deve ser averbada a especialidade de
Geral) ao alferes miliciano médico (32151661)
Varela, na situação de licenciado, do Distrito
Mobilização de Abrantes, conforme indicação da

Generalista (Clínica
João Martins Lobo
de Recrutamento e
Ordem dos Médicos.
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21) Deve ser averbada a especialidade de Cardiologia ao alferes
miliciano médico (0322686$) EvangeLista Casimiro Rocha, na situação
de licenciado, do Distrito de Recrutamento e Mobilização de Lisboa,
conforme indicação da Ordem dos Médicos.
22) Deve ser averbada a especialidade de Cardiologia Pediátrica
ao alferes miliciano médico (04009070) Agostinho Caldas Borges, na
situação de licenciado, do Distrito de Recrutamento e Mobilização
de Lisboa, conforme indicação da Ordem dos Médicos.
23) Deve ser averbada a especialidade de Medicina Interna ao
alferes miliciano médico (03813966) Francisco José Christellys Soro
menho, na situação de licenciado, do Distrito de Recrutamento e
Mobilização de Lisboa, conforme indicação da Ordem dos Médicos.
24) Deve ser averbada a especialidade de Otorrinolaringologia ao
alferes miliciano médico (08359263) Nuno Duarte Pinto de Lemos
Pizarro, na situação de licenciado, do Distrito de Recrutamento e
Mobilização de Setúbal, conforme indicação da Ordem dos Médicos.
25) Deve ser averbada a especialidade de Medicina Interna
(Clínica Geral) ao alferes miliciano médico (09616269) João Manuel
Andrade de França Gouveia, na situação de licenciado, do Distrito de
Recrutamento e Mobilização de Lisboa, conforme indicação da Ordem
dos Médicos.
26) Por despacho de 30 de Abril de 1986 do general Vice-Chefe
do Estado-Maior do Exército deve ser atribuída a especialidade
«878
EF Instrutor de Equitação» ao tenente miliciano de educação
física (08911675) Joaquim José Dores, do Centro Militar de Educação
Física, Equitação e Desportos.
—

Listas de promoções:
27) Aditamento à lista dos capitães do quadro especial de
oficiais a promover por antiguidade ao posto imediato no ano de
1986, nos termos do n.° 15 da Portaria n.° 576/77, de 15 de Setembro:
Capitão de infantaria do quadro especial de oficiais Francisco Car
doso Afonso;
Capitão de infantaria do quadro especial de oficiais Daniel dos
Anjos Neves;
Capitão de infantaria do quadro especial de oficiais Orlando António
Samões;
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Capitão de cavalaria do quadro especial de oficiais José Alves Au
tunes de Sousa;
Capitão de infantaria do quadro especial de oficiais José Gonçalves
Matias;
Capitão de infantaria do quadro especial de oficiais Carlos Nuno
Carronda Rodrigues;
Capitão de infantaria do quadro especial de oficiais Ramiro da Con
ceição Tavares;
Capitão de infantaria do quadro especial de oficiais Jorge Manuel
Valtelhas Tavares Coelho;
Capitão de cavalaria do quadro especial de oficiais José Manuel
Pinto Graça;
Capitão de infantaria do quadro especial de oficiais Manuel Mendes
Pinto;
Capitão de infantaria do quadro especial de oficiais Elísio de Car
valho Figueiredo;
Capitão de infantaria do quadro especial de oficiais, Orlindo Pereira;
Capitão de infantaria do quadro especial de oficiais Óscar Antó
nio fernandcs.

Pensões de invalidez:
28) Por despacho de 12 de Dezembro de 1985, da Caixa Geral de
Depósitos, Crédito e Previdência publicado no Diário da República,
2. Série, n.° 296, de 24 de Dezembro de 1985, nos termos dos
Decreto-Leis u.s 30913 e 45684, foi atribuída aos oficiais abaixo
mencionados a pensão de invalidez que se lhes indica:
Alferes miliciano de engenharia (09119166), do Distrito de Recruta
mento e Mobilização de Lisboa, Henrique Jorge Cabral da Silva,
pensão de 11 320$00;
Alferes miliciano do serviço de material (03380968) Pedro Luís
Miranda Pardal Monteiro, da Região Militar de Lisboa, pensão
de 16 742$00.
29) Por despacho de 13 de Março de 1986, da Caixa Geral de
Depósitos, Crédito e Previdência publicado no Diário da RepúbUcci,
2. Série, n.° 71, de 26 de Março de 1986, nos termos dos Decretos-Lei flS 30 913 e 45 684, foi atribuída ao oficial abaixo mencionado
a pensão de invalidez que se lhe indica:
Aspirante a oficial miliciano de cavalaria José João da Silva Gil
Costa, do Regimento de Cavalaria de Estremoz, pensão de
11 320$00.
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Rectificações:
30) Na Orck’in cio Exército, 2.a Série, n.° 8, de 15 de Abril dc
1986, página 706. respeitante ao coronel de infantaria, na situação de
reserva, (51386011) José Augusto Esteves Felgas, onde se lê: «29 de
fcverero de 1977», deve ler-se: <29 de Agosto de 1977».
31) Na Ordem do Exército, 2.a Série, n.° 5, de 1 de Março de
1986, página 490, respeitante ao coronel de infantaria, na situação
de reserva, (51067211) António Barata Alves, onde se lê: «no Dis
trito de Recrutamento e Mobilização de Coimbra», deve ler-se:
«Quartel-General da Região Milítar do Centro».
32) Na Ordem cio Exército, 2.a Série, n.° 4, de 15 de Fevereiro
de 1986, página 402, respeitante ao tenente-coronel engenheiro de
transmissões, na situação de reserva, (40008462) António Carlos
Pinho de Almeida, onde se lê: «presta serviço., na Liga dos Comba
tentes» deve ler-se: «presta serviço na Delegação de Aveiro da Cruz
Vermelha Portuguesa
Nócleo de Águeda».
—

33) O tenente miliciano de infantaria (10411767) Fernando
Afonso Vaz, adido, no Ministério das Finanças, na Guarda Fiscal, foi
promovido ao actual posto por portaria de 27 de Junho de 1985 e não
por portaria de 9 de Agosto de 1985, como foi publicado na O. E.,
2.a Série, n.° 1, de 1 de Janeiro dc 1986, página 57.
34) Colocado no Batalhão de infantaria de Aveiro, na situação
de disponibilidade, desde 1 de Outubro de 1974, vindo da Ex-Província
da Guiné, o alferes miliciano de infantaria (19931073) Alberto Manuel
Rodrigues Estima e não no Regimento de Artilharia da Serra do
Pilar, como consta na O. E., 2? Série n.° 6, de 1976.
35) Colocado no Distrito de Recrutamento e Mobilização de
Lisboa desde 1 de Janeiro de 1983 e não no Distrito de Recrutamento
e Mobilização de faro, como consta na O. E., 2_a Série n.° 11, de
1983 o alferes miliciano de infantaria (09426068) Jorge Sereno Amorim, da Ex-Região Militar de Moçambique (actual Repóblica Popular
de Moçambique).
36) Chama-se Victor Manuel Padrão Brajál, e não Victor Manuel
Padrão Cabral, como consta na Ordem do Exército, 2? Série, n.° 7,
de 1986, o alferes miliciano médico (02822871) do Distrito dc Recruta
mento e Mobilização de Lisboa na situação de licenciado.
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37) O tenente miliciano do serviço de administração militar
(00484561), na situação de reserva, do Distrito de Recrutamento e
Mobilização de Castelo Branco, chama-se João Mendes Godinho e
não José Mendes Godinho, como foi publicado na Ordem do Exército,
2. Série, n.° 4, de 15 de Fevereiro de 1985, a páginas 217.
38) O alferes miliciano do serviço de pessoal (09121472) Evaristo
Joaquim Nogueira dos Santos, do Batalhão de Administração Militar,
foi promovido ao actual posto por portaria de 30 de Dezembro de
1978, contando a antiguidade desde a mesma data e não por portaria
de 30 de Dezembro de 1979, como foi publicado na Ordem do Exér
cito, 2. Série n.° 17, de 1 de Setembro de 1980, página 1357.
39) Chama-se José Manuel fonseca de Paula Santos o alferes
miliciano do serviço de pessoal (09890171) e não José Manuel da
Fonseca, como consta na O. E., 2. Série n.° 7, de 1986.
40) Chama-se António Manuel Rodrigues Mota, e não António
Manuel Rodrigues Costa como consta na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 7, de 1986, o alferes miliciano de infantaria (15745171) do Regi
mento de Infantaria de Viseu, e colocado no Distrito de Recrutamento
e Mobilização de Braga, na situação de licenciado.

XI— OBITUÁRIO
1979:

Alferes miliciano de cavalaria Amílcar I)ias Neves,
Dezembro, 6
do Batalhão de Infantaria de Aveiro.
—

1983:

Outubro, 1—Tenente miliciano de infantaria (06115372) António
Mário Vieira Grave.
1986:

Abril, 29—Coronel de cavalaria, na situação de reserva, (50508311)
José Victor da Costa Morais, do Quartel-General da Região
Militar de Lisboa.
Capitão reformado (51259111) Armando Guerreiro For
Maio, 22
tes Conde, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Major do serviço geral do Exército, na situação de
Junho, 20
—

—

2. Série

ORDEM DO EXERCITO N.° 14

1215

reserva, aguardando passagem à reforma, (51244611) Francisco
da Silva Ângelo, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Junho, 22
Major reformado (50546411) Ernesto Augttsto Rodri
gues, do Quartel-General da Região Militar do Norte.
Junho, 29— Capitão reformado (52037911) José Mateus, do Quartel-General da Região Militar do Centro.
Julho, 4
Major do serviço geral do Exército, na situação de reserva,
(51490811) António Maria Elavai, do Quartel-General da Região
Militar de Lisboa.
—

—

O Chefe do Estado-Maior do Exército

Jorge dci Costa Salami Braga, general
Está conforme:

O Ajudante-General

José Fernando Lopes Gomes Marques, general

f*

DA DEFESA NACIONAL

MINISTÉRIO

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

ORDEM

DO

EXERCITO

2. SÉRIE
N.° 15/1 DE AGOSTO DE 1986

Publica-se ao Exército o seguinte:

1—DECRETOS, PORTARIAS E DESPACHOS
PRESIDÊNCIA DA REPÜBLICA
Decreto do Presidente da República n.° 20/86
de 11 de Julho
O Presidente da República, ouvido o Conselho de Estado, decreta,
nos termos do artigo 136.°, alínea 1), da Constituição da Repú
blica, o seguinte:
Ê nomeado, sob proposta do Governo, o brigadeiro (50974311)
Vasco Joaquim Rocha Vieira para o cargo de Ministro da Repú
Nica para a Regiêo Autónoma dos Açores.
Assinado em 11 de Julho de 1986.
Publique-se.
O Presidente da República, MÁRIO SOARES.
tro, Anibal António Cavaco Silva.

—

O Primeiro-Minis

Referendado em 11 de Julho de 1986.

O Primeiro-Ministro, Aníbal António Cavaco Silva.
Presidência da República, 3 dc Julho de 1986.—O Presidente
da República, MÁRIo SOARES.
(Suplemento ao D. R., 1 Série, n.° 157, de 11 de Jidho de t)5.)
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MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Serviço de Estrangeiros
Por despacho ministerial de 23 de Junho de 1986 (anotação,
TC, de 27 de Junho de 1986):
Jorge Esteves de Almeida, coronel de infantaria (51896411)— exer
cendo, em comissão de serviço, o cargo de inspector do Serviço
de Estrangeiros, dada por finda a referida comissão de serviço a
partir de 1 de Julho de 1986. «Não são devidos emolumentos.)
4 de Julho de 1986.
Pereira.

—

O Director-Geral, José Manuel Pinto

(D. R., II Série, n.° 161, de 16 de Julho de i)S6)

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
Estado-Maior-General das Forças Armadas
Despacho
O CheTe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e o Chefe
do Estado-Maior do Exército exoneram o capitão do serviço
geral do Exército (50747611) José Simões dos Santos do cargo
de prestar serviço na Escola do Serviço de Saúde Militar, nos
termos do Decreto-Lei n.° 266/79, de 2 de Agosto, e da Portaria
n.° 257/81, de 11 de Março, cargo para que fora nomeado pelo
D. R., 2. Série, n.° 30, de 5 de Fevereiro de 1982.
O presente despacho deve produzir efeitos a partir de 1 de Abril
de 1986.
(Anotação, TC, de 12 de Junho de 1986.)
28 de Abril de 1986.

O Chefe do Estado-Maior-General das
general.
O Chefe do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Satazar Braga, general.
—

Forças Armadas, José Lemos ferreira,

(D. R., II

—

Série, n.° 148, de 1 de Julho de 1986.)
Serviço de Polícia Judiciária Militar
Despacho

Exonero das funções que vinha desempenhando no Serviço de Polícia
Judiciária Militar o tenente-coronel de cavalaria (51413411) Luís
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Alberto de Oliveira Marinho Falcão, exoneração referida a 8
de Julho de 1986 para efeitos administrativos. (Não carece de
visto do TC).
7 de Julho de 1986.— O Director, Fernando Ribeiro da Cunha,
brigadeiro.
(D. R., II Série, n.° 160, de 15 de Julho de 1)85.)

Estado-Maior do Exército
Despacho n.° 44-A/86
Por ter sido escolhido pelo General CEMGFA, determino que o
general (50270411) Guilherme de Sousa Belchior Vieira, que vinha
a exercer as funções de director do Instituto de Altos Estudos
Militares, seja colocado no Estado-Maior-General das forças Ar
madas, a fim de assumir as funções de General Adjunto Coorde
nador do general CEMGFA, nas quais substituirá o general
(51329811) João António Lopes da Conceição, o qual nesta data
transita para a situação de reserva.
Nestes termos deve o general Belchior Vieira marchar para o
EMGFA, em 15 de Julho de 1986.
Na mesma data passa o brigadeiro (50273011) Mário Lemos
Pires a exercer, interinamente, o cargo de director do Instituto de
Altos Estudos Militares.
Estado-Maior do Exército, 20 de Junho de 1986.
O Chefe do
Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Satazar Braga, general.
—

Despacho n.° 44-B/86
Nomeio o general (51772911) Raul Jorge Gonçalves Passos, que vinha
a exercer o cargo de comandante da Região Militar do Norte,
para o cargo de director do Instituto de Altos Estudos Militares,
no qual substituirá o general (50270411) Guilherme de Sousa
Belchior Vieira, que do mesmo cargo é exonerado a fim de
exercer outras funções.

Estado-Maior do Exército, 20 de Junho de 1986.— O Chefe do
Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Salazar Braga, general.
Despacho n.° 44-C/86
Nomeio o general (50273511) Amilcar fernandes Morgado, que vinha
a exercer, no posto de brigadeiro, as funções de chefe do meu
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gabinete, para o cargo de comandante da Região Militar do
Centro, no qual substituirá o general (51038611) Domingos
Américo Pires Tavares, que, por atingir o limite de idade em
30 de Setembro do corrente ano, transita para a situação de
reserva, deixando por isso de exercer o referido cargo a partir
dessa data.
O Chefe do
Estado-Maior do Exército, 20 de Junho de 1986.
Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Satazar Braga, general.
Despacho n.° 44-D/$6
Nomeio o general (51468311) Carlos Manuel de Azeredo Pinto Meio
e Leme, que vinha a exercer o cargo de director da Arma de
Cavalaria, para o cargo de comandante da Região Militar do
Norte, no qual substituirá o general (51772911) Raul Jorge Gon
çalves Passos, que do mesmo cargo é exonerado, a fim de exer
cer outras funções.
OChefe do
Estado-Maior do Exército, 20 de Junho de 1986.
Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Satazar Braga, general.
—

Despacho n.° 5 1/86
Nomeio o brigadeiro (50432411) Rui Mamede Monteiro Pereira, da
Direcção da Arma de Cavalaria, para o cargo de chefe do meu
gabinete.
O brigadeiro Monteiro Pereira deve apresentar-se no Estado-Maior do Exército em 30 de Junho de 1986, a fim de assumir
as suas novas funções em 1 de Julho de 1986, data a partir da
qual deixa de exercer interinarnente esse cargo o tenente-corone]
do serviço de administração militar (50747011) Rogério Casimiro
Pires fangueiro.
O Chefe do
Estado-Maior da Exército, 27 de Junho de 1985
general.
Braga,
Satazar
da
Costa
Jorge
do
Exército,
Estado-Maior
—

Despacho n.° 52/86
Nomeio o general (51259011) Baitazar António de Morais Barroco,
que vinha a exercer as funções dc director da Arma de Engenharia
e de director do Serviço de fortificações e Obras do Exército, para
os cargos de Quartel-Mestre General e de director do Departa
mento de finanças, nos quais substituirá, em 16 de Julho, o
general (50267711) Luís Fernando Dias Correia da Cruz, que, por
atingir o limite de idade nessa data, transita para a situação de
reserva, deixando por isso de exercer o referido cargo.
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O brigadeiro (51415511) João Luís da Providência Vilas Boas e
Costa, passa a desempenhar, interinamente, desde a mesma data,
as funções de director da Arma de Engenharia e de director do
Serviço de fortificações e Obras do Exército.

Estado-Maior do Exército, 20 de Julho de 1986.
O Chefe do
Estado-Maior do Exército, Jorge da Costci Satazar Braga, general.
—

Despacho n.° 55/86
Nomeio o brigadeiro (50243911) António Eduardo Domingos Mateus
da Silva, director do Gabinete de Estudos e Planeamento do
EME, para desempenhar em acumulação e interinamente as
funções de subchefe do EME, a partir de 15 de Julho de 1986.
Na mesma data é exonerado daquelas funções o brigadeiro
(51380511) Fausto Pereira Marques que passará a exercer exclu
sivarnente as de comandante da Brigada de Forças Especiais.
Estado-Maior do Exército, 8 de Julho de 1986.—O Chefe do
Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Satazar Braga, general.

11—JUSTIÇA E DISCIPLINA
Condecorações:
Direcção do Serviço de Justiça e Disciplina
Repartição de Justiça e Disciplina
Por portaria de 9 de Junho de 1986:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de prata de serviços distintos, por ter sido consi
derado 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 (51290411) Almor
Alves Serra.
Por portaria de 3 de Junho de 1986:
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
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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
general (50629511) João António Pinheiro.
Por portaria de 17 de Junho de 1986:
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 (50559011) João Rodrigues Coelho.
Por portarias de 8 de Julho de 1986:
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
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
coronel de infantaria (51389311) Adriano Sotero Madeira.
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 (51396811) Francisco do Nascimento
Cordeiro.
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 do serviço de administração militar (51423411) Raul da
Costa Dionísio.
Por portaria de 28 de Maio de 1986:
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 serviço de administração militar (36693361) José Pinto
de Carvalho.
Por portaria de 3 de Junho de 1986:
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 infantaria (00204356) Lelo Castro Jerónimo.
Por portaria de 17 de Junho de 1986:
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 (40008262) António Luís Freitas da Naia.
Por portarias de 8 de Julho de 198b:
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
tenente-coronel de infantaria (50995711) Alberto Hugo Rocha
Lisboa.
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
tenente-coronel do serviço de administração militar (50638511)
José Luciano Fidalgo Esteves.
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 serviço geral do Exército (51093511) José Joaquim
Reis Batista de Almeida.
Por portaria de 27 de Maio de 1986:
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
considerado ao abrigo dos artigos 330 e 36° do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
capitão de cavalaria (16450473) Luís Manuel dos Santos Newton
Parreira.
Por portarias de 28 de Maio de 1986:
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 miliciano de infantaria (03537573) Pedro Manuel Dias
Alves Barbosa, do RIfe.
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 (02261673) José António Pires,
do RIfe.
Por portarias de 3 de Junho de 1986:
Manda o CheTe 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 de administração militar (00121264) Úlpio
Napoleão Fernandes.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
med!lha 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 (31064557) António Mendes
Antunes.
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, dc 20 de Dezembro de 1971, o
capitão do serviço geral do Exército (04078263) Dagoberto
Ribeiro Gouveia.

Por portarias de 17 de Junho de 1986:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito milittr 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 de administração militar (01771177) António
Joaquim Ferreira Aniceto.
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 do serviço de administração militar (07731369) Alfredo
Couto 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 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 do serviço de administração militar (02563168)
Augusto José da Silva Veiga.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3? 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
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capitão do serviço geral do Exército (51175911) António Gon
çalves Veiga.
Por portarias de 8 de Julho de 1986:
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 engenharia (01377472) António José Maia Mas
carenhas.
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 de administração militar (18951672) Carlos
Alberto dos Santos 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.° e 36.° do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção)
(02145671) António José Borralho Estevens.
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 (51277411) Manuel Ribeiro
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
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
capitão miliciano do serviço de pessoal (04839266) José Álvaro
Carvalho Pereira Leite, do DRMPorto.
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Por portaria de 9 de Junho de 1986:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar, nos
termos
do artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 397/85, de 11 de Outubro
de
1985, com a medalha D. Afonso Henriques
Patrono do
Exército, de 2. classe, por ter sido considerado ao abrigo
do
artigo 1.0 do mesmo Decreto, o tenente-coronel do serviço
de
administração militar (51424711) José Henrique Coutinho Fer
reira.
—

Condecorados com a medalha de ouro de comportamento exemp
lar,
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 oficiai
s:
28 de Maio de 1986:
Capitão do serviço geral do Exército (50789511) Aleixo Mende
s
Sobreiro.
5 de Junho de 1986:
Coronel de infantaria (51141111) António Virgílio da Cunha Maga
lhães Soeiro;
Coronel de infantaria (51397511) Francisco António R. Dias da
Silva
R. Gonçalves;
Capitão do serviço geral do Exército (51512211) Albino Martin
s
Cordeiro;
Capitão do serviço geral do Exército (50896311) Avelino Oliveir
a;
Capitão do serviço geral do Exército (50894011) Manuel Ferreir
a
Machado;
Capitão do serviço de material (50358311) Raúl Arcanjo Teixei
ra.
19 de Junho de 1986:
Coronel de artilharia (51370$11) Luís Filipe Godinho Bilro.
20 de Junho de 1986:
Coronel de infantaria (50901611) Mário de Aguiar Gonçalves Dente.
1 de Julho de 1986:
Coronel de infantaria (51371011) José Faia Pires Correia;
Tenente-coronel de artilharia (45588555) Jorge da Silva Veríss
imo;
Capitão do serviço geral do Exército (52064011) Manuel Ferreir
a.
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3 de Julho de 1986:
Coronel de artilharia (51463511) Fernando Mesquita Rito Raimundo;
Capitão do serviço de material (50535611) Eusébio Salvador Afonso;
Capitão do serviço de material (51057711) Fernando dos Santos
Tempera.
Por alvarás de 21 de Fevereiro de 1986, publicados no Diário da
República, 2.a Série, n.° 91, de 19 de Abril de 1986, foram agra
ciados com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique o
brigadeiro Vasco Rocha Vieira e o tenente-coronel de infantaria
Vasco Correía Lourenço.
Por alvará de 14 de Fevereiro de 1986, publicado no Diário da
República, 2. Série, n.° 91, de 19 de Abril de 1986, foi agra
ciado com o Grau de Grande-Oficial da Ordem da Benemern
eia o coronel de inrantaria Raul Duarte Cabarrão.
Por despacho do Primeiro-Ministro de 21 de Janeiro de 1986, publi
cado no Diário da República, 2? Série, n.° 111, de 15 de Maio
de 1986, foi autorizado a aceitar a Cruz de 1? classe da Ordem
de Mérito Militar de Espanha o coronel de artilharia Eurico
António de Carvalho e Meio Saies Grade.
Por despacho Ministerial de 25 de fevereiro de 1986, ptiblicado no
Diário da República, 2. Série, n.° 58, de 11 de Março de 1982,
foi concedida a Medalha de Ouro de Serviços Distintos, nos
termos do Decreto n.° 17 746, de 30 de Novembro de 1929, ao
brigadeiro António Joaquim Alves Moreira, comandante-geral da
Guarda fiscal.
Por alvarás de 26 de Julho de 1985, publicados no Diário tia Repú
blica, 2? Série, n.° 150, de 3 de Julho de 1986, foram agraciados
com os seguintes graus da Ordem Militar de Avis os oficiais
abaixo designados:

Comendador:
Brigadeiro João de Almeida Bruno;
Brigadeiro Tito José Barroso Capela;
Coronel de infantaria Nuno Álvaro Pires Afonso;
Coronel de infantaria António João Soares;
Coronel de infantaria Fernando Negídio Manuel Fortes dos Santos
Ferreira;
Ccronel de infantaria Gabriel Fátima do Nascimento Mendes;
Coronel de infantaria na reserva Manuel Dias Freixo;
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Oficial:
‘Tenente-coronel de artilharia Américo de Almeida Garcia;
Tenente-coronel de cavalaria, na reserva José Mestre Rodrigues;
Tenente-coronel de cavalaria João António Branco Martins da Rosa
Garoupa;
Tenente-coronel do serviço geral do Exército Manuel Ferreir
a do
Amorim;
Tenente-coronel do serviço geral do Exército, na reserva Alfredo
Mar
ques de Abreu;
Major de artilharia Carlos Afonso da Fonseca Alferes.
Cavaleiro:
Tenente-coronel de infantaria Carlos Ferreira Marques;
Tenente-coronel de infantaria Fernando Augusto Gomes;
Tenente-coronel de infantaria Gustavo Henriques Rebelo de Sousa;
Tenente-coronel de cavalaria Carlos Domingos de Oliveira de Ayala
Botto;
Tenente-coronel de cavalaria José Alberto Pereira Monteiro;
Tenente-coronel de artilharia Victor Manuel ferreira Rito;
Tenente-coronel do serviço de administração militar António da Silva
Dores;
J\4ajor dc infantaria Fernando José Lopes Finote;
Major de artilharia Agenor Ranhada Rolo;
Major de artilharia Fausto de Almeida Pereira;
Major de cavalaria Orlando Antero Rebanda Páscoa;
Major do serviço dc administração militar Joaquim Alberto Martins
Brandão;
Capitão de infantaria Carlos Miguel Ataíde Fonseca;
Capitão do serviço geral do Exército José Jerónimo Velez Correia.
Por alvará de 13 de Fevereiro de 1986, publicado no Didjio da
República, n.° 150, de 3 de Julho do mesmo ano, foi agraciado
com o grau da Grã-Cruz da Ordem Militar de Aviz o general
Gonçalo Nuno de Albuquerque Sanches da Gama.
Louvores:
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Louvo o major de cavalaria (50435511) Alexandre Ivlaria de Castro de
Sousa Pinto porque no desempenho das funções de ajudante de
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campo do Presidente da República revelou elevadas qualidade de
trabalho e dedicação e um grande empenho nas múltiplas tarefas
que ao longo de mais de três anos lhe foram cometidas.
Oficial inteligente e muito competente, a que soube aliar um
elevado dinamismo, lucidez e ponderação, revelou-se em todas
as circunstâncias um colaborador de inestimável mérito, que
muito dignificou a arma de cavalaria e o Exército a que pertence.
Presidência da República, de 9 de Fevereiro de 1986.
dente da República, António Ramalho Eanes, general.
(Publicado

no D. R.,

II

Série,

n.° 56,

de

8 ce Março

de

O Presi

1986.)

MINISTËRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Louvo o tenente-coronel de infantaria (50995211) Albano Gama Diogo
pela forma altamente eficiente e distinta como tem desempenhado
as funções de comandante do Grupo de Operações Especiais, reve
lando elevado espírito de sacrifício, dedicação, seriedade, inteli
gência e coragem moral. Comandando uma unidade especial de
intervenção da Polícia de Segurança Pública, empenhou-se com
excepcional determinação e perseverança na sua organização,
instalação, equipamento e instrução, consolidando uma unidade de
polícia altamente considerada no País e no estrangeiro.
Representando a corporação no estrangeiro em seminários e en
contros que, pela sua natureza, exigiam profundos conheci
mentos técnicos sobre as delicadas matérias em estudo, soube
sempre demonstrar um alto grau de saber e de defender o pres
tígio da unidade que comanda, da Polícia de Segttrança Pública
e do País.
Actuando em todas as circunstâncias com extrema lealdade, isen
ção, frontalidade e coerência, dedicando todo o tempo disponível
para bem servir a causa pública, justo é considerá-lo como um
dos impulsionadores desta unidade especial, devendo os serviços
prestados à Polícia de Segurança Pública e ao País serem consi
derados de muito distintos e extraordinariamente importantes.
Ministério da Administração Interna, 29 de Janeiro de 1986,
O Ministro da Administração Interna, Eurico Silva Teixeira de
Meio.

—

Louvo o tenente-coronel de infantaria (50181311) Alberto Freire de
Matos pela forma extaordinariamente eficiente, dedicada e entusi
asta como exerceu os cargos de 2.° comandante e comandante da
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Escola de formação de Guardas e de director da Escola Prática
de Polícia.
Revelando inquebrantável zelo e notável aptidão profissional, a
par de elevada capacidade de trabalho e sentido de análise dos
problemas que enfrentou e enfrenta, desenvolveu acção de muito
relevo na obra de recuperação das instalações do velho e depau
perado aquartelamento de Torres Novas, reformulando e reorga
nizando todas as áras à sua responsabilidade, em especial as
que directamente diziam respeito à instrução, dando um impulso
importante para a melhoria das condições pedagógicas da Escola
Prática de Polícia.
Dotado de forte personalidade e possuidor de excelentes quali
dades morais de lealdade e de carácter, a ele se fica devendo a
notável melhoria técnica da Escola de Formação de Guardas e
Esco]a Prática de Polícia nos últimos anos, sendo de justiça
considerar que prestou e presta à causa pública e à Polícia de
Segurança Pública serviços que muito justamente devem ser
considerados extraordinários, de mérito e muito distintos.
Ministério da Administração Interna, 31 de Janeiro de 1986.
O Ministro da Administração Interna, Eurico Silva Teixeira de
Meto.
Louvo o major de infantaria (09582364) José Gomes Pereira pela
forma exemplar como, ao longo destes 5 anos, tem vindo a servir
a causa da segurança pública e do bem comum no comando da
Divisão de Matosinhos. Homem de invulgar estatura moral,
desenvolveu notável actividade com os recursos da sua Divisão,
pondo-os cuidadosa e inteligentemente ao serviço da comunidade,
por forma a assegurar uma harmónica e adequada relação entre
aqueles e as reais necessidades de uma população de caracterís
ticas muito particulares como é a da beira-mar do distrito.
Deu especial atenção às actividades de natureza operacional,
tornando-as sistemáticas e proveitosas, considerados os objectivos
consagrados na missão, e acompanhando de muito perto o seu
desenvolvimento, com forte empenhamento pessoal, numa afir
mação constante de elevada coragem física e moral, provado
esforço, energia e bravura.
Dada a sua formação ética e profissional, vem continuando a
pautar os seus procedimentos de comando pela força do exemplo,
real conhecimento das aptidões e possibilidades do pessoal seu
comandado e por intocável espfrito de justiça.
Dotado de grande determinação e firmeza e de extraordinária
capacidade de trabalho, possui, em grau muito apreciável, quali
dades de organização e método, cuidando de forma simples, mas
altamente eficiente, de, em cada situação possível, dispor dos
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meios necessários para as várias contingéncías, circunstâncias que
será tanto mais de realçar quanto é certo estar a sua unidade
implantada em região onde a actividade dominante é a pesca,
além de conter a cidade de Matosinhos grande parte do parque
industrial do vulgarmente designado Grande Porto e o porto de
Leixões lhe transmitir um pouco o conceito de cidade com zona
portuária e peculiaridade sócio-económica própria.
Oficial dotado de grande dedicação à sua profissão e de um
extraordinário espírito de serviço, bem patente em todos os seus
actos, é o major Gomes Pereira uma pessoa simples, como são
afinal as grandes coisas da vida, sendo de justiça referir que o
litoral do distrito tem por várias formas manifestado admiração
e estima por este oficial, sendo de considerar os serviços por si
prestados à causa da segurança e tranquilidade públicas, ao bem
comum e à Polícia de Segurança Pública de muito importantes
e distintos.
O
Ministério da Administração Interna, 4 de Janeiro de 1986.
McIo.
Tcixeira
dc
Silva
o
Interna,
Eurico
Administraçã
da
Ministro
—

(Publicados no D. R., II Série, n.° 49. de 28 de

fc’jer.iro de

1986.)

MINISTERIO DA DEFESA NACIONAL
Despacho

•0

189/MDN/85

Louvo o aspirante a oficial miliciano (10066179) Francisco Nunes de
Matos de Só Carneiro pela forma eficiente, competente e dedicada
como ao longo de cerca de 1 ano desempenhou funções no Gabi
nete do Ministro da Defesa Nacional.
Encontrando-se no cumprimento do serviço militar obrigatório,
que agora termina, prestou durante aquele período tima apreciá
vel colaboração no domínio dos assuntos jurídicos, no estudo
dos quais patenteou vastos conhecimentos e verdadeiro espírito
de análise que muito contribuíram para a procura das soluções
mais correctas e equilibradas para os múltiplos problemas que lhe
foram cometidos.
Apesar da sua pouca idade, deu o aspirante a oficial Só Car
neiro sobejas provas de sensatez e ponderação, denotando ainda
ser possuidor de elevada noção das responsabilidades.
Pelo apontado, aliado à grande correcção no trato e às exce
lentes relações humanas que estabeleceu, é o aspirante a oficial
Só Carneiro merecedor deste público louvor que ao Ministro da
Defesa Nacional muito apraz conferir.
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Ministério da Defesa Nacional, 18 de Dezembro de 1985.
O
Ministro da Defesa Nacional, Leonardo Eugénio Ramos Ribeiro de
Almeida.
—

(Publicado no D. R., II Série, n.° 2, de 3 de Janeiro de 1986.)

Direcção do Serviço de Justiça e Disciplina
Repartição de Justiça e Disciplina
Louvo o coronel de infantaria (51290411) Almor Alves Serra porque,
tendo desempenhado as funções de Comandante do Regimento
de Infantaria de Vila Real, durante mais de dois anos confirmou
as excelentes qualidades de Comando já anteriormente reveladas e
mencionados na sua folha de serviços, elevada competência pro
fissional e espirito de decisão, dedicação, e assinalável capacidade
de organização.
Assumindo-se perante a complexa problemática da vida da sua
Unidade através de urna atitude extremamente responsável, o
coronel Serra exerceu uma influência decisiva em todos os
sectores através da adopção de medidas inovadoras e correctivas,
reflectindo uma acentuada ponderação das situações assente na
experiência adquirida e no sentido das realidades.
Actuando de uma forma persistente no âmbito da instrução,
obteve resultados que mereceram sempre as melhores referências
quer pelos níveis atingidos, quer pelo espírito de missão que
soube incutir nos seus mais directos colaboradores, levando-os a
um empenhamento cujos efeitos se reflectiram na eficiência dos
encargos operacionais em cuja reorganização e levantamento o
coronel Almor Serra se empenhou profundamente.
Responsável por um vultuoso património, dedicou especial aten
ção à repartição e aplicação dos recursos necessários à sua con
servação, nomeadamente nas instalações que mais directamente
se reflectiam nas condições de vida do pessoal incorporado. De
salientar, ainda, nesta área, o esforço que o coronel Serra
desenvolveu na procura de soluções que permitiram a realização
de grandes obras no Regimento, as quais, longe de originarem
sacrifícios e quebras de eficiência, se realizaram sem prejuízo
sensível das actividades normais da Unidade.
Oficial cujo relacionamento com os subordinados se reflectiu nos
excelentes resultados obtidos, prolongou a sua acção nos quadros
em formação, aos quais sempre procurou incutir espírito de corpo
e compreensão para as nobres tarefas que incumbem ao Exér
cito.
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Mercê das acções anteriormente referidas, conseguiu o coronel
Almor Serra prestigiar o Regimento de Infantaria de Vila Real,
tendo merecido as melhores referencias das entidades que visi
taram ou inspeccionaram a Unidade, grangeando, assim, a consi
deração e apreço da sociedade civil.
Tendo terminado as suas funções no Regimento de Infantaria
de Vila Real, é o coronel Almor Alves Serra merecedor de ver
publicamente reconhecidos os seus serviços que, pelo prestígio e
lustre que trouxeram para o Exército, devem ser considerados
extraordinários, relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 9 de Junho de 1986.— O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Satazar Braga, general.
Por proposta do Director da Arma de Cavalaria louvo o major de
cavalaria (02831863) Carlos Manuel Serpa de Matos Gomes,
pela forma notável de eficiência e brilho como desempenhou
as funções de Adjunto da Repartição de Estudos Gerais da
Direcção da Arma de Cavalaria durante mais de três anos.
Oficial dotado de um profundo sentido do dever desenvolveu
assinalável actividade através do estudo e planeamento de acções
tendentes à melhoria da operacionalidade, modernização e reequi
pamento da Arma de Cavalaria, destacando-se, pela sua impor
tância, a elaboração dos Quadros Orgânicos do Comando de Re
conhecimento do Corpo de Exército e destas Unidades a nível
territorial e da Brigada de forças Especiais; definição e estudo
de um programa de simuladores para a instrução técnica e táctica
das guarnições dos Carros de Combate; definição e acompanha
mento do programa de recondicionamento e rearmamento das
AML Panhard e VBL Chaimite.
De salientar ainda a sua colaboração, como representante da
Arma, na elaboração do Manual para autodefesa antiaérea para
as Unidades das Armas e Serviços, Regulamentos de Campanha
para Agrupamento Táctico, Subagrupamento Táctico e Aviação
do Exército e ainda no estudo dos Elementos para a concepção
portuguesa quanto a um Carro de Combate ligeiro e Definição
de um conceito nacional para o apoio de fogos (FIST).
Evidenciando uma sólida formação técnica, aliada a uma completa
disponibilidade e justeza de apreciação dos problemas que lhe
foram postos, o major Matos Gomes confirmou em funções de
estado-maior as elevadas qualidades militares reveladas em
campanha afirmando-se, de novo, um distinto oficial da Arma
de Cavalaria que, com muita dignidade, prestigia.
Porque da sua acção na Direcção da Arma de Cavalaria resultou
honra e lustre não só para a Arma como também para a Insti
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tuição militar, é de toda a justiça considerar os seus serviços
como distintos, relcvantes e extraordinários.
O Chefe
Ministério da Defesa Nacional, 27 de Junho de 1986.
do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Satazar Braga, general.
—

III

—

MUDANÇAS DE SITUAÇÃO

Oficiais do quadro permanente
Ingresso no quadro:
Corpo de Oficiais Generais
Brigadeiro, supranumerário, (51285611) António Marques Alexandre,
do Quartel-General da Região Militar do Norte, onde continua
colocado, devendo ser considerado nesta situação desde 15 de
Março de 1986, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 15 de Março de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 8 de Julho de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Armas e serviços:

Quadro do Serviço de Material
Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
supranumerário, (51111611) José Padesca Pinheiro de Oliveira,
da Escola Militar de Electromecânica, onde continua colocado,
devendo ser considerado nesta situação desde 12 de Março de
1986, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 12 de Março de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 8 de Julho de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
supranumerário, (50533911) Joaquim Maria Franco Leandro,
da Escola Prática do Serviço de Material, onde continua colo

cado, devendo ser considerado nesta situação desde 31 de Março

de 1986, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 31 de Março de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 8 de Julho de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
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Quadro do Serviço Geral do Exército
Capitão do serviço geral do Exército, supranurnerário, (51230211)
João Costa Carvalho, do Regimento de Infantaria de Abrantes,
onde continua colocado, devendo ser considerado nesta situação
desde 1 de Fevereiro de 1986, para preenchimento de vaga no

quadro.
(Por portaria de 1 de fevereiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em $ de Julho de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (52214111)
Manuel Oliveira Faria, do Batalhão do Serviço de Material, onde
continua colocado, devendo ser considerado nesta situação desde
1 de Março de 1986, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 1 de Março de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 8 de Julho de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (50860311)
Diamantino Marques da Eira, do Quartel-General da Região

Militar de Lisboa,, onde continua colocado, devendo ser consi
derado nesta situação desde 19 de Março de 1986, para preen
chimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 19 de Março de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 8 de Julho de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (51691311)
Aristídes Amorim Dias, do Distrito de Recrutamento e Mobili
zação de Setúbal, onde continua colocado, devendo ser consi
derado nesta situação desde 22 de Março de 1986, para preen
chimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 22 de Março de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 8 de Julho de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (50458811)
António da Costa Lourenço, da Repartição Geral da Direcção do
Serviço de Pessoal do Estado-Maior do Exército, onde continua
colocado, devendo ser considerado nesta situação desde 29 de
Março de 1986, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 29 de Março de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 8 de Julho de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
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Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (50123611)
Armando de Carvalho Leal, do Tribunal Militar Territorial de
Coimbra, onde continua colocado, devendo ser considerado nesta
situação desde 30 de Março de 1986, para preenchimento de vaga
no quadro.
(Por portaria de 30 de Março de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 8 de Julho de 1986. Não são devidos emolu

mentos.)

Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (50196911)
Octávio Freitas dos Santos, do Batalhão do Serviço de Trans
portes, onde continua colocado, devendo ser considerado nesta
situação desde 1 de Abril de 1986, para preenchimento de vaga
no quadro.
(Por portaria de 1 de Abril de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 8 de Julho de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Passagem à situação de supranumerário permanente:
Nos termos dos artigos 2.° e 5.° do Decreto-Lei
/84, de 11 de Dezembro:

ti.0

389/

Tenente-coronel de cavalaria, adido, (51413411) Luís Alberto de Oli
veira Marinho Falcão, no Serviço de Polícia Judiciária Militar,
onde continua, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
O referido oficial continua 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 portaria de 20 de Abril de 19$6, anotada pelo Tribunal de
Contas em 3 de Julho de 1986.)

Major de cavalaria, adido, (50203611) Ávilo Joaquim Ramos Cadete,
no Ministério da Administração Interna na Guarda Nacional
Republicana, onde continua, devendo ser considerado nesta si
tuação desde a data da presente portaria.
O referido oficial continua 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 se encontrar em comissão de serviço no
Ministério da Administração Interna na Guarda Nacional Repú
(Por portaria de 16 de Junho de 1986, anotada pelo Tribunal de
blicana.
Contas em 21 de Julho de 1986.)
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Major do serviço de administração militar, adido, (80290459) João
Baptista Teixeira de Azevedo, da Manutenção Militar, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
O referido oficial continua 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 se encontrar a prestar serviço na Manutenção
Militar.
(Por portaria de 25 de Junho de 1986, anotada pelo Tribunal de

Contas em 21 de Julho de 1986.)

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, adido, (50283211) Raul Duarte Cabarrão, da
Direcção da Arma de Infantaria, por ter sido requisitado para
uma comissão de serviço no Ministério da Justiça na Polícia
Judiciária, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Maio de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Julho de 1986.)

Tenentoronel de infantaria, no quadro, (50181511) Álvaro Bastos
Miranda, da Repartição de Sargentos da Direcção do Serviço de
Pessoal, por ter sido nomeado para desempenhar uma comissão
de serviço dependente do Ministério da Administração Interna
na Guarda Nacional Republicana, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Maio de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Julho de 1986.)

Desde 31 de Maio de 1986, 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
Ministério da Administração Interna na Polícia de Segurança
Pública, continuando, porém, na mesma situação de adido, nos
termos do n.° 9 da citada alínea, por ter sido nomeado, em
comissão de serviço, para o cargo de subdirector do quadro de
pessoal dirigente do serviço de informação de segurança do
Ministério da Administração Interna, o tenente-coronel de infan
taria (51162511) António Manuel Rodrigues Cardoso.
(Por portaria de 31 de Maio de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Julho de 1986.)
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Major de infantaria, no quadro, (80000370) Vasco Henriques Sommer
Travassos Valdez, da Academia Militar, por ter sido nomeado
para desempenhar as funções de Ajudante de Campo de Sua
Ex.a o Presidente da República, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 3 de Abril de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 12 de Junho de 1986.)

Desde 3 de Janeiro de 1986 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 de Polícia Judiciária Militar
(Porto) continuando, porém, desde a mesma data, na mesma situa
ção de adido, nos termos do n.° 9 da citada alínea, por ter sido
nomeado para prestar serviço no Serviço de Polícia Judiciária
Militar (Porto) o coronel de artilharia (51167711) António
de Azevedo Dias, do Quartel-General da Região Militar do Norte.
(Por portaria de 3 de Janeiro de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 3 de Julho de 1986.)

Major de artilharia, no quadro, (04334365) José Manuel Freire No
gueira, do Instituto de Altos Estudos Militares, por ter sido
nomeado para desempenhar as funções de professor efectivo
do respectivo Instituto, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 27 de Fevereiro de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 30 de Abril de 1986.)

Major de cavalaria, no quadro, (02534265) Joaquim dos Reis, da
Escola Prática de Cavalaria, por ter sido nomeado para desem
penhar um comissão de serviço no Ministério da Administração
Interna na Guarda Nacional Republicana, devendo ser consi
derado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 14 de Abril de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Julho de 1986.)

Capitão do serviço de administração militar, no quadro, (10497611)
Carlos Alberto Nunes Teixeira Coelho, da Direcção da Arma de
Transmissões, por ter sido nomeado para o cargo de adjunto do
chefe dos Serviços Comerciais das Oficinas Gerais de farda
mento e Equipamento, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Janeiro de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 30 de Abril de 1986.)
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Nos termos do n.° 12 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Tenente-coronel de infantaria (38706755) Jaime Rodolfo Abreu
Cardoso, do Distrito de Recrutamento e Mobilização de Braga,
por aguardar a publicação legal de passagem à situação de
reforma extraordinária, nos termos da alínea b) da portaria
11.0 162/76, de 24 de Março com vista ao Decreto-Lei n.° 43/76,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 2 de Maio de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Julho de 1986.)

Major de infantaria, adido, (02185969) António da Silva Oliveira, do
Batalhão de Administração Militar, 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 15 de Junho de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Julho de 1986.)

Nos termos do n.° 16 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Desde 29 de Janeiro de 1986, 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, na Cruz Vermelha Portuguesa,
continuando, porém, desde a mesma data, na mesma situação
de adido, nos termos do n.° 16 da citada alínea, o coronel de
infantaria (50283211) Raul Duarte Cabarrão, da Direcção da
Arma de Infantaria.
(Por portaria de 29 de Janeiro de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Julho de 1986.)

Desde 11 de Junho de 1986 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, no Estado-Maior-General das Forças
Armadas, continuando, porém, desde a mesma data, na situação
de adido, nos termos do n..° 16 da citada alínea, o coronel de
artilharia (50073411) José Manuel dos Santos Dias de Carvalho.
(Por portaria de 11 de Junho de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Julho de 1986.)
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Capitão de transmissões, (serviços técnicos de manutenção) (33049955)
José Francisco Gonçalves, da Direcção da Arma de Transmissões,
onde continua colocado, devendo ser considerado nesta situação
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, por se encontrar a prestar serviço em diligência,
no Ministério da Administração Interna na Guarda Nacional
Republicana.
(Por portaria de 28 de Maio de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Julho de 1986.)

Capitão do serviço geral do Exército, adido, (50666411) Norberto
Lemos Vieira, na Academia Militar, onde continua, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
O referido oficial encontra-se na situação de adido, nos termos
do n.° 10, do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de
Abril.
(Por portaria de 23 de Maio de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Julho de 1986.)

Capitão do serviço geral do Exército, adido, (50570311) João Augusto
Quaresma Rosa, no Ministério da Administração Interna, onde
continua, devendo ser considerado nesta situação, desde a data
da presente portaria.
O referido oficial encontra-se 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 se encontrar a prestar serviço no Ministério

da Administração Interna (Companhia de Sapadores de Bom
beiros de Setúbal).
(Por portaria de 26 de Maio de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Julho de 1986.)

Capitão do serviço geral do Exército, adido, (51515211) Américo
Gomes Martins, no Instituto Superior Militar, devendo ser con
siderado nesta situação desde a data da presente portaria.

O referido oficial continua 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 se encontrar a prestar serviço no Instituto
Superior Militar.
(Por portaria de 27 de Junho de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Julho de 1986.)
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Capitão do serviço geral do Exército, adido, (50679911) Teáfilo
Henrique Nogueiro, da Chefia do Serviço Geral do Exército,
onde continua colocado, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
O referido oficial continua 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 se encontrar a prestar serviço em diligência,
no Ministério da Administração Interna, na Guarda Nacional
Republicana.
(Por portaria de 30 de Junho de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Julho de 1986.)

Passagem à situação de reserva:
Nula e de nenhum efeito a portaria de 16 de Setembro de 1974,
publicada na Ordem do Exército, 2. Série, n.° 4, de 15 de
fevereiro de 1976, que passa à situação de reserva o tenente-coronel de artilharia (50040211) José Bernardo Baptista Lopes.
(Por portaria de 20 de Maio de 1986. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Nula e de nenhum efeito a portaria de 4 de Janeiro de 1974, visada
pelo Tribunal de Contas em 27de Junho de 1974, e publicada
na Ordem do Exército, 2. Série, n.° 12, de 1 de Julho de 1974,
que passa à situação de reserva o, ao tempo, major de artilharia
(51462711) Augusto António Capelo de Azevedo Batalha, por
ter reingressado na situação de activo 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.
(Por portaria de 21 de Maio de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Nula e de nenhum efeito a portaria de 16 de Setembro de 1974,
publicada na Ordem do Exército, 2. Série, n.° 24, de 15 de
Dezembro de 1975, que passa à situação dc reserva o major de
cavalaria (51411511) José Manuel de Almeida Dias Pires Mon
teiro, do Quartel-General da Região Militar do Centro.

(Por portaria de 20 de Maio de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Major do serviço geral do Exército, (50184511) José da Costa
Guerreiro, 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 consi
derado nesta situação desde 24 de Janeiro de 1986.
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Fica com a pensão menasi de 105.580$00. Conta 36 anos dc
serviço.
(Por portaria de 28 de Fevereiro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)
Capitão do serviço geral do Exército, (52214111) Mantiel Oliveira
Faria, 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 e 105 020$00. Conta 38 anos de
serviço.
(Por portaria de 1 de Abril de 1986. 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 Depósito Crédito e Previdência,
de 9 de Novembro de 1984, publicada no Diário da República,
2. Série, n.° 274, de 26 de Novembro de 1984.
Major do serviço geral do Exército (51122911) António do Nasci
mento Castela, desde 17 de Março de 1977, com a pensão de
47 601$00.

Por despacho da Caixa Geral de Depósitos Crédito e Previdência,
de 4 de Junho de 1986, publicado no Diário da República,
2.’ Série, n.° 143, de 25 de Junho de 1986:
Coronel de artilharia (51459311) Alfredo Marques Osório, desde 22
de Maio de 1985, com a pensão de 97 986$00;
Coronel de cavalaria (51067111) António Herculano Miranda Dias,
desde 8 de Junho de 1985, com a pensão de 101 043$00;
Major do serviço postal militar (51071411) Aguinaldo Raposo de
Andrade, desde 1 de Março de 1985, com a pensão de 99 078$00;
Capitão do serviço geral do Exército (51437611) Manuel Soares
Pereira Júnior, desde 13 de Setembro de 1985, com a pensão
de 84375$00.
Passagem à situação de reforma extraordináría:
Por despacho da Caixa Geral de Depósitos Crédito e Previdência
de 12 de Julho de 1985, publicado no Diário da República,
2. Série, n.° 170 de 26 de Julho de 1985:
Capitão de infantaria (69638663) Alberto de Jesus Timoteo, desde
1 de Setembro de 1975, com a pensão de 64 500$00.
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Desligados do serviço:
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 15.0
do Decreto-Lei n.° 28 404 de 31 de Dezembro de 1939, os
oficiais na situação dc reserva em seguida mencionados e que
nas datas referidas atingiram o limite de idade para transitarem
para a situação de reforma:
Brigadeiro (50271011) Eurico Ferreira Gonçalves, desde 27 de Julho
de 1986;
Coronel do serviço de material (50855111) Álvaro Baptista Jacquet,
desde 12 de Julho de 1986;
Coronel do serviço de saúde militar (51102511) Altino Baptista
Pereira desde 20 de Julho de 1986;
Coronel de artilharia (51367711) Ntino Joaquim Lorena Oliveira
Birne, desde 29 de Julho de 1986;
Tenente-coronel do serviço de administração militar (51050011) José
Maria dos Santos Pereira, desde 1 de Julho de 1986;
Tenente-coronel do serviço geral do Exército (51085311) António
Varina Vagos, desde 8 de Julho de 1986;
Major do serviço geral do Exército (51434411) João António dos
Santos Rodrigues, desde 30 de Julho de 1986;
Capitão do serviço geral do Exército (50843811) António Trindade
Alegria, desde 3 de Julho de 1986;
Capitão do serviço geral do Exército (51129111) António Valente,
desde 3 de Julho de 1986;
Capitão do serviço geral do Exército (51237011) José Bernardo Rijo,
desde 3 de Julho de 1986;
Capitão do serviço geral do Exército (50834311) Manuel Pascoal,
desde 20 de Julho de 1986.
Nula e de nenhum efeito a portaria de 21 de Junho de 1977, aiiotada
pelo Tribunal de Contas em 9 de Agosto de 1977, publicada na
Ordem do Exército, 2. Série, n.° 17, de 1 de Setembro de 1977,
que passa à situação de desligado do serviço, desde 23 de Setem
bro de 1975 o tenente-coronel de infantaria (52154311) António
Alberto Carrilho Cavaco, do Quartel-General da Região Militar
de Lisboa.
(Por portaria de 20 de Maio de 1986.)
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
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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
Tenentes milicianos de infantaria Alexandre de Jesus Campos, José
Monteiro Mendes Gordo, Jorge Manuel Prudente Monte Cid,
António de Oliveira Alves, João António de Oliveira Alves,
Raúl Octávio Alexandre da Silva Nunes, Victor Manuel Vieira
Matias, devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente 18 de Janeiro de 1982, 17 e 18 de Outubro, 21, 21 e 29
de Dezembro de 1983, e 18 de Novembro de 1985.

Alferes milicianos de infantaria António José Branquinho dos Santos
Pequeno, Diogo Matos Heitor e José Artur Carvalho Marques,
devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente,
22 de Julho de 1983, ii de Setembro e 24 de Dezembro de 1985.
Tenentes milicianos de artilharia João Eusébio Pais Ministro e José
Monteiro Mendes Gordo, devendo ser considerados nesta situação
desde, respectivamente, 20 de Agosto e 17 de Outubro de 1983.
Alferes miliciano de artilharia Júlio Matela Sebastião, devendo ser
considerado nesta situação desde 2 de Dezembro de 1983.
Tenente miliciano de cavalaria José Agostinho Leitão Ribeiro, devendo
ser considerado nesta situação desde 31 de Agosto de 1983.
Tenentes milicianos de engenharia António Jorge Bernardo Duarte
Gama e Humberto Pires Lopes, devendo ser considerados nesta
situação desde, respectivamente, 5 e 17 de Novembro de 1985.
Tenente miliciano do serviço de saúde Raúl Octávio Alexandre da
Silva Nunes, devendo ser considerado nesta situação desde 29 de
Dezembro de 1983.
Capitão miliciano do serviço de administração militar António Trancas
Godinho de Carvalho, devendo ser considerado nesta situação
desde 29 de Agosto de 1983.
Tenente miliciano do serviço de administração militar Alexandre de
Jesus Campos, devendo ser considerado nesta situação desde 18
de Janeiro de 1982.
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‘Tenente miliciano do serviço de material António Ildefonso Antunes
Tomás, devendo ser considerado nesta situação desde 26 de De
zcmbro de 1985.
Alferes miliciano do serviço de pessoal Tibério Lopes Gil, devendo ser
considerado nesta situação desde 10 de Dezembro de 1985.
(Por portaria de 14 de Julho de 1986.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Braga
Tenentes milicianos de infantaria Alfredo Carvalho Monteiro, Ar
mando Pontes Barreiro, Vasco Valentim Batista de Carvalho,
Manuel Matias Gonçalves Pereira, Victor Manuel Gomes da
fonte, Custódio Martins Cardoso, António Ferreira Xavier
Forte, Fernando de Castro Araújo, José Rui Sousa Fernandes,
António Joaquim Pereira Vilaça, António Eduardo Losa faria
e Manuel Doiningues, devendo ser considerados nesta situação
desde, respectivamente, 20, 20 de Janeiro, 2, 13 e 13 de fevereiro,
4, 11, 19 de Março, 17 de Abril, 6, 7 e 14 de Junho de 1986.
Alferes milicianos de infantaria Emílio Rodrigues de Sá Fernandes,
Carlos José Domingues Gonçalves, César Augusto da Costa Va

lença, António Filipe Martins da Rocha, Miguel Armando Leite
de Abreu, José Domingos Patronilo Lobato Crespo, devendo
ser considerados nesta situação desde, respectivamente, $
de Janeiro, 23, 23 de Fevereiro, 15 de Abril, 31 de Maio e 6
de Junho de 1986.
Tenente miliciano de artilharia Adolfo José de Oliveira Mendes,
devendo ser considerado nesta situação desde 19 de Janeiro de
1986.
Alferes miliciano de artilharia António Mendes de Carvalho, devendo
ser considerado nesta situação desde 29 de Abril de 1986.

Tenente miliciano de cavalaria Carlos Manuel Pereira Travessa,
devendo ser considerado nesta situação desde 2 de Janeiro de
1986.
Alferes miliciano do serviço de saúde Germano Carlos de Amorim
Cerqueira, devendo ser considerado nesta situação desde 5 de
Fevereiro de 1986,
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Tenente miliciano do serviço de administração militar Alberto Jorge
da Silva Rocha Amorim, devendo ser considerado nesta situação
desde 17 de Março de 1986.
Alferes milicianos capelães eventuais Severo do Nascimento Gon
çalves Rodrigues e Manuel Abreu da Palma, devendo ser consi
derados nesta situação desde, respectivaamente, 20 de Fevereiro
e 19 de Abril de 1986.
(Por portaria

de

14

de Julho de

1986.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Castelo Branco
Tenente miliciano de infantaria Manuel Rodrigues Gamboa, devendo
ser considerado nesta situação desde 7 de Setembro de 1985.
(Por portaria de 14 de Julho de 1986.)
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Coimbra
Tenentes milicianos de infantaria Armando de Matos, António Cruz
Figueiredo, Eleutério de Carvalho Marques, Carlos Alberto
Mendes das Neves, Acácio Ferreira Martins, Hernani Fontoura
Pires, Joaquim Ferreira Marques Rosa, Nuno Martins Rodrigues,
Valdemar Roxo de Oliveira Cardoso, António de Sousa Saraiva
Castanheira, António José Almeida Sequeira, António Fernando
Ferreira Pinto, António José Pires Granjeio da Conceição, João
Eduardo da Cruz, João Álvaro Pinto Mendes, Joaquim José Gon
çalves Pires, Luís Cristóvão Dias D’Aguiar, José Manuel Miranda
de Oliveira, José António Coelho Sampaio, Aurélio Dias Pereira
Lopes e Pedro Martins Xambre, devendo ser considerados nesta
situação desde, respectivamente, 2, 23, 29 de Janeiro, 7 de Feve
reiro, 3, 7, 21 e 31 de Março, 12, 14, 22, e 30 de Maio, 13, e 18
de Junho, 20 de Julho, 7 de Agosto, 8 de Setembro, 25 de Outu
bro, 5 de Novembro, 22 e 27 de Dezembro de 1985
Alferes milicianos de infantaria Manuel Maria Godinho, Manuel
Comes da Silva, Fernando Manuel de Melo Barbosa Agostinho,
Antero Silveira da Rosa Dias e Lafaiete Eduardo Pires Marques
Correia, devendo ser considerados nesta situação desde, respectiva
mente, 8 de Janeiro, 20 de Maio, 13, 15 de Agosto, e 20 de
Outubro de 1985.
Capitães milicianos de artilharia Manuel Barreira Martins Ribeiro,
Mário Sérgio Cabral Lopes, José Nuno Pires Dias Urbano, Manuel
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Correia de Oliveira, Humberto Pinheiro Leite e Fernando José
dos Santos Pessoa, devendo ser considerados nesta situação
desde, respectivamente, 7, 13 de Março, 22 de Maio, 9 de
Julho, 6 de Setembro e 16 de Novembro de 1985.
Alferes miliciano de artilharia António Barreira Martins Ribeiro,
devendo ser considerado nesta situação desde 12 de Outubro
de 1985.
Tenentes milicianos de cavalaria Vitor Hugo Leitão Moreira, José
Machado Lopes, Victor Manuel Gonçalves Valente, Armando
António Amarat e João Afonso Pires Dias Urbano, devendo ser
considerados nesta situação desde, respectivamente, 16 de Junho,
4 de Julho, 22 de Agosto, 17 de Outubro e 13 de Novembro de
1985.
(Por portaria de

14

de Julho de

19$6j

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Lisboa
Capitães milicianos de infantaria Florentino Barbedo Pinto Caldeira,
Paulo de Oliveira Ascenção e José Alexandre Barradas Ferreira,
devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente,
17 de Março, 28 de Abril e 15 de Junho de 1986.
Tenentes milicianos de infantaria António dos Santos, Alberto de
Jesus Mora, Mário Luís Ferreira Nunes Barata, Fernando Au
gusto Gonçalves Amador, António Alberto Mourão Osório de
Castro, Alberto de Jesus Mora, Casimiro Jorge Vieira de Abreu,
José Gomes Pinto Homem, Olímpio Cepeda Moreno, Jorge
Manuel de Montes Ruivo de Rosalez, João das Flores Pires
Carrilho, Arlindo Barros dos Santos, Luís Manuel Martins das
Neves, António Maria Carvalho de Oliveira, Vitor Manuel Tava
res Ribeiro, Luís Filipe Relves de Miranda Rofoios, Flávio
Henrique Marinho dos Reis Moura, João Leitão Robalo, Gilberto
de Oliveira Quatroze, Vitor Manuel Faria Gomes, Vitor Manuel
Nogueira Rebordão, Henrique Duarte Correia Pardal, Carlos
Manuel Quaresma Vieira da Silva, Francisco Alexandre Rodrigues
Pimentel Morgado, Augusto Antunes Belo da Silva, João Rodri
gues da Cruz, Lucilio Manuel Aparício Maia, Luís Manuel Valadas
Esteves, José Ernesto da Costa Queiróz, Américo Manuel Aguiar
Valério, João Dias Borges, António de Almeida Campos, Fran
cisco Freira Robalo, Manuel Faria Frazão, José Luís de Castro
Caldas, Francisco de Alegria Cardoso Baptista, Zaro Anita Del
gado Fernandes, Salvador Souto Mayor Roque de Pinho, Manuel
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Ramos da Silva, Júlio José de Sousa Marques, João Cerejo da
Silva Martins, Francisco Carmona Adrião Dias, Carlos Maria de
Vasconcelos, Manuel Maria Santos Dias Coelho, Rui Gonçalves
dos Santos, José Manuel da Silva Coelho, Rui Manuel Serra
farinha Dias, José Carlos de Vasconcelos Viana, Carlos Alberto
Carvalho dos Anjos, Eduardo Joaquim Mendes Guerra, Manuel
Benjamim da Silva Alves Guilherme Correia Marcelino das Neves,
Ildebrando Ferreira Valente Rei, António Albino Esperança Bap
tista, António Francisco Coração de Jesus Monteiro, António Car
los Hay-Gohlan Calheiros, Carlos Augusto Hasse Garcia Fernan
des e Pedro José Romero Neves Melo, devendo ser considerados
nesta situação desde, respectivamente, 26 de Março de 1984, 2 de
Janeiro de 1985, 1, 1, 2, 2, 3, 5, 12, 16, 18, 19 e 31 de Janeiro, 1,
7, 9, 12, 12, 21, 24, 27 e 28 de Fevereiro, 4, 7, 10, 12, 18, 18, 18 e
28 de Março, 7, 11, 11, 16, 16 e 30 de Abril, 6,6,7,8, 11, 12, 18,
21, 24, 25, 27 e 30 de Maio, 1, 3, 4, 8, 9, 14, 16, 19, 27 e 29
de Junho de 1986.
Alferes milicianos de infantaria Calisto Francisco Caetano João,
Eduardo Nuno Larcher Marçal Gonçalves, João Miguel Cardoso
dos Santos, José Manuel Gomes Tavares de Moura, Carlos
Manuel Vidal Maldonado, Carlos Alberto Rodrigues Dias, João
Carlos Vidigal Solano de Almeida, Manuel Andrade de Almeida
Primo, José Hermenegildo Pinto Gomes Teixeira, Carlos Francisco
Pinto Borges, Carlos Alberto Santos Silva, César António Ferreira
de Barros, Pedro António de Noronha Paiva Couceiro, Fernando
José Fonseca de Barros, Jorge Manuel de Noronha da Silveira Bre
tão, José Alfredo Vieira Machado, António Rui Gomes de Moura,
Manuel Dias Costa, António dos Santos, Carlos Alberto Pádua de
Mora, Eurico Veríssimo Santos de Oliveira Ramos, João Manuel
Lopes Biencard Cruz, Jaime Fragoso de Almeida, João Baptista
Meireles da Cunha, Rui Manuel Antunes Carneira e Vicente
Dias Pedro, devendo ser considerados nesta situação desde,
respectivamente, 1 de Março de 1985, 5, 9, 14 e 28 de Janeiro,
1, 12, 19, 24, 27 de fevereiro, 2, 3, 5, 6, 21, 27 e 31 de Março,
3, 14, 23 e 29 de Abril, 28 de Maio, 3, 8, 25 e 30 de Junho de
1986.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria Manuel Vitor Moreira
Martins, devendo ser considerado nesta situação desde 24 de
Abril de 1986.
Aspirante a oficial miliciano de engenharia António José Nunes da
Silva Bagulho, devendo ser considerado nesta situação desde 22
de Fevereiro de 1985.
(Por portaria de 14 de Julho de 1986.)
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Distrito de Recrutamento e Mobilização do Porto
Tenentes milicianos de infantaria José Maria da Rocha Moreira
Fernandes, Joaquim José Marques Meio, Paulo Rodrigues Avelino,
Mário de Sousa Guedes, Francisco da Silva Moreira Lopes e
Eusébio Ribeiro Soares da Silva, devendo ser considerados
nesta situação desde, respectivamente, 14, 20 dc Maio, 2, 19, 22
e 29 de Junho de 1986.
Alferes milicianos de infantaria António José Rodrigues, António
Artur da Silva Pinto e António Batista de Pinho, devendo ser
considerados nesta situação desde, respectivamente, 1 e 6 de Maio
e 27 de Junho de 1986.
Capitães milicianos de artilharia Fernando Teixeira de Almeida e
António de Sousa Alves Viana, devendo ser considerados nesta
situação desde, respectivarnente, 2 de Maio e 23 de Junho de 1986.
Tenentes milicianos de artilharia Artur Dias da Costa e António
Luís Fernandes de Cerveira Pinto, devendo ser considerados nesta
situação desde, respectivamente, 15 de Maio de 1985 e 10 de Junho
de 1986.
Alferes milicianos de artilharia Fernando Abílio Freitas Castelo,
Manuel Bernardino Gomes Brandão e Guilherme dos Santos
Dias, devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 6 de Maio, 1 e 20 de Junho de 1986.
Tenente miliciano de cavalaria José Lopes Martins, devendo ser con
siderado nesta situação desde 6 de Junho de 1986.
Capitães milicianos de engenharia Victor Brandão Pereira da Gama, e
José Augusto Pereira de Sousa Serôdio, devendo ser considerados
nesta situação desde, respectivamente, 27 de Março e 2 de Junho
de 1986.
Tenentes milicianos
António Aguiar
Sousa Andrade,
respectivamente,

de engenharia Manuel dos Santos Braga, José
Moreira de Carvalho e José da Fonseca de
devendo ser considerados nesta situação desde,
2, 15, e 27 de Maio de 1986.

Alferes miliciano de engenharia Manuel de Oliveira Moura, devendo
ser considerado nesta situação desde 7 de Junho de 1986.
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Alferes milicianos do serviço de saúde Josí Coimbra Aires de Matos
e Jorge Alberto Queiroz de Miranda, devendo ser consi
derados nesta situação desde, respectivamente, $ e 24 de Maio
de 1986.
Tenentes milicianos do serviço de administração militar António
dos Santos Pereira, Ventura José Moreira da Silva, António Fer
nando Carneiro Pereira, Albino Barbosa Esperança, Pedro Ro
drigues de Oliveira, Artur de freitas Pinto e Carlos Manuel
Lapa Ribeiro da Silva, devendo ser considerados nesta situação
desde, respectivamente, 2, 2, 21, 25, 26 e 26 de Maio e 25 de
Junho de 1986.
Alferes milicianos do serviço de administração militar Orlando Maia
Gonçalves Dias e Alberto Manuel Amaral Coutinho de Almeida,
devendo ambos ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 2 de Maio e 26 de Junho de 1986.
Tenente miliciano do serviço de material Raul Avelino Viana Azevedo
Guimarães, devendo ser considerado nesta situação desde 16 de
Fevereiro de 1986.
Tenente miliciano capelão eventual Joaquim Moreira Ferreira, devendo
ser considerado nesta situação desde 18 de Maio de 1986.
Alferes milicianos capelães eventuais António Marques Martins e
António Joaquim da Costa Mota, devendo ser considerados
nesta situação desde, respectivamente, 16 e 19 de Maio de 1986.
(Por portaria de 14

de

Julho de 1986.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Setúbal
Alferes milicianos de infantaria Fernando Júlio Martins de Figuei
redo, Carlos Alberto Lopes Pato, José Luís Mesquita Pereira,
Francisco Vaz Soalheira, Francisco Manuel Maia Tonicher,
Octalício Pires da Cruz Lima e Carlos Manuel Ramos Lopes,
devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 1
e 7 de Abril, 4 de Junho, 31 de Outubro, 27 e 28 de Dezembro de
1985, e 1 de Março de 1986.
Alferes miliciano de artilharia José António da Costa Maciel, devendo
ser considerado nesta situação desde 19 dc Novembro de 1985.
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Capitães milicianos de cavalaria João Carlos Messias Martins e
José Joaquim Leal de Faria D’Aguiar, devendo ser con
siderados nesta situação desde, respectivamente, 26 de Setembro
e 15 de Dezembro de 1985.
Tenentes milicianos de cavalaria Arnaldo João Madeira de Brito,
José Manuel Carneiro do Amaral, João Nunes Miragaia Ten
reiro, António Augusto Espinha Ribeiro de Carvalho, António
José Miranda Howell de Mendonça, António Martins de Cam
pos, Norberto Augusto Dias Lourenço Pinto e Ludgero Escumalha
Tadeu, devendo ser considerados nesta situação desde, respec
tívamente, 3 de Março, 2 de Maio, 6 e 18 de Setembro,
23 de Outubro, 9 de Novembro, 13 de Dezembro de 1985 e
14 de Julho de 1986.
Alferes milicianos de cavalaria Francisco Jesus da Silva e António
da Silveira Peixoto, devendo ser considerados nesta situa
ção desde, respectivarnente, 24 de Abril e 21 de Agosto de 1985.
Alferes miliciano do serviço de saúde António Manuel Dias Conceição
Bento, devendo ser considerado nesta situação desde 19 de Ja
neiro de 1985.
Tenentes milicianos do serviço de material Fernando Gomes Guerra,
flávio Monteiro Ferreira Alves, fortunato Gomes Ruas Pires,
António Manuel Dias Farinha, Eduardo Augusto Guedes Ma
chado Santa Marta, Jorge Dias, Nuno da Conceição Dias Duque
e Narciso Martins Lopes Garcia, devendo ser considerados
nesta situação. desde, respectivamente, 6, 7 de fevereiro, 31 de
Março, 12, 19 e 30 de Maio, 25 de Junho e 26 de Agosto de 1985.
(Por portaria de 14 de Julho de 1986.)

Ex-Região Militar de Angola (Actual República Popular de Angola)
Alferes miliciano de infantaria Agostinho Diogo Macedo Pestana,
devendo ser considerado nesta situação desde 30 de Abril de
1986.
(Por portarÍa de 14 de Julho de 1986.)
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PROMOÇÕES E GRADUAÇÕES

Oficiais do quadro permanente
Armas e serviços:
Estado-Maior do Exército
Coronel de infantaria, supranumerário permanente, o tenente-coronel
de infantaria, supranumerário permanente (51399811) Joaquim
Pires Antunes Rapoula, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.

(Por portaria de 30 de Janeiro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Tenente-coronel de infantaria, o major de infantaria (31629711) Jorge
Alberto Ferreira Manarte, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 18 de Janeiro de 1986, Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Major de infantaria, o capitão de infantaria, (40004762) Jacinto Joa

quim Aídos, contando a antiguidade para todos os efeitos, inclu
indo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 30 de Janeiro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Coronel de artilharia, o tenente-coronel de artilharia, (51463511) Fer
nando Mesquita Rito Raimundo, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 30 de Janeiro de 1986. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Tenente-coronel de artilharia, o major de artilharia (31050260) Octávio
Emanuel Barbosa Henriques, contando a antiguidade para todos,
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.

de 17 de Janeiro de 1986. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

(Por portaria

Tenente-coronel do serviço geral do Exército, no quadro, o major do
serviço geral do Exército, supranumerário, (50599511) Mário
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Lopes da Silva, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Março de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)

Tenente-coronel do serviço geral do Exército, no quadro o major
do serviço geral do Exército, supranumerário, (51259711) Manuel
José Gonçalves da Silva, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 2$ de Março de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Major do serviço geral do Exército, o capitão do serviço geral do
Exército (50359511) Manuel João da Cruz, contando a antigui
dade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n? 276-A/75.)

Direcção do Serviço de Pessoal
Repartição de Recrutamento
Tenente-coronel de infantaria, o major de infantaria, (41272861) An
tónio Filipe Reis Santana, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 30 de Janeiro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)

Direcção da Arma de Infantaria
Coronel de infantaria, supranurnerário permanente, o tenente-coronel
de infantaria, supranumerário permanente (51400011) António
Jacques Favre Castelo-Branco 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 n.° 17 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71,
de 30 de Abril, por se encontrar a prestar serviço, em di1igncia,
na Cruz Vermelha Portuguesa.
(Por portaria de 7 de Março de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)
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Major de infantaria, o capitão de infantaria, (14728871) Jorge Cor

deiro Mendes, contando a antiguidade para todos os efeitos, in
cluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 2 de Janeiro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/is.)

Direcção da Arma de Cavalaria
Coronel de cavalaria, adido, da Direcção da Arma de Cavalaria, o
tenente-coronel de cavalaria, adido, no Ministério da Administra
ção Interna na Polícia de Segurança Pública (51226211) Ruy
Eduardo Anselmo D’Oliveira Soares, 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 por se encontrar a prestar serviço, em diligência,
no Ministério da Administração Interna, na Polícia de Segurança
Pública.
(Por portaria de 30 de Janeiro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n° 276-A/75.)

Quartéis-generais:
Região Militar do Centro
Coronel de infantaria, o tenente-coronel de infantaria (50990711) José
Casimiro Gornes Gonçalves Aranha, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 16 de Janeiro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n° 276-A/75.)

Coronel de artilharia, o tenente-coronel de artilharia, (51459811) An
tónio José de Meio Machado, contando a antiguidade desde 16
Setembro de 1974 e com direito a vencimentos desde 1 de

Novembro de 1984.
(Por portaria de 10 de Março de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termDs do Decreto n.° 276-A/75.)
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Região Militar de Lisboa
Coronel de infantaria, o tenente-coronel de infantaria (52154311)
António Alberto Carrilho Cavaco, contando a antiguidade desde
1 de Dezembro de 1974 e com direito a vencimentos desde 1 de
Novembro de 1984.
Coronel de artilharia, o tenente-coronel de artilharia (50040211) José
Bernardo Baptista Lopes, contando a antiguidade desde 16 de
Novembro de 1974 e com direito a vencimentos desde 1 de
Novembro de 1984.
Tenente-coronel de cavalaria, o major de cavalaria (51411511) José
Manuel de Almeida Dias Pires Monteiro, contando a antiguidade
desde 1 de Dezembro de 1974 e com direito a vencimentos desde
1 de Novembro de 1984.
(Por portaria de 23 de Setembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Região Militar do Norte
Tenente-coronel do serviço geral do Exército, adido, do Quartel-General da Região Militar do Norte, o major do serviço geral do
Exército, adido, do referido Quartel-General, (52125111) Artur
Pereira, 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 440 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 nos Serviços
de Coordenação da Extinção da PIDE.
(Por portaria 1 de Março de 1986. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/is.)

Região Militar do Sul
Tenente-coronel de infantaria, o major de infantaria (46380961) Sil
vestre António Salgueiro Porto, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por

portaria de 15 de Janeiro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto
276-A/75.)

ORDEM DO EXERCITO N.° 15

2.’ Série

1257

Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução
e unidades:
Infantaria:
Escola Prática de Infantaria
Major de infantaria, o capitão de infantaria (05984173) Artur Neves
Pina Monteiro, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 8 de Janeiro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Major de infantaria, o capitão de infantaria, (09373569) Manuel
Silva Rodas, contando a antiguidade para todos os efeitos, in
cluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 15 de Janeiro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.’ 276-A/75.)
Regimento de Infantaria de Beja
Major de infantaria, o capitão de infantaria, (00070462) José Manuel
Baptista Rosa Pinto, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 27 de Fevereiro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Infantaria de Faro
Coronel de infantaria, supranumerário permanente, o tenente-coronel
de infantaria, supranumerário permanente (51399911) José Joa
quim Pontes fernandes, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 22 de Fevereiro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Major de infantaria, o capitão de infantaria, (08723169) José Cirilo
Ramos Canelas, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 18 de Janeiro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Major do serviço geral do Exército, o capitão do serviço geral do
Exército (50184511) José da Costa Guerreiro, contando a antigui
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dade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 23 de Janeiro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)

Regimento de Infantaria do Funchal
Coronel de infantaria, o tenente-coronel de infantaria (51400511)
António Gil Marques Nunes, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
de 15 de Janeiro de 1986. Não carece de Visto do
Tribunal dc Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

(Por portaria

Regimento de Infantaria de Ponta Delgada
Coronel de infantaria, supranumerário permanente, o tenente-coronel
de infantaria, supranumerrrio permanente (51400111) Jorge
Barroso de Moura, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.

de 31 de Março de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

(Por portaria

Regimento de Infantaria do Porto

Major de infantaria, o capitão de infantaria (12902670) Manuel da
Conceição Pires, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 30 de Janeiro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)

Regimento de Infantaria de Queluz

Coronel de infantaria, o tenente-coronel de infantaria (51399511)
Adolindo Augusto Feriiandes Amarante, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da

presente portaria.
(Por portaria de 17 de Janeiro de 1986. Não carece de Visto do
1’ribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Major do serviço geral do Exército, o capitão do serviço geral do
Exército (51708511) Vitiato Pereira Marques, contando a anti
guidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 24 de Janeiro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/is.)
Regimento de Infantaria de Viseu
Major de infantaria, o capitão de infantaria, (17530372) Carlos Gon
zaga Marques Braz do Vale, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 30 de Janeiro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)

Artilharia:
Regimento de Artilharia de Lisboa
Coronel de artilharia, supranumerário permanente, o tenente-coronel
de artilharia, supranumerário permanente, (51311311) João An
tónio Duarte Figueira, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 31 de Março de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/i5.)

Cavalaria:
Escola Prática de Cavalaria
Major de cavalaria, o capitão de cavalaria, (07984869) Miguel João
de Oliveira Sequeira Marcelino, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 21 de fevereiro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 276-A/is.)

Regimento de Cavalaria de Braga
Major de cavalaria, o capitão de cavalaria, (14205472) Luís Miguel de
Negreiro Morais de Medeiros, contando a antiguidade para todos
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os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 16 de Janeiro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Lanceiros de Lisboa
Tenente-coronel de cavalaria, o major de cavalaria, (36492360) Álvaro
Camilo de Almeida Seabra de Albuquerque, contando a anti
guidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 7 de Março de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Transmissões:
Escola Prática de Transmissões
Capitão de transmissões (serviços técnicos
ramo manutenção) su
pranumerário, o tenente de transmissões (serviços técnicos
ra
mo manutenção), no quadro, (50209611) Delfim Alves Vieira
Afonso, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
—

—

Comandos:
Regimento de Comandos
Tenente-coronel de artilharia, o major de artilharia (35303161) Hum
berto Manuel ferreira Carapeta, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 16 de Janeiro de 1986. 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 de instrução
Instituto de Altos Estudos Militares
Tenente-coronel de infantaria, o major de infantaria (46381361) Hel
der dos Santos Castro Rodrigues, contando a antiguidade para
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todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 15 de Janeiro de 1986. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)

Academia Militar
Major de infantaria, no quadro, o capitão de infantaria, adido,
(80000370) Vasco Henrique de Sommer Travassos Valdez, con
tando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 17 de Janeiro de 1986. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Tenente-coronel de transmissões, o major de transmissões (07474663)
Pedro Rocha Pena Madeira, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 10 de Fevereiro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Escola de Sargentos do Exército
Tenente-coronel de artilharia, o major de artilharia (46278059) José
Manuel Campante Carvalho, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 30 de Janeiro de 1986. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Centro de Instrução de Operações Especiais
Coronel de infantaria, o tenente-coronel de infantaria (51402011) Fer
nando Augusto Gomes, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 22 de Fevereiro de 1986. Não carece de visto do

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

Estabelecimentos fabris
Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos
Coronel farmacêutico, no quadro, o tenente-coronel farmacêutico,
adido, (51418411) Luís Filipe Freire, contando a antiguidade para
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todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 3 de Março de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Diversos:
1 •a Brigada Mista Independente
Batalhão de Infantaria Mecanizado
(Agrupamento Base de Santa Margarida)
Coronel de infantaria, supranumerário permanente, o tenente-coronel

de infantaria, supranumerário permanente, (51403311) Carlos
Alberto da Fonseca Cabrinha, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 31 de Março de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto ri.0 276-A/75.

.a

Brigada Mista Independente
Grupo de Artilharia de Campanha

(Regimento de Artilharia de Leiria)
Major de artilharia, o capitão de artilharia (00544372) Emanuel
Paulo Gaspar Madeira, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 30 de Janeiro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

1 a Brigada Mista Independente

Batalhão de Apoio e Serviços
(Agrupamento Base de Santa Margarida)
Coronel de infantaria, o tenente-coronel de infantaria (51351311)
Francisco Pinheiro da Silva, contando a antiguidade para todos

os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 15 de Janeiro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto ri.° 276-A/iS.)
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Centro de Selecção de Setúbal
Coronel de infantaria, o tenente-coronel de infantaria (51401311)
Valdemar Dinis Clemente, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 18 de Janeiro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto o.° 276-A/75.)

Adidos:
No Estado-Maior-General das forças Armadas
das Forças
Coronel de artilharia, adido, no Estado-Maior-General
Armadas, o tenente-coronel de artilharia, adido, no referido
con
Estado-Maior, (51372011) Sérgio do Rosário Dias Branco,
venci
incluindo
efeitos,
os
todos
para
tando a antiguidade
mentos desde a data da presente portaria.
do
(Por portaria de 31 de Março de 1986. Não carece de visto
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 276-A/75.)

Na Chefia do Serviço Cartográfico do Exército
do
Coronel de artilharia, adido, na Chefia do Serviço Cartográfico
Chefia,
referida
na
Exército, o tenente-coronel de artilharia, adido,
(51085411) António Gabriel Albuquerque Gonçalves, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 17 de Janeiro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

No Instituto de Altos Estudos Militares
Tenente-coronel de cavalaria, adido, no Instituto de Altos Estudos
Militares, o major de cavalaria, adido, no referido Instituto,
(42479161) Hernani dos Anjos Moás, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 17 de Janeiro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Na Academia Militar
Tenente-coronel de infantaria, adido, na Academia Militar, o major de
infantaria, adido, na referida Academia, (31642262) António
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José fernandes Praça, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 18 de Janeiro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

No Ministério da Administração Interna
Polícia de Segurança Pública
Tenente-coronel de infantaria, adido, no Ministério da Administração
Interna na Polícia de Segurança Pública, o major de infantaria,
adido, no referido Ministério e Polícia, (50997511) Nuno Pinto
Coelho Homem da Costa, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente

portaria.

(Por portaria de 17 de Janeiro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

No Ministério das Finanças
Guarda Fiscal
Tenente-coronel do serviço geral do Exército, adido, no Ministério
das finanças, na Guarda Fiscal, o major, adido, no referido
Ministério e Guarda, (50475211) Jorge dos Santos Duarte, con
tando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo venci
mentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Março de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Tenente-coronel do serviço geral do Exército, adido, no Ministério
das finanças, na Guarda Fiscal, o major do serviço geral do
Exército, adido, no referido Ministério, (50201311) José Gomes,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo venci
mentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 28 de Março de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Nas Forças de Segurança de Macau
Tenente-coronel de infantaria, adido, nas Forças de Segurança de
Macau, o major de infantaria, adido, nas referidas forças
de Segurança, (51000011) Fernando da Silva Pinto Ribeiro,
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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 Janeiro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Tenente-coronel de infantaria, adido, nas Forças de Segurança de
Macau, o major de infantaria, adido, nas referidas Forças de
Segurança, (44413361) Joaquim Gonçalves Farias, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 17 de Janeiro de 1986. 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 do artigo 1.0 e 4.° do
Decreto-Lei n.° 295/73, de 9 de Junho, o major de infantaria
(51407711) Manuel Teixeira Gil, 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
da mudança de situação (artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 295/73,
de 9 de Junho).
(Por portaria de 8 de Julho de 1986.)
Graduado no posto de major 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 capitão de infantaria (04395866)
Augusto Marques Pissarreira, contando a antiguidade de 17 de
Julho de 1985.
A graduação deste oficial não lhe confere direito a qualquer alte
ração 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 8 de Julho de 1986.)
Graduado no posto de major de cavalaria, na situação de reforma
extraordinária, nos termos dos artigos 1.0 e 4.° do Decreto
-Lei n.° 295/73, de 9 de Junho o capitão de cavalaria (03722466)
Abílio de Sá Costa, contando a antiguidade de 1 de Outubro de
1985.
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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 3 de Julho de 1986.)

Oficiais do quadro de complemento
Armas e serviços:
Direcção da Arma de Engenharia
Aspirante a oficial miliciano de engenharia, o soldado cadete, gra
duado em aspirante a oficial, (00233582) Francisco Joaquim
Tomaz Rodrigues Moita Calado, contando 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 (09036282) João
Lttís Falua Costa da Silva, contando a antiguidade desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1986.)
Direcção do Serviço de Administração Militar
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de administração militar,
os soldados cadetes, graduados em aspirante a oficial, (15978682)
Miguel Duarte de Oliveira Pinto e (10729680) António Maria
Gonçalves Tinoco, contando ambos a antiguidade desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1986.)

Direcção do Serviço de Intendência
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de administração militar,
os soldados cadetes, graduados em aspirante a oficial, (06627484)
João Manuel Ganhão Franco, (03468782) Paulo Vitor Barradas
de Almeida Terca, (18019782) José Manuel de Carvalho Mar
celino, (19750482) Paulo Manuel Ribeiro de Almeida Nogueira
e (10288982) José Manuel Garcia Martinez Taboada, contando
todos a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de fevereiro de 1986.)
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Direcção do Serviço de Material
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, o
soldado cadete, graduado em aspirante a oficial, (17584683)
António Carlos Pinto Machado da Silva, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1986.)

Direcção do Serviço de Finanças
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de administração militar,
os soldados cadetes, graduados em aspirante a oficial, (16748380)
Manuel Francisco de Sousa Afonso Rodrigues da Silva,
(19661082) Luís Manuel Conceição do Amaral e (09747784)
António José Santos Silva Casa Nova, contando todos a anti
guidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de fevereiro de 1986.)

Direcão do Serviço de Informática
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de pessoal, os soldados
cadetes, graduados em aspirante a oficial, (14654385) Mário José
Roque Gordalina e (04234385) António Manuel Guerra Gonçalves
Conde, 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, (00372981) Aires Maia
Fernandes dos Santos, (16349381) Rogério Pedro Rebelo Cardoso,
(13605884) Marcelo José de Bessa Nogueira Carvalho, (18580783)
Paulo Manuel Abrantes Soares de Almeida e (13565082) Armando
José Rodrigues Pinto, contando todos a antiguidade desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 1 de fevereiro de 1986.)

Direcção do Serviço Histórico-Militar
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, o soldado cadete, graduado
em aspirante a oficial miliciano, (16140581) Luís Manuel Videira
Gomes Chiote, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1986.)
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Chefia do Serviço de Reconhecimento das Transmissões
Aspirantes a oficial milicianos de transmissões, os soldados cadetes,
graduados em aspirante a oficial, (10571784) Rui Fernando de
Jesus Ferreira Torres, (10193381) António Augusto da Silva Al
cântara, (11901283) Carlos Fernando Pereira da Rosa Tavares
(10883482) José António Ramalho da Cruz, (12337682) Fernando
Guilherme de Deus Quaresma, (19744283) Sérgio Augusto de
Castro Diabinho, (06107982) Pedro Manuel Narciso Caldeira,
(08615782) António José da Graça Ferreira e (06648884) Ricardo
Vitor da Silva Baptista Reis, contando todos a antiguidade desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1986.)

Chefia do Serviço de Material de Instrução
Aspirante a oficial miliciano do serviço de material de instrução, o
soldado cadete, graduado em aspirante a oficial, (01216782) Joa
quim António Fernandes dos Santos, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1986.)

Chefia do Serviço Cartográfico do Exército
Aspirante a oficial miliciano de artilharia, o
em aspirante a oficial, (19314985) Paulo
contando a antiguidade desde a data da
(Por portaria

soldado cadete, graduado
Jorge Ferreira Rodrigues,
presente portaria.
de 1 de Fevereiro de 1986.)

Quartéis-generais:
Região Militar do Norte
Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, o soldado cadete, graduado
em aspirante a oficial, (13984580) Joaquim José Amorim da Silva
Troca, contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1

de

Fevereiro

de

1986.)

Região Militar do Sul
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, o soldado cadete, graduado
em aspirante a oficial, (19596183) Rui Manuel Rente Meirinho,
contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
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Aspirantes a oficial milicianos de cavalaria, os soldados cadetes, gra
duados em aspirante a oficial, (17515583) Adérito Galvefas
Martins Frazão, (13269980) Manuel Miguel Pinheiro Paiva, con
tando ambos a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1986.)

Zona Militar dos Açores
Aspirantes a oficial milicianos de cavalaria, os soldados cadetes, gra
duados em aspirante a oficial, (12667085) Vitor José Ramos
Martins, (07103085) Gonçalo Pais do Amarei Lança de Morais
e (19401984) Luís Manuel de Jesus Escudeiro, 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, (06134180)
Albano Pereira ferreira, contando a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de fevereiro de 1986.)

Zona Militar da Madeira
a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes, gra
duados em aspirante a oficial, (18553285) Ricardo Alexandre
Matos da Silva e (08596085) Eugénio Orlando de Sá Neves dos
Santos, contando ambos a antiguidade desde a data da presente
portaria

Aspirantes

Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, o soldado cadete, graduado
em aspirante a oficial, (11850085) José Duarte Nunes ferreíra,
contando 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, (09881280)
António Luís Botto e Sousa Quintais, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1986.)
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Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução
e unidades:
Infantaria:
Escola Prática de Infantaria
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirante a oficial, (14244485) Jorge Fernando Fei
teira de Sousa Cruz, (14976785) Rodrigo Manuel Gonçalves
Magueijo, (01874683) José Pedro Martins Vaz, (11891480) Jorge
Manuel Neto Macedo da Silva, (07185880) Carlos Tinoco Braga,
(18190585) Victor Manuel Rodrigues Pires Diogo, (13533083)
Carlos Alberto de Moura Leal, (13530485) Vasco José Silva
Maximiano e (19852680) Luís Miguel Diniz Calixto Pires, con
tando todos a antiguidade desde a data da presente portaria.
Aspirante a
soldado
Manuel
data da

oficial miliciano do serviço de administração militar, o
cadete, graduado em aspirante a oficial, (17776680)
de Jesus Rodrigues, contando a antiguidade desde a
presente portaria.

Aspirante a oficial miliciano do serviço de material de instrução, o
soldado cadete, graduado em aspirante a oficial, (01392482) Paulo
António Ascenso Ferreira Borges, contando a antiguidade desde
a data da presente portaria.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de educação física, o soldado
cadete, graduado em aspirante a oficial, (13079182) Rui António
Teixeira Rocha, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1986.)

Regimento de Infantaria de Abrantes
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirante a oficial, (02495080) Carlos Manuel
Ferreira Quartim, (15271785) Tófi1o Rodrigues Alves, (19366683)
Jorge Alexandre freitas Soeiro, (14762580) Leopoldo António
Rico Nogueira Lalanda, (12384685) Carlos António farinha
Mateus, (15590081) Júlio Manuel Lobato Forte, (04376680) Antó
nio José Batista Sanganha, (13454081) Filipe Manuel Alves
Pereira, (16334185) Jorge Manuel Ferreira Augusto e (12375679)
António Luís Ribeiro Guerra, contando todos a antiguidade desde
a data da presente portaria.
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Aspirante a oficial miliciano do serviço de educação física, o soldado
cadete, graduado em aspirante a oficial, (12946783) João Ale
xandre Cardoso das Neves Costa Sequeira, contando a anti
guidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1986.)
Regimento de Infantaria de Angra do Heroismo
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirante a oficial, (15661685) Marco António
Carvalho Álvares de Freitas, (15421285) José Manuel franco
dos Santos, (13490781) Pedro Arouca Pinheiro de Meio,
(18007885) Nedro Alexandre Ãvila da Silveira, (16162385) José
Carlos Santos Nunes da Cunha Botelho, (08056585) Roberto
fernandes da Silva Serpa, (09072485) Armando Manuel Lopes
Romano Lobato, (16399785) Alberto Luís Torres Bacalhau,
(02172785) José Manuel Soares da Costa e (11060681) Paulo Jorge
Marques Quaresma, contando todos a antiguidade desde a data
da presente portaria.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de educação física, o soldado
cadete, graduado em aspirante a oficial, (18008981) Jorge Manuel
Garrido Pais de Sousa, contando a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1986.)

Regimento de Infantaria de Beja
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirante a oficial, (01208781) Carlos Tomé Gaspar
de Barros Queiroz, (04765285) João Manuel Lopes da Silva,
(12647285) Carlos Manuel da Silva Roxo, (14843182) Filipe Gon
çalves de Brito, (17922985) Joaquim Leandro Nobre Grenho,
(11137785) José Carlos Diniz dos Santos, (12706785) Eduardo
Augusto do Carmo Guerra, (18155781) António Manuel Lourenço
dos Santos Martins, (15634285) Rui Manuel Marques Baptista,
(05496885) António José da Cunha Bidarra Andrade, (15916485)
José Manuel Mateus da Silveira, (17281885) João José Canto
Gonçalves, (03058985) António Fcrnando Leal Soares, (17498681)
Mário António Fontes de Almeida e (01992981) José Carlos Ri
beiro Kullberg, contando todos a antiguidade desde a data da
presente portaria
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Aspirante a oficial miliciano do serviço de educação física, o soldado
cadete, graduado em aspirante a oficial, (14725785) João Manuel
Alcacer, contando a antiguidade desde a data da presente portria.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1986.)

Regimento de Infantaria de Castelo Branco
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes, gra
duados em aspirante a oficial, (16321485) Rui Manuel Paulos
Baía, (14272583) António José Saraiva Marques, (11972185)
Helder dos Santos Loureiro, (15370485) Fernando José de Car
valho Alves, (02101383) Eduardo Manuel Dias Rosa, (16509185)
Vitor Manuel Rodrigues Mesquita, (07231579) Eduardo Jorge
ferreira Simão Ãlvaro, (08584585) Jorge Manuel Coelho Quintas
Mendes, (06103485) João Carlos Lopes Silva e (19766179) An
tónio José Luís Carriço, 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, (15041283) José
Carlos Pereira Mateus, 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, (12994684) José Nunes
de Matos de Sá Carneiro, contando a antiguidade desde a data da
presente portaria.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de educação física, o soldado

cadete, graduado em aspirante a oficial, (09028380) João Manuel
Proênça Esgalhado, contando a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1986.)

Regimento de Infantaria de Chaves
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes, gra
duados, em aspirante a oficial, (09925385) Ricardo João Marques
Ferreira Branco, (17389285) Abel Filipe Marçal Mota Santos
Araújo, (15472885) Eduardo Fernando dos Santos Silva Leite de

Afonseca, (13494682) Manuel de Oliveira Gonçalves, (13319385)
Noé Ferreira Campos, (06135579) Pedro Pereira Viana Duarte,
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(17167685) António Manuel Pequeno Coelho, (18889881) António
José Cardoso de Oliveira Rebelo, (04958485) Francisco Luís Soares
Macieira de Miranda, (00020085) Manuel Luís Rua Moreira,
(14065384) Rui Manuel do Rego Cordeiro e (16986379) António
Germano Moura Gonçalves de Sousa, contando todos a anti
guidade desde a data da presente portaria.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de educação física, o soldado
cadete, graduado em aspirante a oficial, (17462585) Orlando José
Lourenço Ribeiro, contando a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1986.)

Regimento de Infantaria de Elvas
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirante a oficial, (06292379) Carlos Manuel Paiva
Ferraz, (12169381) Domingos António Souto de Magalhães
Martinho, (06913983) João Adolfo de Oliveira Peixe, (16637385)
João Luís Godinho de Jesus, (12536985) António João dos Santos
Ribeiro, (15654984) Luís Teófilo Nunes Fortunato, (08938781)
Firmino Manuel Ferreira Simplício e (13369883) João Carlos
Fontes Teles de Meneses e Melo, contando todos a antiguidade
desde a data da presente portaria.
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de transportes, os soldados
cadetes, graduados em aspirante a oficial, (16483485) João Cân
dido da Silva Henriques e (10242385) Artur Manuel Pereira
Ribeiro, contando ambos a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1986,)

Regimento de Infantaria de Faro
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, o soldado cadete, graduado
em aspirante a oficial, (07654285) Sérgio Artur Lopes dos Reis
Pereira, contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de administração militar, os
soldados cadetes, graduados em aspirante a oficial, (17964782)
José Manuel Caldeiro Afonso e (16853383) Custódio Manuel
Ximenes Rodrigues Palma, contando a antiguidade desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1986.)
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Regimento de Infantaria de Faro
(Destacamento de Tavira)
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirante a oficial, (16156085) Carlos Alberto
Nunes da Costa Pinto, (14838083) Valdemar Henrique Santos,
(13271685) Paulo Jorge dos Santos Baptista, (04794280) Tomás
Freire Cabral Gusmão Burguete e (15055781) Carlos Manuel
Fernandes Neves, contando todos a antiguidade desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1986.)

Regimento de Infantaria do Funchal
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes, gra
duados em aspirante a oficial, (14765185) José Jorge de Oliveira
Esteves, (13206783) Tiago Ravara Beilo de Oliveira Marques,
(15812281) João Diogo Teixeira dos Prazeres, (14311785) Fernan
do Jorge Cortez Loureiro, (06731779) Orlando Marcelino de
Almeida Simões (08692585) Artur José Fernandes, contando
todos a antiguidade desde a data da presente portaria.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de educação física, o soldado
cadete, graduado em aspirante a oficial, (00595585) José Fernando
Alves Beja, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.

(Por portaria de

1 de Fevereiro de 1986.)

Regimento de Infantaria de Ponta Delgada
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirante a oficial, (19711685) José Benjamim
Moreira Rodrigues, (15918485) Paulo José Ribeiro Nunes,
(09289381) João Manuel Pereira e (04782983) Alberto Eduardo
Leite de Azevedo, contando todos a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1986.)

Regimento de Infantaria do Porto
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirante a oficial, (16813185) Carlos Manuel dos
Anjos Mendes, (16199685) António Pedro Matos Soares Ferreira,
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(02349583) Laurindo Brochado de Lemos de Araújo e Silva,
(16021281) Américo Manuel Santos de Sousa Neves, (18450681)
Jorge Ventura Ferreira Cardoso, (14221783) António Bel
miro Gomes Pais, (01063482) Alfredo José Lopes Macaira,
(18829385) António Manuel da Silva Loureiro, (01820061) Rui
Miguel Ramada de Sousa Barros, (12879683) Carlos Manuel Cou
tinho da Silva Leite e (16798783) José Rui Perez Menezes dos
Santos, contando todos a antiguidade desde a data da presente
portaria.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de educação física, o soldado
cadete, graduado em aspirante a oficial, (16560984) José Manuel
de Castro Barros, contando a antiguidade desde a data da pre
sente portaria.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1986.)

Regimento de Infantaria de Queluz
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes, gra
duados em aspirante a oficial, (06646985) Augusto Esteves Ro
drigues, (14040985) Manuel Gil Ferreira, (02022779) António Fer
nando de Sousa Maia, (11335681) Paulo Ávila Rosado, (10663685)
José António Ernídio Martins Ruivo, (00470480) Nuno Fernando
da Silva Vargas, (18746185) Fernando Manuel Lourenço Jorge,
(15173985) Filipe Manuel Faria Pessoa e (05091883) António
Bernardo Themudo de Castro da Costa Macedo, contando todos
a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1986.)

Regimento de Infantaria de Tomar
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes,

graduados em aspirante a oficial, (18819185) Manuel Henrique
Cardoso Farinha, (01926782) Manuel Afonso Correia da Fonseca
(10875685) António Jorge Barata Loureiro, (14174285) Carlos
Manuel Domingues Policarpo, (13527085) José Carlos Duarte
Amorim, (07260779) Luis Miguel Morais de Marinho Dias,
(17161784) Luís Paulo Bento da Silva Fernandes, (16829885)
João Luís da Silva Parente, (01641079) João Manuel Pereira
Rodrigues, (14684682) António Manuel Campos, (04175682) Rui

Manuel Cardoso Alcoforado e (01307779) António Manuel
Cardoso Marques Ferreira, contando todos a antiguidade desde a
data da presente portaria.
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Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, o
soldado cadete, graduado em aspirante a oficial, (19279082) Ama
deu dos Santos Borges, contando a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1986.)
Regimento de Infantaria de Vila Real
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes, gra
duados em aspirante a oficial, (01977581) António Alberto dos
Santos Monteiro Monforte, (05504882) Benjamim Mesquita Valadares, (12278781) Humberto Jorge Alves Meirinhos, (04453284)
Carlos José Manuel Fernandes, (06572684) José Manuel Almeida
Correia, (01714785) Fernando Manuel da Costa Sousa e
(10399884) Alberto Santos Ganicho, contando todos a antiguidade
desde a data da presente portaria.
Aspirante o oficial miliciano do serviço de educação física, o soldado
cadete, graduado em aspirante a oficial, (15627080) Pedro Gon
çalo Thiel Veiga de Noronha e Andrade, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1986.)

Regimento de Infantaria de Viseu
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes, gra
duados em aspirante a oficial, (01190183) Manuel Coelho de
Carvalho de Azevedo Comes, (16710285) João Paulo Valente
Pinho Rocha, (11689785) Pedro Aguiar Pereira da Silva,
(18138785) Vitor Manuel Pinto ferreira, (04333883) Manuel
Carvalho Magalhães, (05685083) António Augusto dos Santos
Flores da Rocha, (08454280) José Carlos Menezes de Araújo Novo
e (00853485) Sérgio Juintas Vieira da Silva Mugalhães, 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, (04639285) Fran
cisco José Moura Coutinho da Costa e Sousa, contando a antigui
dade desde a data da presente portaria.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de educação física, o soldado
cadete, graduado em aspirante a oficial, (16054285) Jaime Manuel
da Costa Gomes Eusébio, contando a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1986.)
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Batalhão de Infantaria de Aveiro
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirante a oficial, (10694285) José Augusto da
Silva Pinheiro Cidras, (02659880) Helder José Coimbra de Oli
veira, (13389981) Carlos Fernando Esteves Sampaio, (16423885)
Paulo José Monteiro Duarte. (09811185) Paulo José Moreira de
Oliveira, (11970981) Armando Alípio Cancela Rodrigues Lou
renço e (12745984) Carlos Alberto da Silva Amado, contando
todos a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1

de

Fevcreiro

de

1986.)

Escola Prática de Artilharia
Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, os soldados cadetes,
graduados em aspirante a oficial, (13035481) Diogo Francisco
Caeiro Figueiredo, (09136585) Francisco Pedro Pirralho da Silva,
(07896085) Elviro Amarildo Gonçalves Dias Amaral, (09151585)
Jorge Manuel Milhano das Dores, 13554980) Luís Filipe Elvas
dos Santos Gonçalves, (08653180) Carlos Sebastião Afonso Dias,
(11046885) João Manuel Alexandre Cardana, (08511985) Luís
Manuel da Silva Gonçalves Martins, (18192082) José Manuel
Lopes da Fonseca, (19205185) Carlos Eduardo Cabaça de Car
valho, (09432380) Manuel António Rodrigues e (12014784) José
Manuel Ambrósio 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, (15840080)
Duarte Manuel Ferreira Emídio, contando a antiguidade desde a
data da presente portaria.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de material de instrução, o sol
dado cadete, graduado em aspirante a oficial, (01756883) Joa
quim Manuel Nu Calado, contando a antiguidade desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 19$6.

Regimento de Artilharia Antiaérea n.° 1
Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, os soldados cadetes,
graduados em aspirante a oficial, (03552184) Luís Américo Lopes
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Breda, (13618882) Paulo José de Campos figueiredo, (15778083)
Rogério Eduardo Ribeiro Berger, (12311981) Jorge Manuel Segu
rado Nunes Sequeira, (13586881) Henrique de Menezes de
Almeida Pereira dos Santos, (09294485) Jorge Manuel dos San
tos figueiredo, (08551583) José Manuel Fernandes Cigarro,
(07534985) João Paulo Pimenta Barreira, (18643780) João Pedro
Morais da Silva Pinto, (09517284) Manuel Fernando da Silva
Alves, (09002785) Orlando de Sousa Contente, (11351879) Rui
Filipe Marques dos Santos, (15223684) Manuel Almeida da Silva
e (10799185) Paulo Jorge Lopes Santana de Almeida, 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, (14478580) Joa
quim Carlos Mendes Castanheira, contando a antiguidade desde
a data da presente portaria.
(Por

portaria de

1 de Fevereiro de 1986.)

Regimento de Artilharia de Costa
Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, os soldados cadetes, gra
duados em aspirante a oficial, (15301883) António Cai-los Calainho
de Azevedo Teixeira Duarte, (17369185) Paulo Manuel Pires
Águas, (19497380) Fernando Jorge Ruivo de Sousa, (16801485)
Manuel Joaquim Correia Pepe, (07696385) Paulo Jorge dos San
tos Pedro, (13548683) Fernando António de Oliveira Pinto
Nunes, (19228983) Manuel Francisco, (16262980) Alfredo Mar
tinho Raposo, (09384283) Rogério Manuel Gonçalves Gaspar,
(17829781) Idalécio Pessoa Oliveira, (10588580) Ilídio Miranda
dos Santos, (06598084) Pedro Manuel Madeira Areosa Leal de
Almeida, (12414881) Joaquim Carlos Teixeira Santos, (10046084)
António José Silva Nardo Pires, (13897485) Joaquim Garcia da
Silva, (12405583) João Manuel Barbosa Melancia, (16018385)
Joaquim António da Silva Banha, (19817379) Jorge Armando
Pinto Gomes, (13825585) José Feliciano Coelho Raposo e
(04945283) João de Almeida Pinto e Sousa, contando todos a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1986.)

Regimento de Artilharia de Leiria
Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, os soldados cadetes, gra
duados em aspirante a oficial, (13889485) Luís Tomé Correia
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Guerreiro (14596883) José da Silva Barbosa, (19177285) José
Mário Nunes de Sousa, (02308785) José António dos Santos Cola
ço, (11919183) José Augusto Andrade Vazão Trindade, (15331285)
José Pacheco Pinto Gonçalves, (14028185) Belarmino Veríssimo
Nunes, (06207184) António Manuel Pereira Baptista, (11879285)
José Júlio Lopes da Silva, (10321785) João Manuel Canteiro
Tapadinhas, (11875585) João Filipe Santos Raposo e (16350584)
José Manuel Barata Lourenço, contando todos a antiguidade desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1986.)

Regimento de Artilharia de Lisboa
Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, os soldados cadetes, gra
duados em aspirante a oficial, (16441885) António Manuel Gon
çalves, (09714880) Carlos José do Nascimento Antunes, (08619083)
Rui Fernando Ferreira Esteves, (17653884) Francisco José Mar
tins Lourenço e (12612786) Francisco José Folgado Belchiorinho,
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, (12249180)
Fernando Carlos dos Santos Abrantes, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de

Fevereiro de

1986.)

Regimento de Artilharia da Serra do Pilar
Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, os soldados cadetes, gra
duados em aspirante a oficial, (12487485) Fernando Armando
Rosa Mesquita, (19207085) Óscar Pedro Nunes Pessegueiro,
(17699783) António José Mota de Oliveira, (13799482) Vitor
Manuel Santos Ávila, (11619184) João Carlos de Carvalho Brito
e Faro, (15878185) Pedro Jorge Monteiro Lobo, (06729185
João José Cristóvão Martins, (09740484) João Alberto Serra
Granado Cordeiro Laranjo, (08914584) Fernando Manuel Pedro
Pinto Ribeiro, (09274184) Luís Manuel Clemente Salvador Mar
ques da Silva, (08623085) Vitor Manuel Rodrigues Amado,
contando todos a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria

de

1 de Fevereiro de 1986.)
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Grupo de Artilharia de Guarnição n.° 1
Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, os soldados cadetes,
graduados em aspirante a oficial, (16892784) Mário Jorge Cam
pilho Rego da Silva Fernandes, (18113485) Carlos Manuel Gon
çalves, (16759380) Mário Caetano Duarte de Castro, (19923284)
Carlos Alberto Guedes de Matos, (13731885) Raul Manuel Pisco
de Matos, (18256685) Álvaro José Mamede Tavares Baptista,
(16284585) Sérgio Manuel Cota Teixeira, (03378683) António
Manuel Pires Francela, (13508285) António Fernando Lagoa
Gouveia e (15733185) José Manuel de Meio Ferreira, contando
todos a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1986.)

Grupo de Artilharia de Guarnição n.° 2
Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, os soldados cadetes,
graduados em aspirante a oficial, (14870184) Luís Manuel Cha
mico Pires, (19543785) António Manuel Batista Rato Negrinho,
(18457685) António José de Oliveira Vieira Dias, (07352383)
Fernando Manuel Nepomuceno Pereira, (15001783 Mário João
Giro Reais Pinto, (12131985) José Manuel Marques Pedreira,
(16509285) Henrique Paulo da Costa Alves Pereira, (09214185)
José Miguel do Carmo Pisco, (16469084) Miguei Pedro Januário
Pessanha, (19307084) José Manuel Pedro Custódio e (14850185)
João Manuel Pinto Teixeira, 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, (15237282)
Amândio Jorge Alves Martins da Costa, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de fevereiro de 1986.)

Centro de Instrução de Artilharia Antiaérea de Cascais
Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, os soldados cadetes, gra
duados em aspirante a oficial, (19229583) José António de Barros
Maria, (13252081) Paulo Miguel Mora dos Santos Marques,
(10927079) José Manuel Figueiredo Lousinha do Vale, (12034284)
António Miguel Ferreira Quintas, (10668081) Luís Miguel Marques
do Carmo Amaral Barata, (08411181) Henrique Ferreira Gago da
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Graça, (12184885) Vitor Alexandre Santos Costa da Cruz e
(13411382) Francisco Miguel Lupi Alves Caetano, contando
todos a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1986.)

Cavataria

Escola Prática de Cavalaria
Aspirantes a oficial milicianos de cavalaria, os soldados cadetes gra
duados em aspirante a oficial, (19035385) Augusto feliciano Car
doso Coelho (09960582) Emídio Mário Vasconcelos Gomes,
(11857884) José Miguel Nunes Pinto Gonçalves Nogueira,
(10885582) António Manuel Santos Rosa, (16575083) José António
Albuquerque de Viterbo e Silva, (15448685) Carlos Manuel
Gonçalves Lopes, (04975982 Adílio Joaquim Rodrigues da Silva,
(19648683) Hermínio Manuel Lopes do Rosário, (11992583) Mário
Paulo Amendoeira Gonçalves Neto e (11664382) Vitor Manuel
Mendes de Sousa, 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, (08390085)
Bernardo de Alcantara Marta, contando a antiguidade desde a
data da presente portaria.

Aspirante a oficial miliciano do serviço de material de instrução,
o soldado cadete, graduado em aspirante a oficial, (01836485)
Luís Filipe Soares Dias, contando a antiguidade desde a data da
presente portaria.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de educação física, o soldado
cadete graduado em aspirante a oficial, (11128980) Mário Rui
Pereira da Silva, contando a antiguidade desde a data da pre
sente portaria.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1986.)

Regimento de Cavalaria de Braga
Aspirantes a oficial milicianos de cavalaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirante a oficial, (19754185) Armindo Paulo Vaz
Lopes e (12817781) Fernando José de Matos Marques, contando
a antiguidade desde a data da presente portaria.
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Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar,
o soldado cadete, graduado em aspirante a oficial, (12954882)
António Fernando Padrão Vaz, contando a antiguidade desde a
data da presente portaria.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de educação física, o soldado
cadete, graduado em aspirante a oficial, (15710585) Mário Luís
Pereira Coutinho de Lucena, contando a antiguidade desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 1

de Fevereiro de

1986.)

Regimento de Cavalaria de Estremoz
Aspirantes a oficial milicianos de cavalaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirante a oficial, (03539679) António Manuel
Lourenço Lopes, (15332183) José António de Vasconcelos Bar
bosa Brito Mendes, (16252583) João José Cruz Dias Vigário,
(16324085) Sidónio Tomé dos Santos Gregório, (17067482) José
Carlos Monteiro da Fonseca Cordeiro, (15884482) Luís Miguel
de Almeida e Sousa Elias de Sousa, (07298283) Armando Au
gusto Magalhães Alves, (00097183) Fernando Sé Ferreira Dias
de Figueiredo, (14645682) Ricardo António Rodrigues dos Reis,
(14279083) Jorge Manuel Martins Correia de Almeida e (13093285)
Eduardo Jorge freitas Evaristo, 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, (01977480)
António José Santos Garcia Barradas Bico, contando a anti
guidade desde a data da presente portaria.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de educação física, o soldado
cadete, graduado em aspirante a oficial, (14477885) Paulo Jorge
da Silva Nicolau, contando a antiguidade desde a data da pre
sente portaria.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1986.)

Regimento de Lanceiros de Lisboa
Aspirantes a oficial milicianos de cavalaria, os soldados cadetes, gra
duados em aspirante a oficial, (11379383) João Paulo da Silva
Resende, (13752683) Jorge Manuel da Costa Alves Matos Bara
ta, (18264981) Bruno Afonso Fernandes Arriscada Molarinho
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Carmo, (11594484) Filipe Alexandre Madaleno Luís, (16578882)
João Manuel Goulão de Paiva Duarte de Barros, (14108185)
Sérgio Martins dos Santos, (10295985) Luís Crespo Ferreira de
San Payo, (05630985) Joaquim Octávio Oliveira Carneiro Soares,
(13744885) Ricardo Jorge da Costa Ferreira, (18652085) Manuel
Luís da Silva Coelho, (19194182) José Manuel Ribeiro Delgado,
(19076080) Victor Joaquim Martins Mendes e (13731485) Vitor
Manuel Gomes da Silva Abreu, contando todos a antiguidade
desde a data da presente portaria.
Aspirante a
soldado
Manuel
data da

oficial miliciano do serviço de administração militar, o
cadete, graduado em aspirante a oficial, (13968382) João
Pintado Silveira Lobo, contando a antiguidade desde a
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1986.)

Regimento de Cavalaria de Santa Margarida
Aspirantes a oficial milicianos de cavalaria, os soldados cadetes,
graduados em aspitante a oficial, (10464982) Pedro Maria Macedo
Coelho de Oliveira, (06675782) Alfredo Luís Baptista Lynch
Ferreira Couto, (11879085) Paulo Fernando Violante de Oliveira,
(08738882) Jorge Manuel Simões Mendes, (17001785) António
Manuel Silva Vagos, 14501082) João Paulo Macedo e Castro
Carvalho, (10799882) José Ricardo Jardim da Glória Duarte,
(10130882) José Luís Alves, (18589685) João António da Cruz
Pereira Inácio, (13983582) Carlos Alberto Moreira Alves de
Paiva e (13423785) António Barata Afonso, contando todos a
antiguidade desde a data da presente portaria.
Aspirante a
soldado
Manuel
desde a

oficial miliciano do serviço de administração militar, o
cadete, graduado em aspirante a oficial, (13106079)
Salvador Martins Morais David, contando a antiguidade
data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1986.)

Engenharia:
Escola Prática de Engenharia
Aspirantes a oficial milicianos de engenharia, os soldados cadetes,
graduados em aspirante a oficial, (12388682) José Alberto Gon
çalves Morais Rodrigues, (14647382) António Forbes de Bessa
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Lencastre, (16477382) Jorge Alberto Ameia Espírito Santo,
(04323483) José Manuel Canelas Braz, (18194781) António Morais
Afonso, (17012980) Edmundo Manuel da Costa Monteiro,
(13115482) Rui Manuel Horta de Almeida, (17185582) José An
tónio dos Reis Lourenço, (05116681) Jorge Boaventura ferreira
Alves da Silva, (14553082) Luís António Só Ribeiro Ferreira de
Paiva, (09623782) António Carlos dos Santos de Jesus Silva,
(16099982) Joaquim Luís de Paiva Bento Junqueira, (13575180)
Rui Manuel Vieira Martins, (07472982) Carlos Jorge Madeira
Duarte, (08274882) José Manuel Ferreira da Silva e (1755J483)
Francisco Miguel de Sousa Guise Rodrigues, contando todos a
antiguidade desde a data da presente portaria.
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de administraçílo militar, os
soldados cadetes, graduados em aspirante a oficial, (07423280)
Álvaro Agostinho Pinto dos Santos e (07261065) Domingos José
Coelho Bastos Quadrio, contando ambos a antiguidade desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1986.)

Regimento de Engenharia de Espinho
Aspirantes a oficial milicianos de engenharia, os soldados cadetes,
graduados em aspirante a oficial, (01771582) Fernando Manuel
Lima Rebelo, (03139083) Rui Jorge da Silva Araújo, (17047585)
Augusto Manuel da Silva Dias e (17514483) João Luís Garcez
Esteves, contando todos a antiguidade desde a data da pre
sente portaria.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1986.)
Regimento de Engenharia n.° 1
Aspirantes a oficial milicianos de engenharia, os soldados cadetes,
graduados em aspirante a oficial, (18504382) Nuno Alexandre
Baltazar de Sousa Moreira e (03308780) Eduardo Jorge Cohen
Torres Pinto, contando ambos a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1986.)

Transmissões:
Escola Prática de Transmissões
Aspirantes a oficial milicianos de transmissões, os soldados cadetes,
graduados em aspirante a oficial, (00483180) Jorge Célio Murcho
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Fradique, (14502280) José dos Santos Mestre Vermelhudo,
(09210483) Joaquim Manuel da Silva Dias, (12773380) Jorge
Manuel Fernandes Alegria ferreira, (08971882) João Manuel
lavares Magro, (10547660) Carlos Manuel Rodrigues da Silva,
e (05345981) Carlos Augusto Rebelo Almeida, contando todos a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1986.)

Serviço de saúde:
Batalhão do Serviço de Saúde
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, o
soldado cadete, graduado em aspirante, a oficial, (14435181)
Ludgero de Sousa Pinheiro, contando a antiguidade desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1986.)

Serviço de administração militar:
Escola Prática de Administração Militar
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de administração militar, os
soldados cadetes, graduados eni aspirante a oficial, (14340081)
António Maria Soares Branco de Matos Taquenho, (12406182)
João Luís Correia Duque, (18151379) Augusto Amaro Borges
Duarte Guerreiro, (04058981) António Manuel da Costa Coimbra,
(14119082) Mário Albino Pio Cachão, (12704182) José Manuel
de Oliveira Alfaiate, (13696285) Paulo José Marques Fernandes,
(17945483) Pedro Jorge Oliveira Clemente, (18589582) Ricardo
Jorge da Silva Andrade, (04759885) Paulo Jorge Carreira Umbe
lino, (04871163) António Jorge Coelho da Rocha Matos,
(18173684) Amilcar Manuel da Conceição Paulino e (17121385)
Eduardo Manuel Basílio Valverde da Silva, contando todos a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1986.)
Batalhão de Administração Militar
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de administração militar,
os soldados cadetes, graduados em aspirante a oficial, (19655083)
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Luís Filipe de Oliveira Louro, (01228085) Francisco Orlando
da Costa Marinho e (16940785) Luís Filipe de Oliveira Rodri
gues, contando todos a antiguidade desde a data da presente por
taria.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1986.)

Servïço de reconhecimento das transmissões:

Batalhão de Informação e Reconhecimento das Transmissões
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, o soldado cadete, graduado
em aspirante a oficial, (01772884) Paulo Manuel Roque Águas,
contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
Aspirantes a oficial milicianos de transmissões, os soldados cadetes,
graduados em aspirante a oficial, (13143781) António Carlos
Freire dos Santos, (17038580) José António Gonçalves Sequeira,
(06039582) João Maria Cazarix Afonso e (16046682) Rui José
Nunes Pinto, contando todos a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de fevereiro de 1986.)

Serviço de material:
Escola Prática do Serviço de Material
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de material, os soldados
cadetes, graduados em aspirante a oficial, (05487383) Carlos
José Pinto Verqueiro, (15159480) António Fernando Ferreira da
Cunha Alves Monteiro, (15893381) José Francisco Nunes Caeiro,
(12041082) José Luís Bonifácio Lopes, (11757682) Domingos
Pimenta Reynolds de Sousa e (18387181) Carlos Henrique Arede
Barbosa Nunes Duarte, contando todos a antiguidade desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1986.)

Batalhão do Serviço de Material
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de material, os soldados
cadetes, graduados em aspirante a oficial, (10734482) Jorge de
Lima Guedes, (10210882) Jorge Manuel da Cruz Pires Lopes,
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(02542982) Eduardo Manuel de Carvalho Piteira de Barros,
(17337782) Nuno Manuel do Carmo Ramos, (11452582) José
Manuel Azevedo Coutinho Esteves Ferreira e (00786983) Anselmo
Julião de Paiva Gomes, contando todos a antiguidade desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1986.)

Serviço de transportes:
Escola Prática do Serviço de Transportes
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirante a oficial, (16075385) Acúrcio Luís Ferreira
Saraiva e (13539685) Paulo João Costa Pessoa, contando ambos
a antiguidade desde a data da presente portaria.
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de transportes, os soldados
cadetes graduados em aspirante a oficial, (16060780) Francisco
José Almeida Santos Pereira do Vale, (18084781) Jorge Manuel
Dias Feliciano e (17133981) Orlando Manuel de Figueiredo
Carvalho, contando todos a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1986.)

Batalhão do Serviço de Transportes
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, o soldado cadete, graduado
em aspirante a oficial, (15608681) Alberto Augusto Vicente Ruco,
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, (16946885) Carlos Manuel
de Azevedo Loureiro, contando a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1986.)
Centro de Instrução de Condução Auto

n.°

1

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirante a oficial, (02023679) Nuno Burbach de
Sousa Trepa e (03849180) António Manuel Rocha Dias, contando
ambos a antiguidade desde a data da presente portaria.
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Aspirantes a oficial milicianos do serviço dc transportes, os soldados
cadetes, graduados em aspirante a oficial, (14790485) José
Manuel Martins Presa e (15232580) Fernando José de Matos
Martins Fernandes, contando ambos a antiguidade desde a data
da presente portaria.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de educação física, o soldado
cadete, graduado em aspirante a oficial, (14482981) Sérgio Manuel
Roque ferreira, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de

de Fevereiro de 1986.)

Serviço geral do Exército:
Batalhão do Serviço Geral do Exército
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirante a oficial, (16343584) Paulo Alexandre
Duarte Martinho e (17967583) Rui da Silva Tremoceiro, contando
ambos a antiguidade desde a data da presente portaria.
Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, o soldado cadete, graduado
em aspirante a oficial, (14231385) Luís Manuel Machado da Silva
Monteiro, contando a antiguidade desde a data da presente por
taria.
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de administração militar,
os soldados cadetes, graduados em aspirante a oficial, (11450281)
António Paulo Baetas de Oliveira Ruivo e (09685482) João Carlos
Rodrigues Pinheiro Guimarães, contando ambos a antiguidade
desde a data da presente poraria.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1986.)

Comandos:
Regimento de Comandos
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes, gia
duados em aspirante a oficial, (16787984) Fernando Manuel da
Rocha Pichel, (09698585) Jorge Eduardo Soares Ramos,
(19660381) António Adelino Rodrigues Teixeira, (13291065) Car
los Alberto Loureiro Antunes da Costa, (17541185) João Pedro Pa
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checo Portugal de Sousa, (09957285) António Navarro Castan
heira, (11917085) José Carlos de Almeida Rodrigues, (02715385)
Pedro Manuel Fumega da Costa Pereira, (13969584) Vitor Manuel
Lopes Lírio Areia, (00424186) José Augusto Morgado Parente,
(07584585) Sotero de Lima Rebelo, 18349985) Paulo António
Martins Guerreiro Lampreia, (10873984) António Carlos Patrício
da Lanca, (11293785) Jorge Eduardo Barata Viegas Faria,
(14166585) Luís Jorge Cardoso Neves, (01105085) Aquilino José
António Torrado, (00413882) Carlos Alberto Bastos Parente,
(05822185) Mário Rui Martins Pereira, (13868686) João Carlos
Meirim Bento, (09954584) José Filipe Lupi Ravara Belo e
(17129786) José Carlos Moniz Gouveia, contando todos a antigui
dade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 dc fevereiro de 1986.)

Õrgàos de execução dos serviços e outros elementos:
Estabelecimentos de instrução
Colégio Militar
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, o
soldado cadete, graduado em aspirante a oficial, (09456382) An
tónio Pedro Teixeira Cabrita Carneiro, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de fevereiro de 1986.)

Escola de Sargentos do Exército
Aspirante a oficial miliciano do serviço de educação física, o soldado
cadete graduado em aspirante a oficial, (17721183) José Manuel
de Oliveira Anselmo, contando a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1986.)

Centro de Instrução de Operações Especiais
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirante a oficial, (11735485) Fernando Manuel
Loureiro Pereira Pinto, (14024885) José Henrique Vieira da Silva,
(19610$85) Fernando Manuel Sérgio de Jesus, (15399185) Rui
Manuel Monteiro Álvaro de Mesquita Diniz, (11334085) Cândido
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Augusto de Só Morais, (11611885) Carlos Alberto Novais,
(12513385) Carlos Alberto da Cunha Lobato, (06554585) Luís
Manuel Tão de Sousa Barros, (18567485) Abílio Manuel Ribeiro
Balau, (13504185) António Paulo Garrido de Oliveira Alves,
(09113285) João Fernando Martins Vieira, (03976984) José Antó
nio Requeijo Leite Ribeiro, (08601385) Albino António Bento,
(17575485) Acácio Cardoso Mendonça, (18514085) João Nuno
de Castro Gagliardini Graça, (05014586) Alcino Manuel Rocha
Moreira, (10097880) José Luís Albuquerque Marques dos Santos,
(08723585) Jorge Inácio Silva Gonçalves e (17861385) Arnaldo
António dos Santos Monteiro, contando todos a antiguidade desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1986.)

Escola Militar de Etectromecânica
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, o soldado cadete, gra
duado em aspirante a oficial, (12482882) José Gabriel Constante
Pinto Correia, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
Aspirante a oficial miliciano de transmissões, o soldado cadete, gra
duado em aspirante a oficial, (12141783) Fernando Jorge Caniço
Rocha, contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de material, o soldado cadete,
graduado em aspirante a oficial, (00316782) António Pedro Del
gado Bento, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1986.)
Centro Militar de Educação Física, Equitação e Desportos
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de educação física, os sol

dados cadetes, graduados em aspirante a oficial, (19915581)
Victor Manuel Alves Milheiro e (18088480) Fernando Jorge de
Andrade Miranda, contando ambos a antiguidade desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1986.)

Estabelecimentos fabris
Manutenção Militar
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de administração militar, os
soldados cadetes, graduados em aspirante a oficial, (11089480)
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António Joaquim Gama Duarte Santos e (07424385) Jorge Manuel
Cardoso Dias de Meio, contando ambos a antiguidade desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1986.)
Estabelecimentos penais
Casa de Reclusão da Região Militar do Norte
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, o soldado cadete, graduado
em aspirante a oficial, (11340285) Joaquim Paulo Fernandes
Crasto, contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1986.)
Casa de Reclusão da Região Militar do Sul
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirante a oficial, (06613785) Paulo Alexandre
Martins Moradias e (06290685) João Carlos farinha de Figuei
redo, contando ambos a antigttidade desde a data da presente
portaria.
Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, o soldados cadete, graduado
em aspirante a oficial, (08809584) Rui Miguel Vieira Magalhães
Rodrigues, contando a antiguidade desde a data da presente por
taria.
(Por portaria de 1 de fevereiro de 1986.)
Forte da Graça
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, o soldado cadete, gra
duado em aspirante a oficial, (16785882) Vasco Miguel Castilho
Monteiro Gil, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de fevereiro de 1986.)

Diversos:
Agrupamento Base de Santa Margarida
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirante a oficial, (15228485) Gilberto António
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Pinto (15701485) Augusto Daniel Cruz ferreira, (14461$85) João
Carlos Silva do Nascimento, (01347681) Paulo Mourato de Car
valho Mendes, (12517485) Manuel Jaime da Costa Bento,
(03760580) Mário Rui Simões Lopes, (05373$80) Fernando Jorge
Pinto Moreira, (12778$83) José Carlos Silva Moreira Lopes e
(15080785) Vasco Eduardo Alves Blanc Lupi, contando todos a
antiguidade desde a data da presente portaria.
Aspirantes a oficial milicianos de engenharia, os soldados cadetes,

graduados em aspirante a oficial, (03775779) João Carlos Cabral
1-lernandez Jerónimo e (07177583) Luís dos Santos Gonçalves,
contando ambos 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, (18921883)
Luis Maria de Vasconcelos Álvares de Almeida, contando a
antiguidade desde a data da presente portaria.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de educação física, o soldado
cadete, graduado em aspirante a oficial, (11043884) Francisco
José Teixeira Antunes Luís, contando a antiguidade desde a
data da presente portaria.
(Por portaria

de 1

de Fevereiro de

19$6.)

Campo de Tiro de Alcochete
Aspirante a oficial miliciano de ínfantaria, o soldado cadete, gra
duaclo em aspirante a oficial, (10023285) Octúvio Juvenal Gon
çalves Pereira, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
Aspirante a oficial miliciano de artilharia, o soldado cadete, gra
duado em aspirante a oficial, (09778883) António Carlos de
Almeida Antunes, contando a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de

1

de Fevereiro de

1986.)

Centro de Gestão Financeira da Região Militar do Centro
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de administração militar,
os soldados cadetes, graduados em aspirante a oficial, (15770482)
José Carlos Miranda de Almeida e (02065082) Pedro Viçoso
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Ferreira, contando ambos a antiguidade desde a data da pre
sente portaria.
(Por portaria de 1 de fevereiro de 1986.)

Centro de Gestão Financeira da Região Militar de Lisboa
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, o
soldado cadete, graduado em aspirante a oficial, (12486880)
Sérgio António Alves Martins, contando a antiguidade desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de fevereiro de 1986.)

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 oficial, (14315479) Mário
Mendes Leitão Cerdeira, contando a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria

de 1

de fevereiro de

1986.)

Centro de Gestão Financeira da Zona Militar da Madeira
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, o
soldado cadete, graduado em aspirante a oficial, (10835780) Jorge
Armando Heitor Rosa Tavares Santiago contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de fevereiro de 1986.)

Centro de Gestão Financeira de Santa Margarida
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, o
soldado cadete, graduado em aspirante a oficial, (08744179) José
António Pereira Ruivo, contando a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de fevereiro de 1986.)

Delegação do Serviço de Fortificações e Obras do Exército
da Região Militar do Sul
Aspirante a oficial miliciano de engenharia, o soldado cadete, graduado
em aspirante a oficial, (01110882) Álvaro Manuel Miraldes dos
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Santos Ribeiro, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1986.)
Delegação do Serviço de Fortificações e Obras do Exército
da Zona Militar da Madeira
Aspirante a oficial miliciano de engenharia, o soldado cadete graduado
em aspirante a oficial, (15797781) Duarte Nuno Figueira Neves,
contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1986.)

Depósito Geral de Material de Aquartelamento
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de administração militar, os
soldados cadetes, graduados em aspirante a oficial, (17680482)
António Carlos Costa Vilar, (06237683) Jorge Henrique Marques
de Almeida Martins e (10682285) Gonçalo Nuno figueira da
Costa, contando todos a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1986.)

Depósito Geral de Material de Engenharia
Aspirante a oficial miliciano de engenharia, o soldado cadete, gra
duado em aspirante a oficiat, (06051282) Luís António da Costa
Benzinho, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1986.)

Depósito Geral de Material de Guerra
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os soldados cadetes,
graduados em aspirante a oficial, (03187181) João José Mota
do Rosário Silva, (18232385) Paulo José Martins Fernandes e
(01778280) João Manuel Cordeiro Martins Cabral, contando
todos a antiguidade desde a data da presente portaria.
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de material, os soldados
cadetes, graduados em aspirante a oficial, (09359382) Mário
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Chita Peixe e (16362082) José Manuel de Almeida Velez Boeiro,
contando ambos a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1986.)

Depósito Geral de fardamento e Calçado
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, o
soldado cadete, graduado em aspirante a oficial, (18643485) João
Carlos Ribeiro Serra, contando a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1986.)

V

—

COLOCAÇÕES, EXONERAÇÕES E TRANSFERÉNCIAS
Oficiais do quadro permanente
Corpo de oficiais generais:
Direcção da Arma de Artilharia

Director, o general do Estado-Maior do Exército, (50275911) Manuel
Ribeiro de Oliveira Carvalho.
(Por portaria de 14 de Abril de 1986.)
Armas e serviços:
Estado-Maior do Exército
Major de infantaria, da Escola Prática de Infantaria, (05984173)
Artur Neves Pina Monteiro.
(Por portaria de 1 de Maio de 1986.)
Maior de infantaria, no quadro, (46380861) António José de Azeredo
Lopes.
(Por portaria de 30 de Junho de 1986.)
Direcção da Arma de Infantaria
Coronel de infantaria, do Regimento de Infantaria de Queluz,
(51399811) Adolindo Augusto Fernandes Amarantc.
(Por portaria de 10 de Fevereiro de 1986.)
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Coronel de infantaria, do Batalhão de Apoio e Serviços da fa Brigada
Mista Independente (Agrupamento Base de Santa Margarida),
(51351311) Francisco Pinheiro da Silva.
(Por portaria de 1$ de Abril de 1986.)
Coronel de infantaria, do Centro de Selecção de Setúbal, (51401311)
Valdemar Dinis Clemente.
(Por portaria de 24 de Abril de 1986.)
Coronel de infantaria, do Regimento de Infantaria de faro, (51399911)
José Joaquim Pontes fernandes.
(Por portaria de 12 de Maio de 1986.)
Coronel de infantaria, da Chefia do Serviço de Reconhecimento das
Transmissões, (51392611) António Manuel Duarte Botelho.
(Por portaria de 30 de Junho dc 1986.)

Direcção do Serviço de Saúde
Coronel farmacêutico, do Laboratório Militar dos Produtos Guírnicos
e Farmacêuticos, (51418411) Luís Filipe Freire.
(Por portaria de 1 de Abril de 1986.)
Direcção do Serviço Histórico Militar
Coronel de artilharia, adido, da Direcção da Arma de Artilharia,
(50073411) José Manuel dos Santos Dias de Carvalho.
(Por portaria de 11 de Junho de 1986.)
Chefia do Serviço de Reconhecimento das Transmissões
Chefe, o coronel de infantaria, da Direcção do Serviço de Pessoal,
(51392911) Eurico Queiróz de Sousa Azevedo.
(Por portaria de 1 de Junho de 1986.)

Quartéisgenerais:
Região Militar do Norte
Major de infantaria, do Batalhão de Administração Militar, (02185969)
António da Silva Oliveira.
(Por portaria de 15 de Junho de 1986.)
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Coronel de artilharia, do Estado-Maior do Exército, (51463511) Fer
nando Mesquita Rito Raimundo.
(Por portaria de 27 de Abril de 1986.)
Major do quadro especial de oficiais, do Quartel-General da Zona
Militar da Madeira, (36896062) Elísio José Brandão Alves
Pimenta.
(Por portaria de 23 de Junho de 1986.)

Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução
e unidades:
Artilharia:
Regimento de Artilharia da Serra do Pilar
Major de artilharia, do Grupo de Artilharia de Campanha da 1 a Bri
gada Mista Independente (Regimento de Artilharia de Leiria),
(00544372) Emanuel Paulo Gaspar Madeira.
(Por portaria de 15 de Abril de 1986.)

Distritos de recrutamento e mobilização:
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Lamego
Coronel de infantaria, do Centro de Instrução de Operações Especiais,
(51402011) Fernando Augusto Gomes.
(Por portaria de 12 de Maio

de 1986.)

Órgãos de execução dos serviços e outros elementos:
Diversos:
1

a

Brigada Mista Independente
Batalhão de Infantaria Mecanizada
(Agrupamento Base de Santa Margarida)
Comandante, o tenente-coronel de infantaria, do Estado-Maior do
Exército, (50993511) Eduardo Alberto de Veloso e Matos.
(Por

portaria

li

de

Junho de 1986.)
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Adidos:
Instituto de Altos Estudos Militares
Nomeado professoar efectivo do Instituto de Altos Estudos Militares,
nos termos do novo Quadro Orgânico do Instituto de Altos
Estudos Militares, aprovado em 22 de Outubro de 1985, o maior
de artilharia (04334365) José Manuel Freire Nogueira, em
substituição do coronel do serviço de administração militar,
Armindo Ramos Pinto Teodósio, que foi exonerado daquelas
funções em 26 de fevereiro de 1986.
(Por portaria de 27 de Fevereiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 8 de Julho de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Manutenção Militar
Nomeado subdirector 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 135/76, de 11 de Março, o tenente-coronel
do serviço de administração militar (51424711) José Henrique
Coutinho Ferreira, em substituição do coronel José António Inês
Quintas, que por portaria da mesma data passou à situação de
reserva.
O referido oficial continua 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 portaria de 1 de Março de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 8 de Julho de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Oficinas Gerais de fardamento e Equipamento
Nomeado adjunto do chefe dos serviços comerciais das Oficinas Gerais
de Fardamento e Equipamento, nos termos do n.° 4, do artigo 4.°
do Decreto-Lei n.° 49 18$, de 30 de Ju]ho de 1969 e mapa anexo,
o capitão do serviço de administração militar (10497611) Carlos
Alberto Nunes Teixeira Coelho, em substituição do major Arnaldo
Diogo Saldanha do Vale que pela presente portaria é exonerado
das referidas funções.
(Por portaria de 20 de Janeiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em $ de Julho de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

1
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Oficiais do quadro de complemento
Armas e serviços:
Direcção do Serviço de Finanças
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar,
do Centro de Gestão Financeiro da Região Militar de Lisboa,
(09747784) António José Santos Silva Casanova.
(Por portaria de 3 de Fevereiro de 1986.)

Direcção do Serviço de Fortificações e Obras do Exército
Aspirante a oficial miliciano de engenharia, do Quartel-General da
Região Militar do Sul, (03592981) Rui Manuel Pacheco Ferreira
dc Carvalho.
Aspirante a oficial miliciano de engenharia, da Delegação do Serviço
de Fortificações e Obras do Exército da Região Militar do Centro,
(02003680) José Maria VilIa de freitas Dias Coelho.
(Por portaria de

19

de Maio de

1986.)

Aspirante a oficial miliciano de engenharia, do Agrupamento Base
de Santa Margarida, (04670182) Pedro João da Costa Mvares.
(Por portaria de 2 dc Junho de 1986.)

Chefia do Serviço de Reconhecimento das Transmissões
Alferes miliciano do serviço de reconhecimento das transmissões, do
Batalhão de Informação e Reconhecimento das Transmissões,
(19013882) Ricardo Henrique Lindengrum.
(Por portaria

de 1

de Fevereiro de

1986.)

Quartéis-generais:

Região Militar de Lisboa
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de Faro,
(14524282) Jorge Gilberto Pimenta Henriques.
(Por portaria de

20

de Maio de

1986.)
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Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Comandos,
(02728784) Acácio Manuel da Silva Gonçalves, na situação de
contratado.
(Por portaria de 6 de fevereiro de 1986.)

Região Militar do Norte
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Quartel-General da
Zona Militar dos Açores, (02539765) José António Sequeira
Teixeira.
(Por portaria de 19 de Maio de 1986.)
Aspirante a oficial miliciano de engenharia, do Quartel-General da
Região Militar do Sul, (12006981) Joaquim Camilo Cardoso
Gonçalves.
(Por portaria de 20 de Maio de 1986.)
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Regimento de
Cavalaria de Estrcmoz, (19873078) João Fernando Ferreira
Ramos.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Regimento de
Cavalaria de Santa Margarida, (10330577) Fernando Teixeira
Fraga.
(Por portaria de 16 dc Junho de 1986.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, da Direcção do
Serviço de finanças (05913781) Joaquim Manuel Caldas de
Amorim da Assunção Vieira.
(Por portaria de 12 de Junho de 1981.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, do Centro de
Selecção de Coimbra, (03707282) António Domingos da Silva
Pereira.
(Por portaria de 9 de Junho de 1986.)

Zona Militar da Madeira
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria
do Funchal, (04420385) Paulo Guilherme Dias Brehen, por
motivo disciplinar.
(Por portaria de 31 de Março de 1986.)
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Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução
e unidades:
Infantaria:
Regimento de Infantaria de Abrantes
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Abrantes, (16529783) Manuel ferreira Pires Braga, contratado.
(Por portaria de 5 de fevereiro de 1986.)
Regimento de Infantaria de Faro
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Chaves, (15648082) Carlos Alberto Afonso Magalhães Lopes, na
na situação de contratado.
(Por portaria de 6 de Maio de

19$6.)

Regimento de Infantaria do Funchal
Alferes miliciano de infantaria, do Batalhão de Infantaria Mecanizado,
da a Brigada Mista Independente (Agrupamento Base de Santa
Margarida), (09241983) Adriano Alcino Moreira de Sousa Ro
drigues, na situação de contratado.
(Por portaria de 9 de Março de 1986.)
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Regimento de
Cavalaria de Estremoz, (01023879) Victor Miguel Nóbrega Tei
xeira de Jesus.
(Por portaria de 9 de Novembro de 1985.)
Regimento de Infantaria de Ponta Delgada
Alferes miliciano do serviço de pessoal, do Estado-Maior do Exér
cito, (01643178) Luís Jorge de Araújo Soares, do Estado-Maior
do Exército, em disponibilidade.
(Por portaria de 31 de Maio de 1986.)
Regimento de Infantaria do Porto
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Quartel-General,
da 1.a Brigada Mista Independente, (19712476) Francisco Manuel
Lucas.
(Por portaria de 16 de Junho de 1986.)
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Regimento de Infantaria de Queluz
Tenente miliciano de infantaria, do Batalhão do Serviço Geral do
Exército, (01697681) António Carlos Gastão Amador, em dis
ponibilidade.
(Por portaria de 7 de Abril de

1986.)

Tenente miliciano de infantaria, do Instituto Militar dos Pupilos dos
Exército, (17226480) Cristóvão de Jesus Caeiro de Mateus, em
disponibilidade.
(Por portaria de 14 de Maio de 1986.)

Tenente miliciano de infantaria, da Secção de Apoio e Administração
Logística da Direcção do Serviço de Pessoal, (06235780) Fer
nando Emanuel Lopes Cardoso, em disponibilidade.
(Por portaria de 1 de Junho de 1986.)

Alferes miliciano de infantaria do Qttartel-General da Região Militar
de Lisboa, (09848683) Filipe Gomes de Amorim da Cruz Gaivão,
em disponibilidade.
(Por portaria de 4 de Maio de

1986.)

Alferes miliciano do serviço de material, do Regimento de Infantaria de
Queluz, (15078379) Arnaldo Mário Grova Santos Correia, na
situação de contratado.
(Por portaria de 4 de Março de 1986.)

Regimento de Infantaria de Tomar
Alferes miliciano de infantaria, do 1.° Batalhão de Infantaria Moto
rizado do Regimento de Infantaria de Tornar, (18811884) Vasco
Madeira Correia, na situação de contratado.
(Por portaria de 6 de Março de 1986.)
Regimento de Infantaria de Viseu
Alferes miliciano de infantaria, da ex-Região Militar de Angola,
(60668272) José António Lopes Pereira, em disponibilidade.
(Por portaria de 11 de Abril de 1986.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Regimento de
Infantaria do Funchal, (07820077) João Paulo ferreira Simões.
(Por portaria de 16 de Junho de 1986.)
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Batalhão de Infantaria de Aveiro
Tenente miliciano de infantaria, do Quartel-General da Região Militar
do Centro, (13168281) José Manuel Belo Lopes Rosa, em dis
ponibilidade.
(Por portaria de 17 de Maio de 1986.)

Alferes miliciano de infantaria, do Batalhão de Infantaria de Aveiro,
(18365684) Carlos Alberto ferreira Martins, na situação de
contratado.
(Por portaria de 17 de Março dc 1986.)

Batalhão de Caçadores n.° 5
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria
de Abrantes, (05566382) Luis Filipe de Meio Marques.
(Por portaria de 27 de Janeiro de 1986.)

Artilharia:
Regimento de Artilharia de Lisboa
Aspirante a oficial miliciano de artilharia, da Escola Prática de
Artilharia (09136585) Francisco Pedro Pirralho da Silva, por
motivo disciplinar.
(Por portaria de 19 de Maio de 1986.)

Regimento de Artilharia da Serra do Pilar
Alferes miliciano de artilharia, do Regimento de Artilharia da Serra

do Pilar, (01178283) Mário Vasco Gonçalves de Carvalho, na
situação de contratado.
(Por portaria de 17 de Março de 1986.)
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Agrupamento
Base de Santa Margarida, (17027978) Vitor Manuel Assis
Cardoso.
(Por portaria de 17 de Junho de 1926.)
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Cavalaria:
Regimento de Lanceiros de Lisboa
Tenente miliciano de cavalaria, do Quartel-General da Região Militar
de Lisboa, (01332278) João Agostinho Simplício da Costa
Rufino, em disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Maio de 1986.)

Engenharia:
Regimento de Engenharia

n.°

1

Tenente miliciano de engenharia, da Escola Prática de Engenharia,
(00716177) António Joaquim Pereira Vermelho Moreira, em
disponibilidade.
(Por portaria de 1 de Maio de 1981.)
Tenente miliciano de engenharia, da Escola Prática de Engenharia,
(13635579) Júlio do Carmo Barata, em disponibilidade.
(Por portaria de 26 de Março de 1984.)
Alferes miliciano de engenharia, da Escola Prática de Engenharia,
(00915682) José Paulo Gonçalves Rolão, em disponibilidade.
(Por portaria de 16 de Junho de 1986.)

Transmissões:
Escola Prática de Transmissões
Aspirante a oficial miliciano de transmissões, do Regimento de Trans
missões, (10637883) Fausto José Tavares Pinto Ângelo, na situa
ção de contratado.
(Por portaria de 4

de Abril de

1986.)

Alferes miliciano do serviço de pessoal, do Batalhão de Administração
Militar, (13850579) José Joaquim Arrepia Ferreira, na situação
de contratado.
(Por portaria de 5 de Março de 1986.)
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Serviço de saúde:
Batalhão do Serviço de Saúde
Alferes miliciano médico, do Regimento de Engenharia
(02249072) José António Peres de Noronha Sanches.

n.°

1,

(Por portaria de 30 de Dezembro de 1980.)

Alferes miliciano médico, do Regimento de Engenharia n.° 1,
(02224873) Joaquim José Cardoso Lopes Galvão, em disponi
bilidade.
(Por portaria de 1 de Agosto de

1984.)

Alferes miliciano médico, do Regimento de Engenharia n.° 1,
(03121176) Virgilio Esteves de Oliveira Matos, em disponi
bilidade.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, da Escola Prática
de Cavalaria, (01856380) António José faria Raimundo, em dis
ponibilidade.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1985.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, da Escola Prática
do Serviço de Material (05058377) António Manuel Henriques
Matildes, em disponibilidade.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985.)
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Centro de
Selecção de Coimbra, (15374076) Ernesto Fernandes da Rocha,
em disponibilidade.
(Por portaria de 1 de fevereiro de 1986.)
Serviço de administração militar:
Batalhão de Administração Militar
Tenente miliciano do serviço de pessoal, do Batalhão do Serviço
Geral do Exército, (02011476) Alexandre Teixeira Barbosa, em
disponibilidade.
(Por portaria de 31 de Maio de 1986.)
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, do Batalhão de
Infantaria de Aveiro (10256175) João Fernando Goulão Pinto, cm
disponibilidade.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1985.)
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Servïço de transportes:
Escola Prática do Serviço de Transportes
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de Queluz,
(14480584) Humberto Costa dos Santos Viais, na situação de
contratado.
(Por portaria de 5 Fevereiro de 1986.)
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de Cas
telo Branco, (15417484) António Manuel das Neves Nobre
Pita.
(Por portaria de 26 de Março de 1986.)

Serviço geral do Exército:
Batalhão do Serviço Geral do Exército
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria do Porto,
(10778681) José Félix Ramos Necho, na situação de contratado.
(Por portaria de 16 de Abril de 1986.)
Comandos:
Regimento de Comandos
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Comandos,
(06650781) António Pedro Correia Margarido, na situação de
contratado.
(Por portaria de 1 de fevereiro de 1986.)

Distritos de recrutamento e mobilização:
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Abrantes
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de Castelo
Branco, (04055971) João António Pessoa Milhano, na situação
de licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1986.)
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Castelo Branco
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Infantaria de Castelo
Branco, (04294871) Rui Manuel Pires Caldeira, (17223771) Joa
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quim Infante Henriques, (72223771) Fernando Luís Lopes,
(00357871) António Filipe da Silva Roberto, (19328571) Fernando
Ambrósio Pereira, (13964771) João de Ascenção Barata,
(16446071) João Manuel Pereira Venâncio, todos licenciados.
Alferes milicianos do serviço de saúde, do Regimento de Infantaria
de Castelo Branco, (04634371) António Maria Vieira Pires e
(10308571) João António Pignateli Gonçalves Soares, todos
licenciados.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1986.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Coimbra
Alferes milicianos de artilharia, do Regimento de Artilharia de Leiria,
(01340670) Edilberto Castilho Costa, (17384170) Luís Carlos
Gaspar Viegas do Nascimento, (01304470) Luís Manuel fernandes
Pires e (00766570) António Herminio de Sousa Nunes, todos
licenciados.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1985.)

Alferes miliciano do serviço de saúde, do Batalhão do Serviço de
Saúde, (15559269) Luís Guilherme Sobreira Leal Pereira, licen
ciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984.)

Aspirante a oficial miliciano, do serviço de assistência religiosa,,
do Regimento de Artilharia de Leiria, (02516270) José da Cunha
Ferreira, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1985.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização do Funchal
Alferes miliciano do serviço de saúde, do Distrito de Recrutamento
e Mobilização de Coimbra, (03005766) António João Prado Al
mada Cardoso, licenciado.
(Por portaria de 12 de Junho de 1986.)

1308

ORDEM DO EXËRCITO N.°

2. Série

15

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Lisboa
Alferes miliciano de infantaria, do Batalhão do Serviço de Transportes,
(09056567) Anacleto Alexandre Milhci ias Costa, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1982.)
Alferes milicianos de infantaria, do Regimento de Artilharia de Leiria,
(10153870) Luís Bartolomeu Batista de Nangy e (00724870) Ar
mando Manuel de Jesus Branco, ambos licenciados.
(Por portaria

de

1

de

Janeiro de 1985.)

Alferes millciano de infantaria, do Regimento de lnfantaria de Cas
telo Branco, (10476371) José António dc Oliveira Tavares, licen
ciado.
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Queluz, (07215571) Manuel Aparício IVletelo, licenciado.
(Por portaria

de

1 dc Janeiro

de

1986.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Arti
lhana de Leiria, (00655070) Victor Manuel Marques Campos,
licenciado.
Alferes milicianos de artilharia, do Regimento de Artilharia de
Leiria, (01303870) Mário Henrique Letras Rosa, (05083270) José
da Trindade Barata e (12628570) José António Guerreiro Cor
tes Costa, todos licenciados.
(Por portaria

de 1 de

Janeiro

de 1985.)

Tenentes milicianos de cavalaria, do Regimento de Lanceiros de
Lisboa, (06222971) Manuel Soares Pedroso e (04457571) João
Francisco Lopes Pedroso, ambos licenciados.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1986.)
Alferes miliciano de engenharia, do Regimento de Engenharia n.° 1,
(07028163) Joaquim António Neto Valente Gonçalves, licen
ciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1978.)
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Alferes miliciano de engenharia, do Regimento de Engenharia n.° 1,
(0600766) António Pires de Almeida Veloso Cortesão, licen
ciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1981.)
Alferes miliciano de engenharia, do Regimento de Engenharia n.° 1,
(02675471) José Pedro dos Santos Dei Toro Macedo, licenciado.
(Por

portaria de 1 de

Janeiro

de 1986.)

Alferes milicianos do serviço dc saúde, do Batalhão do Serviço de
Saúde, (00851867) João Manuel Trindade Gomes Duarte, e
(05133867) João Maria Faria Colaço, ambos licenciados.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1982.)

Alferes milicianos do serviço de saúde, do Batalhão do Serviço de
Saúde, (0322686$) Evangelista Casimiro Rocha e (13497768)
José Manuel Branco da Palma, ambos licenciados.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1983.)

Alferes milicianos do serviço de saúde, do Batalhão do Serviço de
Saúde, (07552169) Henrique Alexandre Cascais Biscaia da Silva
e (06098769) António Domingos Lifão de Micky Freitas, ambos
licenciados.
(Por portaria de 1 de laneiro de 1984.)
Alferes milicianos do serviço de saúde, do Batalhão do Serviço de
Saúde (02430170) António Manuel Caetano Ramalho Luís Gon
zaga Godinho Abreu Novais e (16879070) José Luís Barreto
Ramos Dias, ambos licenciados.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1985.)
Alferes miliciano do serviço dc saúde, do Batalhão do Serviço de
Saúde, (16492771) Ricardo Jorge Pereira Tavares Ferreira e
(03477671) Augusto José Fernandes Martinho Pimenta, ambos
licenciados.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1986.)
Alferes miliciano do serviço de administração militar, do Regimento de
Artilharia de Leiria, (14313570) Domingos da Silva Rodrigues,
licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1985.)
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, da Escola Prática
de Administração Militar, (11718669) Jorge Manuel de Gouveia
Moreira, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984.)
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Distrito de Recrutamento e Mobilização do Porto
Alferes miliciano de infantaria ,do Regimento de Infantaria do Porto,
(06880871) Domingos Manuel de Jesus Sousa Batista, licenciado.
Alferes miliciano do serviço de saúde, do Batalhilo do Serviço de
Saúde, (14470571) Fernando José Ramos Sobral, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1986.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Santarém
Tenente miliciano de artilharia, do Regimento de Artilharia de Leiria,
(00515567) José Joaquim Nunes Carinhas, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1982.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Setúbal
Tenente miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria do Porto,
(05080671) Joaquim Manuel Rendeiro Costeira, licenciado.
(por portaria de 1 de Janeiro de 1986.)

Alferes miliciano de artilharia, do Regimento de Artilharia de Leiria,
(00917268) Carlos Agostinho Tavares Martins Carneiro, licen
ciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1983.)
Alferes miliciano de artilharia, do Regimento de Artilharia de Leiria,
(09565370) António Manuel Estanislau Coutinho Rato, licen
ciado.
Alferes miliciano do serviço de material, do Regimento de Artilharia
de Leiria, (05202470) António Manuel da Graça Oliveira, licen
ciado.
(Por portaria de 1 dc Janeiro de 1985.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Viseu
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Viseu, (44099962) António Manuel Figueiredo de Oliveira, licen
ciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1977.)
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Órgãos de execução dos serviços e outros elementos:
Estabelecimentos de instrução
Centro de Instrução de Operações Especiais
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria do Porto,
(18238882) António Valdemar Comes Martins, na situação de
contratado.
(Por portaria de 29 de Abril de 1986.)

Estabelecimentos hospitalares
Hospital Militar Principal
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Batalhão do
Serviço de Saúde, (1322267$) António Manuel Ferreira Arnaral
Barros Canelas.
(Por portaria de 14 de Junho de 1986.)

Hospital Militar Regional n.° 2
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Batalhão de
infantaria Mecanizado da l. Brigada Mista Independente (Agru
pamento Base de Santa Margarida), (19062177) António Albino
Pereira Coelho.

(Por portaria de 18 de Junho de 1986.)

Hospital Militar Regional n.° 3
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Regimento de
Infantaria de Beja, (17045077) Armando Augusto Rodrigues
Correia.
(Por portaria de 15 de Junho de 1986.)

Diversos:
Centro de Selecção de Coimbra
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, do Centro de
Estudos Psicotécnicos do Exército, (07886282) Jorge Alberto
Santos Monteiro.
(Por portaria de 4 de Junho de 1986.)
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VI— ACTUALIZAÇÃO DE PENSÕES DE RESERVA

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 1985:
Coronel:
(51179611) José Maria Eusébio Alves, 98 940$00.
Desde 1 de Janeiro de 1986:
Coronéis:
(50876711)
(51422611)
(5 1145211)
(51384411)
(51416311)
(51395111)
(51384211)
(51102511)
(51367711)
(51392511)
(50276411)
(50243811)
(51321111)
(51253411)
(51122311)
(51239111)
(51262211)
(51179611)

Luís Carlos de Oliveira Correia, 124 700$00;
João de Campos Sardinha, 123 739$00;
António Varela Romeiras Júnior, 115 877$00;
Carlos Alberto Bragança Moutinho, 118 733$00;
Manuel Alberto Lopes Saraiva Martins, 108 600$00;
José Guilherme Rosa Rodrigues Mansilha, 135 949$00;
João José Curado Leitão, 137 700$00;
Altino Baptista Pereira, 106 600$00;
Nuno Joaquim Lorena Oliveira Birne, 106 900$00;
Alcino Fernando Veiga dos Santos, 124 700$00;
Mário Martins Pinto de Almeida, 116 530$00;
João António Duarte Pina Silva Ramos, 106 900$00;
Manuel Francisco Rodrigues Fangueiro, 115 980$00;
Renato Gil Botelho de Miranda, 117 116$00;
António da Gama Borda d’Água, 115 650$00;
José Francisco dos Reis Santos, 106 600$00;
Victor Manuel Pires Mendes, 118 925$00;
José Maria Eusébio Alves, 115 650$00.

Tenentes-coronéis:
(51242911) António Veiga Fialho, 98 100$00;
(51068511) Pedro António de Barros e Vasconcelos Figueira Freire,
105 150$00;
(51703311) francisco dc Sousa Serrão, 98 100$00;
(51430211) João José da Silva Ferreira, 96 600$00;
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(51085311)
(51050011)
(51165711)
(51101711)
(51123911)
(51203311)
(51370411)
(51477811)
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Augusto Ferreira, 101600$00;
António Varina Vagos, 105 150$00;
José Maria dos Santos Pereira, 96 600$00;
Viriato dos Santos, 96600$00;
António Vasques Osório, 105 150$00;
Mário dos Santos Cardoso, 105 150$00;
António Pinto Ramos Milheiro, 96 900$00;
José João de Sousa Veiga da Fonseca, 113 700$00;
António Pereira dos Santos Canastro, 97500$00.

Capitães:
(51427611)
(52133811)
(50196011)
(50184211)
(50063011)
(50691911)
(51533211)
(51129111)
(51237011)
(50834311)
(50843811)
(51705911)
(51489611)
(51012011)
(51995011)
(51488711)
(50564111)
(51680011)
(51068611)
(51365211)

Raul António Ferreira da Costa, 84 700$00;
António Figueiredo Rodrigues, $4 700$00;
José Agostinho das Candeias, 84 700$00;
Gilberto Tiago da Conceição Matias, 92060$00;
João dos Reis Camelo e Costa, 92060$00;
Jeremias Fernandes de Almeida, $4 700$00;
Avelino Alves Pereira, 99420$00;
António Valente, 84 700$00;
José Bernardo Rijo, 101958$00;
Manuel Pascoal, 84700$00;
António Trindade Alegria, $5 900$00;
Alcides Saraiva Mergulhão, 86 100$00;
Amadeu Mário Marcos Martins, 92060$00;
Jorge Aurélio Rodrigues, $4 700$00;
António Marques de Figueiredo Júnior, 92060$00;
Henrique dos Santos Campos, 84700$00;
António Martins Rebelo, 92060$00;
António Fernandes Martins Pires, 100 660$00;
António José Paulino, $4 700$00.
David Domingues Machado, 85 278$00.

Com menos de 36 anos de serviço:
Desde 1 de Janeiro de 1986:

Coronéis:
(51215511) Mário Stoffel Martins, 98947$00. Conta 33 anos e 2
meses de serviço;
(50855111) Álvaro Baptista Jacquet, 98 487$00. Conta 33 anos e
2 meses de serviço;
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(52156111) Francisco Pedro de Oliveira Simões, 93 225$00. Conta 31
anos e 4 meses de serviço;
(51415811) Victor Manuel Gouveia Rodrigues, 96 113$00. Conta 29
anos e 10 meses de serviço;
(51415711) José Augusto Gonçalves Ramos, 105 392$00. Conta 32
anos e 7 meses de serviço;
(51530011) Francisco Eduardo Medeiros Antunes de Sousa Nazaré,
102 652$00. Conta 34 anos e 8 meses de serviço;
(51471711) António Celestino do Carmo Cavaco, 107 130$00. Conta
32 anos e 6 meses de serviço;
(52951811) Acácio Nunes da Cruz Tenreiro, 106 106$00. Conta 35
anos e 10 meses de serviço;
(50596611) José Leite Resende, 98699$00. Conta 33 anos e 1 mês
de serviço;
(51368811) Luís Manuel Dias Antunes Corte Real, 101 912$00. Conta
34 anos e 5 meses de serviço;
(50774111) Victor Manuel Carreira Martins, 65 575$00. Conta 22
anos e 1 mês de serviço;
(50768911) Mário Júlio das Neves Mano, 73 246$00. Conta 24 anos
e 8 meses de serviço;
(50772311) José Alfredo de Carvalho Saraiva Mendes, 78 938$00.
Conta 26 anos e 7 meses de serviço.

Tenentes-coronéis 2
(51377011) Luís Alberto Santiago Inocentes, 7$ 461$00. Conta 29
anos de serviço;
(52424711) João Manuel Bilstein de Menezes Luís de Sequeira,
88 997$00. Conta 33 anos e 2 meses de serviço;
(50172411) António de Morais Mendonça, 93 978$00. Conta 31 anos
e 9 meses de serviço;
(51237711) António Manuel Fevereiro Chambel, $4 749$00. Conta 31
anos e 7 meses de serviço;
(51134911) Eugénio dos Santos Ferreira Fernandes, 86 761$00. Conta
32 anos e 4 meses de serviço;
(51347311) José Manuel Martins da Silva, 93246$00. Conta 34 anos
e 9 meses de serviço;
(51352111) Joaquim Tavares Cristóvão, 94927$00. Conta 32 anos
e 6 meses de serviço;
(51395711) José Alberto Ponces de Carvalho Aparício, 98 889$00.
Conta 33 anos e 5 meses de serviço;
(50180211) Artur Pita Alves, $3 244$00. Conta 28 anos e 6 meses
de serviço;
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(51397411) António Maria Cardoso de Almeida Coimbra, 104 196$00.
Conta 33 anos e 9 meses de serviço;
(51460611) Carlos Alberto de Castro Silva Gaspena, $7 382$00. Conta
29 anos e 11 meses de serviço;
(57309811) João Manuel de Vilar Nunes, 97 118$00. Conta 33 anos
e 3 meses de serviço;
(51470411) Alberto Garrido Baptista, 78731$00. Conta 29 anos e
3 meses de serviço;
(51348911) Alfredo António Cândido de Moura, 82514$00. Conta 28
anos e 3 meses de serviço;
(50140211) António José Guerra Gaspar Borges, 96 630$00. Conta
30 anos e 5 meses de serviço;
(51472111) António Fernando de Mira Godinho, 82513$00. Conta
30 anos e 9 meses de serviço;
(51418011) José António Ribeiro Queiróz, 77410$00. Conta 29 anos
e 7 meses de serviço;
(51471511) António José Mendonça Soares,.88 997$00. Conta 33 anos
e 2 meses de serviço;
(50189411) António Dinis Delgado da fonseca, 82 757$00. Conta
28 anos e 4 meses de serviço.

Capitães:
(50373611) Virgílio Gregório Mendonça Pereira, 75 289$00. Conta
32 anos de serviço;
(50211111) Õscar da Rocha Lima, 57750$00. Conta 23 anos e 3
meses de serviço;
(50458411) Rogério da Fonseca Santos, $8 437$00. Conta 34 anos e
7 meses de serviço;
(45509362) Abel Fernando Carronda Assunção do Carmo, 35 696$00.
Conta 16 anos e 1 mês de serviço;
(31430357) Alfredo Manuel Coelho Campos Ghira, 72 724$00. Conta
26 anos e 4 meses de serviço;
(45084156) Agostinho Duarte Belo, 77 838$00. Conta 33 anos e 1
mês de serviço;
(05979063) Albertino Coutinho Cardoso, 40 578$00. Conta 17 anos e
5 meses de serviço;
(50277811) Manuel Diegues Ramos, 41 912$00. Conta 18 anos e 4
meses de serviço;
(04208163) Abel Mendes de Jesus da Silva, 41 874$00. Conta 18 anos
e 3 meses de serviço;
(50006711) Américo Lopes Bento, 86039$00. Conta 33 anos e 6
meses de serviço.
(52418211) António da Silva, 78 230$00. Conta 33 anos e 3 meses
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de serviço;
(45534652) João Alves Rodrigues, 76 866$00. Conta 31 anos e 11
meses de serviço;
(52333711) António Ferreira Moedas, 70 779$00. Conta 30 anos e
1 mês de serviço;
(31684962) João Ovídio Rodrigues, 43 279$00. Conta 19 anos e 6
meses de serviço;
(44349758) Juliano Sigfredo Rebelo Ferreira, 66 466$00. Conta 28
anos e 3 meses de serviço;
(08073563) Victor Hugo da Mota, 60 507$00. Conta 25 anos e 8 meses
de serviço;
(31686862) Miguel José da Câmara Ramalho Ortigão, 51 870$00.
Conta 20 anos e 10 meses de serviço;
(50996511) José António Rodrigues de Carvalho, 44770$00. Conta 19
anos e 7 meses de serviço;
(50791111) João Fernandes Resende Vieira, 80 191$00. Conta 34 anos
e 1 mês de serviço;
(50857711) Afonso Cardoso Lopes, 57251$00. Conta 24 anos e 4
meses de serviço;
(51470511) Armando Rodrigues Gago, 46 080$00. Conta 20 anos e
1 mês de serviço;
(51674511) Fernando de Matos Simões, 71 564$00. Conta 30 anos e
5 meses de serviço;
(52164511) Sílvio Lindo Pleno, 85 576$00. Conta 32 anos e 11 meses
de serviço;
(51698911) Helder Martins Nunes, 73 307$00. Conta 28 anos e $
meses de serviço;
(51541611) José Martins Soares Louro, 77 569$00. Conta 30 anos
e 4 meses de serviço;
(51779311) José Maria Ernesto, 77 838$00. Conta 33 anos e 1 mês
de serviço;
(52079311) Sebastião José Gonçalves, 87919$00. Conta 34 anos e $
meses de serviço;
(62277964) António de Sousa Santos Júnior, 37 419$00. Conta 16 anos
e 4 meses de serviço;
(09414467) Rogério Valente Domingues Prina, 35 250$00. Conta 15
anos de serviço;
(10301267) Victor Manuel Martins Coelho, 35 250$00. Conta 15 anos
de serviço;
(51352711) Alípio Antunes Guedes, 45 889$00. Conta 20 anos de
serviço;
(51412911) Manuel Eduardo Alves Botelho, 80088$00. Conta 29 anos
de serviço;
(45413154) José Ramaial Teíxeira, 90 666$00. Conta 35 anos e 9
meses de serviço;
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(50202811) João António Brites Godinho, 93 365$00. Conta 35 anos e
2 meses de serviço;
(31629561) Manuel de Carvalho Torres, 56 859$00. Conta 24 anos e
2 meses de serviço;
(51355411) Carlos Alberto de Matos Gueifão, 48 580$00. Conta 21
anos e 3 meses de serviço;
(51401811) Luís Manuel das Neves e Silva, 45 532$00. Conta 19 anos
e 11 meses de serviço;
(51394611) Mário Carlos Gomes Mourão Gamelas, 54554$00. Conta
21 anos e 4 meses de serviço;
(50905311) Joaquim José Nunes, 77250$00. Conta 32 anos e 10
meses de serviço.

VII— ACÓRDÃOS
Acordam no Supremo Tribunal Militar:
Ivo Carlos Garcia, major de infantaria (00377765), em serviço na
Escola de Sargentos do Exército, interpôs para este Supremo Tribunal
recurso contencioso do Despacho do General Ajudante-General, de
10 de Agosto de 1984, confirmado por despacho da mesma entidade de
28 de Setembro do mesmo ano, os quais indeferiram, por falta de base
legal, o requerimento que formulara em Junho anterior, dirigido ao
Chefe do Estado-Maior do Exército e solicitando que lhe fosse atribuída uma posição na escala de antiguidades tal que mantivesse a posição
que tinha do antecedente, em relação aos oficiais a que se refere o
despacho do General Ajudante-General de 17 de Abril de 1984.
Este Supremo Tribunal, por acórdão de 10 de Outubro de 1985,
exarado a folhas 95 e seguintes, declarando-se competente em razão da
matéria para conhecer do recurso, dele conheceu, negando-lhe provi
mento.
O digno Promotor de Justiça interpâs recurso do acórdão que
assim decidiu, para o Tribunal Constitucional, recurso restrito à
inconstitucionalidade das normas atributivas da competência ao STM.
Por acórdão do Tribunal Constitucional de 30 de Abril de 1986,
e fazendo já aplicação da declaração de inconstitucionalidade com
força obrigatória geral constante do acórdão do mesmo TC n.° 8 1/86,
concedeu este provimento ao recurso, ordenando que se proceda à
reforma do acórdão recorrido, em conformidade.
Nestes termos, e em execução do que foi decidido sobre a com
petência em razão da matéria pelo Tribunal Constitucional, acordam
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no Supremo Tribunal Militar em não tomar conhecimento do recurso,
por incompetência em razão da matéria.
Lisboa, 5 de Junho de 1986.
Henrique de Oliveira Rodrigues, general;
Mário Eduardo de Meio Wilton Pereira, general da Força Aérea;
Artur Baptista Beirão, general;
António da Silva Osório Soares Carneiro, general;
José Luís de Azevedo Barreto Sachetti, general da força Aérea;
Adriano de Carvalho, vice-almirante;
João António Leite Pacheco Rodrigues, general;
Eduardo Manuel de Almeida Rebelo da Silva, vice-almirante;
Manuel Lopes, juiz;
Manuel Lopes Maia Gonçalves, juiz.
Acordam no Supremo Tribunal Militar:
Daniel Limpo Martins, capitão do serviço geral do Exército
(50570511), residente na Rua da Fundição, Bloco de Oficiais n.° 1,
Medrosa, Oeiras, interpôs para este Supremo Tribunal recurso conten
cioso de anulação da portaria do Chefe do Estado-Maior do Exército
de 5 de Dezembro de 1985, que determinou a sua passagem à situação
de reserva, no posto de capitão, na mesma data, alteração de situação
que se verificou, segundo alega, nos termos do disposto no artigo 1.0
com referência ao artigo 47.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de
Abril (Estatuto do Oficial do Exército).
Ouvida a entidade recorrida, respondeu esta conforme consta
de folhas 2.
Neste Supremo Tribunal, o recorrente alegou conforme o cons
tante de folhas 12-16, onde concluiu pedindo a anulação do acto
recorrido e a sua promoção ao posto de major na véspera da data
da sua passagem à situação de reserva e sendo colocado na
situação de supranumerário permanente, com as demais consequências
legais.
O Ex.m0 Defensor Oficioso e digno Promotor de Justiça apuseram
o seu visto no processo.
Cumpre decidir:
Sendo a competência do tribunal de conhecimento oficioso, e
preJudicando a incompetência o conhecimento de quaisquer outras
matérias, cumpre, prioritariamente, entrar no conhecimento dessa
questão:
Como se intui do breve relatório que foi feito, e mais desenvol
vidamente da petição e da alegação, o presente recurso diz respeito
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à mudança dc situação de um oficial do Exército, e foi portanto intër
posto para este Supremo Tribunal ao abrigo das normas dos artigos
107.° e seguintes do Estatuto dos Oficiais das Forças Armadas e 134.°
e seguintes do Estatuto do Oficial do Exército, que atribuem ao STM
competência para o conhecimento dos recursos interpostos pelos
oficiais, em tal matéria.
Estas disposições legais, atribuitivas da competência do STM
foram declaradas inconstitucionais, com força obrigatória geral, por
acórdão do Tribunal Constitucional de 12 de Março de 1986, pu
blicado no Diário cio República, 1 Série, de 22 de Abril seguinte.
Em cumprimento do assim decidido pelo Tribunal Constitucional
com força obrigatória geral, este Tribunal é incompetente em razão
da matéria, pclo que se abstém de conhecer do recurso.
Lisboa, 5 de Junho de 1986.
Henrique de Oliveira Rodrigues, general;
Mário Eduardo de Meio Wilton Pereira, general da força Aérea;
Artur Baptista Beirão, general;
António da Silva Osório Soares Carneiro, general;
José Luis de Azevedo Barreto Sacchetti, general da Força Aérea;
Adriano de Carvalho, vice-almirante;
Eduardo Manuel de Almeida Rebelo da Silva, vice-almirante;
Manuel Lopes, juiz;
Manuel Lopes Maia Gonçaives, juiz.
Acordam no Supremo Tribunal Militar:
João Afonso Bento Soares, tenente-coronel de transmissões
(50772511), interpôs para este Supremo Tribunal recurso contencioso
do Despacho do General Ajudante-General do Exército que indeferiu
um requerimento por si apresentado, a solicitar o seu direito de anti
guidade sobre um outro oficial, e, consequentemente, o seu acesso
ao posto de coronel referida à data da vaga que aquele preenchera,
além dos direitos e indemnização daí decorrente.
Por acórdão de 28 de Novembro de 1985, este Supremo Tribunal
julgou-se competente em razão da matéria para conhecer do recurso
e dele conheceu, negando-lhe provimento.
O digno Promotor de Justiça interpôs recurso para o Tribunal
Constitucional do acórdão que assim decidiu, recurso restrito à
questão da inconstitucionalidade das normas em que o STM se
escudou para decidir a sua competência em razão da matéria.
Por acordão de 28 de Maio de 1986, a folhas 183, o Tribunal
Constitucional, fazendo aplicação do seu próprio acórdão a,° 81/86,
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com força obrigatória geral, deu provimento ao recurso e deter
minou que, em conformidade, se procedesse à reforma do acórdão
recorrido.
Dando cumprimento ao decidido pelo Tribunal Constitucional,
acordam, neste Supremo Tribunal, em não tomar conhecimento do
recurso, por incompetência em razão de matéria, ficando assim refor
mado o acórdão de folhas 158 e seguintes proferido em 28 de Novem
bro de 1985.
De harmonia com o requerimento apresentado pelo recorrente em
18 de Junho de 1986, remeta-se o processo ao Supremo Tribunal
Administrativo.
Lisboa, 26 de Junho de 1986.
Henrique de Oliveira Rodrigues, general;
Mário Eduardo de Meio Wiiton Pereira, general da força Aérea;
Artur Baptista Beirão, general;
António da Silva Osório Soares Carneiro, general;
José Luis de Azevedo Barreto Sacchetti, general da força Aérea;
Adriano de Carvalho, vice-almirante;
João António Leite Pacheco Rodrigues, general;
Eduardo Manuel de Almeida Rebelo da Silva, vice-almirante;
Manuel Lopes, juiz;
Manuel Lopes Maia Gonçalves, juiz.
Acordam no Supremo Tribunal Militar:
Manuel José de Barros Carvalho, capitão do serviço geral do
Exército (50297711), interpôs recurso contencioso para este Supremo
Tribunal do Despacho do General Ajudante-General do Exército, de
30 de Maio de 1985, pedindo a sua anulação, e que se reconhecesse
ao recorrente o direito de beneficiar dos efeitos do regime legal
do Decreto-Lei n.° 239/77, de 7 de Junho, promovendo-se ao posto de
major com referência à véspera da data da sua passagem à situação
de reserva.
Este Supremo Tribunal, por acórdão de 29 de Janeiro de 1986,
a folhas 42 e seguintes, julgou-se competente, em razão da matéria,
para conhecer do recurso.
O digno Promotor de Justiça interpâs recurso do acórdão que
assim decidiu, para o Tribunal Constitucional, recurso circunscrito
à matéria das normas atribuitivas da competência, no que conceme
à inconstitucionalidade dessas normas.
Por acórdão do Tribunal Constitucional de 18 de Maio de 1986,
a folhas 60, esse Tribunal, fazendo aplicação da sua resolução n.° 81/
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/86, com força obrigatória geral, deu provimento ao recurso e, cm
consequência, revogou o acórdão recorrido e determinou que este fosse
alterado em consonância com o decidido.
Dando cumprimento ao decidido pelo Tribunal Constitucional,
acordam neste Supremo Tribunal não tomar conhecimento do recurso,
por incompetência em razão da matéria.
Lisboa, 26 de Junho de 1986.

E

-

Henrique de Oliveira Rodrigues, general;
Mário Eduardo de Meio Wiiton Pereira, general da Força Aérea;
Artur Baptista Beirão, general;
António da Silva Osório Soares Carneiro, general;
José Luis de Azevedo Barreto Sacchetti, general da força Aérea;
Adriano de Carvalho, vice-almirante;
João António Leite Pacheco Rodrigues, general;
Eduardo Manuel de Almeida Rebelo da Silva, vice-almirante;
Manuel Lopes, juiz;
Manuel Lopes Maia Gonçalves, juiz.

‘.

VIu—DECLARAÇÕES

-

Colocações e desempenho de funções:
1) Por despacho de 28 de Fevereiro de 1986, do general Chefe do
Estado-Maior do Exército foi nomeado, por escolha para o cargo de
comandante do Regimento de Infantaria do Funchal desde 5 de Maio
de 1986, o coronel de infantaria (51400511) António Gil Marques
Nunes.
2) Desde 5 de Maio de 1986, encontra-se na situação de diligência
no Estado-Maior do Exército, continuando colocado no RCMDS, o
tenente-coronel de infantaria (50180511) Florindo Eugénio Baptista
de Morais.
3) O major do serviço geral do Exército, na situação de reserva,
(50137711) Francisco Cândido Pereira Rodrigues de Sousa, presta
serviço nas Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento desde 1 de
Julho de 1986.
Cursos estágios e tirocínios:
4) Deve ser averbado aos oficiais abaixo indicados, o Curso de
Selecção de Pessoal, que frequentaram no CEPE, no período de 28
de Abril a li de Julho de 1986, com aproveitamento:
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Major de infantaria (01294365) Fernando Nuno da Silva Pinto;
Major de infantaria (36090161) Alfredo Dias do Couto;
Major de infantaria (41444762) António Joaquim Flausino Raimundo.
5) Deve ser averbado ao major de cavalaria (50435511) Alexan
dre Maria de Castro Sousa Pinto, o curso de Estado-Maior que fre
quentou em Itália no período de 9 de Setembro de 1985 a 4 de Julho
de 1986, com aproveitamento.
6) Deve ser averbado aos oficiais abaixo indicados, o curso de
comandos (Especialidade 1H-959) que frequentaram no Regimento de
Comandos de 10 de Abril de 1986 a 29 de Junho de 1986, com a clas
sificação que a cada um se indica:
Tenente de infantaria (09637880) António Geraldino Ventura Moura
Pinto, 16,68 valores;
Alferes de infantaria (08413982) Carlos José Soares de Figueiredo
Pereira, 17,53 valores;
Alferes de infantaria (10541582) João Alexandre Gomes Teixeira,
16,51 valores;
Alferes de infantaria (19801582) Diogo Maria da Silva Pinto de Sepul
veda Veloso, 17,19 valores;
Alferes de infantaria (12222483) José António Coelho Rebelo, 16,94
valores;
Alferes de infantaria (12284883) César Nunes da Fonseca, 16,92
valores.
7) Deve ser averbado aos tenentes de infantaria abaixo indicados,
o curso de promoção a capitão que frequentaram na EPI de 6 de
Janeiro a 6 de Julho de 1986, com a classificação que a cada um se
indica:
(08651780)
(19690372)
(08733481)
(02041678)
(00024530)
(02498480)
(10991678)
(06576281)
(12862380)
(08460878)
(00253778)
(02114873)
(00020232)
(00842881)

José Alberto Cordeiro Simões, 16,07 valores;
Jorge Manuel Vieira S. Alves ferreira, 17,09 valores;
Fernando Celso V. Campos Serafino, 16,84 valores;
José Manuel Picado Esperança da Silva, 17,07 valores;
Agostinho Dias de Costa, 16,33 valores;
Isidro de Morais Pereira, 17,38 valores;
António Augusto, 15,02 valores;
Carlos Henrique de Aguiar Santos, 17,35;
Luis Filipe Tavares Nunes, 16,76 valores;
Alberto José Rodrigues Borges, 15,13 valores;
Aníbal José Roque Correia, 15,48;
José da Silva Pereira Lima, 14,09 valores;
Francisco Manuel D. de Brito Antunes, 15,97 valores;
Agostinho Reinaldo T. Paiva da Cruz, 17,12;
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António Manuel Carnacho Soares, 14,64;
António Luís Faria Martins, 15,47 valores;
João Manuel Bicho Silva Alves, 15,09 valores;
Alfredo Luís Barrinhas Costa Neto, 15,89 valores;
José Guilherme de MeIo e Gama, 14,51 valores;
José Maria Teixeira Calado, 14,56 valores;
João Augusto Miranda Soares, 17,19 valores.

8) Deve ser averbado aos tenentes de artilharia abaixo indicados
o curso de promoção a capitão que frequentaram na EPA de 6 de
Janeiro de 1986 a 4 de Julho de 1986, com a classificação que a
cada um se indica:
(02507881)
(17438079)
(09028679)
(15658579)
(17906180)
(07383680)
(03246380)

António José Pacheco Dias Coimbra, 15,67 valores;
Henrique Manuel ferreira Botelho, 14,09 valores;
Luis Francisco Botelho Miguel, 15,94 valores;
João Pedro da Cruz Fernando Thomaz, 1415 valores;
Ulisses Joaquim C. Nunes de Oliveira, 13,03 valores;
Carlos Alberto de Bigares Serra, 13,46 valores;
Luís Alberto Meneres Sancho, 12,40 valores.

Invalidez:
9) Por despacho da Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Pre
vidência, de 20 de Junho de 1986, publicado no Diário da Repúbtica,
2. Série, n.° 148, de 1 de Julho de 1986, passa a ser pago pela Caixa
Geral de Aposentações, a partir do mês de Julho de 1986, o oficial a
seguir indicado:
Alferes miliciano do serviço de administração militar (72006767)
Alvito Francisco Rodrigues, 11 320$00.
Contas de gerência:
10) Relação dos Conselhos Administrativos Julgados Quites com
o Estado, (Acórdão do Tribunal de Contas de 18 de Junho de 1986).
(Gerência de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 1984.)
Quartel-General da Região Militar do Norte;
Regimento de Infantaria do Porto;
Regimento de Infantaria de Vila Real;
Regimento de Artilharia da Serra do Pilar;
Regimento de Cavalaria de Braga;
Regimento de Engenharia de Espinho;
Regimento de Infantaria de Chaves;
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Batalhão de Administração Militar;
Escola Prática de Transmissões;
Centro de Instrução de Operações Especiais;
Hospital Militar Regional n.° 1;
Quartel-General da Região Militar do Centro;
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;
Instituto Superior Militar;
Hospital Militar Regional n.° 2
Hospital Militar Regional n.° 3;
Quartel-General da Região Militar de Lisboa;
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 de Transmissões;
Escola Prática de Infantaria;
Escola Prática de Cavalaria;
Escola Prática do Serviço de Material;
Escola Prática de Administração Militar;
Centro de Instrução de Artilharia Antiaérea de Cascais;
Presídio Militar;
Batalhão do Serviço Geral do Exército;
Quartel-General da Região Militar do Sul;
Regimento de Infantaria de Beja;
Regimento de Infantaria de Elvas;
Regimento de Infantaria de Faro;
Regimento de Cavalaria de Estremoz;
Centro de Instrução de 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;
Agrupamento Base de Santa Margarida;
Regimento de Cavalaria de Santa Margarida;
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Batalhão de Caçadores n.° 5;
Campo de Tiro de Alcochete;
Instituto de Altos Estudos Militares;
Academia Militar;
Centro Militar de Educação física Equitação e Desportos;
Colégio Militar;
Instituto Militar dos Pupi]os do Exército;
instituto de Odivelas;
Escola Militar de Electromecânica;
Hospital Militar Principal;
1-lospital 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;
Dircccão do Serviço de Fortificações e Obras do Exército.

Rectificações:
11) Na Ordem do Exército, 2.’ Série, n.° 1/86 de 1 de Janeiro, na
parte respeitante à promoção do coronel de infantaria (5047101 1)
Carlos de figueii-edo Delfino, onde se lê: «contando a antiguidade
desde 13 de Agosto de 1975», deve ler-se: «contando a antiguidade
desde 1 de Setembro de 1975».
12) Na Ordem cio Exército, 2.> Série, n.° 7/86, página 614, na
parte respeitante à promoção do coronel de infantaria (51086011) Fer
nando de Sonsa, onde se lê: «contando a antiguidade desde 13 de
Agosto de 1975», deve ler-se: «31 de Agosto de 1975».
13) Na Ordem cio Exército, 2.> Série, n° 9 de 1 de Maio de
1986, página 828, onde se lê: «tenente-coronel (51424811) José Au
gusto de Almeida», deve ler-se «tenente-coronel (51424811) José
Augusto de Almeida figueiredo».

14) O tenente de cavalaria (11826781) João Henrique Cordeiro
de Jesus Neves, passou a desempenhar as funções de «adjunto do

Comandante de Companhia» e não as de «Comandante de Companhia»
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conforme foi publicado na Ordem do Exército, 2. Série, n.° 3, de 1
de Fevereiro de 1986, a páginas 189 e 264.

IX

—

OBITUÁRIO

1986:
fevereiro, 11—Alferes reformado (51751811) António Afonso de
Almeida Oliveira, do Quartel-General da Região Militar do
Norte.
Abril, 15
Major reformado, (50746511) António Falcão Marinho de
Barros Cortês.
Junho, 5
General reformado, (50698811) Humberto Buceta Mar
tins, da Repartição Geral da Direcção do Serviço de Pessoal
Estado-Maior do Exército.
Julho, 2
Coronel reformado, (50020011) Manuel Cortez Marinho
Falcão dos Santos do Quartel-General da Região Militar de
Lisboa.
Julho, 18—Major reformado, (51431711) Otelo Pinto Laranjeira, 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

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

ORDEM

DO

EXÉRCITO

2. SÉRIE
N.° 16/15 DE AGOSTO DE 1986

—

1— DECRETOS, PORTARIAS E DESPACHOS
Estado-Maior do Exército
Despacho n.° 75/85

Tendo em conta que o general, na situaçõo de reserva, Arménio Nuno
Ramires de Oliveira, antes de iniciar as funções de Coordenadoi
do Grupo de Trabalho para a História do Exército se encontrava
já participando nos trabalhos de elaboraçíio do Livro Branco
da Defesa Nacional, no âmbito do Gabinete de Sua Excelência o
Ministro da Defesa Nacional, determino que seja considerada
como data de passagem daquele oficial general à efectividade
de serviço a de 9 de Julho de 1984.
Estado-Maior do Exército, 12 de Agosto de 1985.— O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Salazar Braga, general.

II— MUDANÇAS DE SITUAÇÃO
Oficiais do quadro permanente
Corpo de oficiais generais:
Ingresso no quadro:
Quadro do Corpo de Oficiais Generais

Brigadeiro, supranumerário, (50273511) Amilcar fernandes Morgado,
do Estado-Maior do Exército, onde continua colocado, devendo
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ser considerado nesta situação desde 20 de Novembro de 1985,
para preenchimeito de vaga no quadro.
(Por portaria de 20 de Novembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 18 de fevereiro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Passagem à situação de adido:
Nos termos do n.° 9 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei 11.0 176/71, de 30 de Abril:
Brigadeiro, no quadro, (51274011) António Correia Ventura Lopes,
do Quartel-General da Região Militar do Norte, por ter sido
requisitado 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 6 de Janeiro de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 18 de fevereiro de 1986.)
Passagem à situação de reserva:
Brigadeiro (50272911) Artur de Só Seixas, nos termos da condição l.a
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 1 11 700$00. Conta 39 anos dc
serviço.
(Por portaria de 15 de Março de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)

Armas e serviços:
Ingresso nos quadros:
Quadro da Arma de Transmissões
Capitão de transmissões (serviços técnicos
ramo exploração), su
pranumerório, (52185111) Parcídio José Antunes, do Quartel-General da Região Militar do Norte, onde continua colocado,
devendo ser considerado nesta situação desde 10 de Dezembro
de 1985, para preenchimento de vaga no quadro.
—

(Por portaria de 10 de Dezembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 18 de Fevereiro de 1986. Não são devidos emolu

mentos.)
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Quadro do Serviço de Administração Militar
Coronel do serviço de administração militar, supranumerário,
(51423211) José Antunes Tomás, do Centro de Gestão Finan
ceira da Região Militar de Lisboa, onde continua colocado,
devendo ser considerado nesta situação desde 9 de Janeiro de
1966, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 9 de Janeiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 28 de Julho de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Quadro do Serviço de Material
Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
supranurnerário, (50461211) Manuel Tavares, da Direcção do
Serviço de Material, onde continua colocado, devendo ser consi
derado nesta situação desde 3 de Março de 1986, para preenchi
mento de vaga no quadro.
tPor portaria de 3 de Março
Contas em 28 de Julho

mentos.)

de 1986, visada pelo Tribunal de
de 1986. Não são devidos emolu

Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
supranumerário, (52310311) Jaime Marques Crespo, da Escola
Prática do Serviço de Material, onde continua colocado, devendo
ser considerado nesta situação desde 31 de Março de 1986, para
preenchimento de vaga no quadro.
Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
supranumerário, (50537011) José da Graça fernandes, do Regi
mento de Infantaria de faro, onde continua colocado, devendo ser
considerado nesta situação desde 31 de Março de 1986, para
preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 31 de Março de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 2$ de Julho de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Quadro do Serviço Geral do Exército
Major do serviço geral do Exército, supranumerário (52253511) José
António Calmeiro, do Batalhão do Serviço Geral do Exército,
onde continua colocado, devendo ser considerado nesta situação
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desde 1 de Dezembro de 1985, para preenchimento de vaga no

quadro.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1985, visada pelo TribunaL

de Contas em 18 de fevereiro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (50453811)

Avelino José Leitão, do Distrito de Recrutamento e Mobili
zação de Santarém, onde continua colocado, devendo ser consi
derado nesta situação desde 10 de Dezembro de 1985, para preen
chimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 10 de Dezembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 18 de Fevereiro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (50571211)
Fernando Marques Duarte, do Regimento dc Artilharia de Leiria,
onde continua colocado, devendo ser considerado nesta situação
desde 15 de Abril de 1986, para preenchimento de vaga no
quadro.
(Por portaria de 15 de Abril de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 28 de Julho de 1986. 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:
Desde 18 de Abril de 1986, 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 Abri], por ter deixado de prestar serviço
no Ministério da Administração Interna, na Polícia de Segurança
Pública, continuando, porém, desde a mesma data, na mesma
situação de adido, nos termos da alínea a) do citado artigo e

decreto-lei por ter sido nomeado para exercer, em regime de
comissão especial, as funções de director adjunto do Serviço de
Informações de Segurança do Ministério da Administração Inter
na, o coronel de infantaria (51133811) Teotónio José Carvalho
Ribeiro Pereira.
(Por portaria de 1$ de Abril de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 5 de Agosto de 1986.)
Tenente do serviço de administração militar, no quadro, (01163480)
João Paulo São José Ramalho, da Escola Prática de Administra-
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ção Militar, por ter entrado de licença ilimitada, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Janeiro de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 18 de Fevereiro de 1986.)
Nos termos do n.° 9 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.° 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, no Serviço da Polícia
Judiciária Militar, continuando, porém, na mesma situação, nos
termos do n.° 9 da citada alínea por ter sido nomeado director
das Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento, o coronel do
serviço de administração militar (51423411) Raul Costa Dionísio
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 3 de Janeiro de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 18 de Fevereiro de 1986.)
Desde 1 de Novembro de 1985, 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, no Estado-Maior-General das Forças Armacias, continuando, porém, desde a mesma data, na mesma
situação de adido, nos termos do n.° 9 da citada alínea, por ter
sido nomeado para desempenhar funções em Bruxelas, o tenente-coronel do serviço de administração militar (50473711) Joaquim
Miranda Ferreira.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1985, anotada pelo Tribunal de
Contas em 22 de Janeiro de 1986.)
Major do serviço de administração militar, no quadro, (16948668)
Serafim de Oliveira Leitão, por ter sido nomeado para as funções
de adjunto do chefe de contabilidade da Manutenção Militar,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 20 de Janeiro de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 15 de Maio de 1986.)
Nos termos do n.° 10 da alínea 5) do artigo 44.° do Decreto
-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Major de infantaria, no quadro, (00304860) Carlos Manuel Gonçalves
Abreu Carvalhão, do Instituto Militar dos Pupilos do Exército,
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por ter sido nomeado para desempenhar as funções de comandante
do Corpo de Alunos do referido Instituto, devendo ser consi
derado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por

portaria de 1 de Outubro de 1985, anotada pelo Tribunal de
Contas em 18 de Fevereiro de 1986.)

Capitão de infantaria, no quadro, (00996477) Fernando José Reis,
por ter sido nomeado instrutor de Táctica de Infantaria da
Academia Militar, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
(Por

portaria de 1$
Contas em 31

de Agosto de 1985, anotada pelo Tribunal de
de Janeiro de 1986.)

Tenente-coronel de artilharia, no quadro, (50449011) José Vítor dos
Santos Almeida, do Grupo de Artilharia de Guarnição n.° 1, por
ter sido nomeado chefe do Centro de Interpretação de Fotografia,
Aérea, no Serviço Cartográfico do Exército, devendo ser consi
derado nesta situação desde a data da presente portaria.
Por portaria de 16
Contas em 22

de Agosto de
de Janeiro de

1985, anotada pelo Tribunal
1986.)

de

Major dc artilharia, no quadro, (09729563) António Carlos Morais da
Silva, da Escola Prática de Artilharia, por ter sido nomeado para
desempenhar as funções de professor da cadeira de Investigação
Operacional na Academia Militar, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 16 de Dezembro de 1985, anotada pelo
de Contas em 18 de Fevereiro de 1986.)

Tribunal

Coronel de engenharia, no quadro, (50770411) Agostinho Mourato
Grilo, por ter sido nomeado professor catedrútico das cadeiras
de Estaleiros 1, Urbanização 1 e por acumulação da cadeira
de Materiais de Construção da Academia Militar, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por

portaria de 21 de Junho de
em 31 de Janeiro de

Contas

1985, anotada pelo Tribunal de
1986.)

Major do serviço de material (material), no quadro, (03445763) José
Manuel Adão Pereira, do Instituto de Altos Estudos Militares.
por ter sido nomeado para desempenhar as funções de professor
efectivo do referido Instituto, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Dezembro de 1985, anotada pelo Tribunal de
Contas em 18 de Fevereiro de 1986.)
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Capitão do serviço geral do Exército, no quadro, (50506711) José
Ministro, do Centro de Instrução de Polícia do Exército, por ter
sido nomeado para comandar a Companhia de Formação no
Instituto Militar dos Pupilos do Exército, devendo ser consi
derado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 12 de Novembro de 1985, anotada pelo Tribunal de
Contas em 22 de Janeiro de 1986.)
Alferes do serviço geral do Exército (50159911) José Jacinto Duarte,
por ter sido nomeado adjunto do comando da Formação Escolar
do Instituto Superior Militar em 10 de Agosto de 1985, desde
quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 10 de Agosto
Contas em 31 de Janeiro

de
de

1985, anotada pelo Tribunal de
1986.)

Nos termos do
16 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Desde 2 de Novembro de 1985, 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 pres
tar serviço, em diligência, nos Serviços Sociais das forças Ar
madas, continuando, porém, desde a mesma data, na mesma
situação de adido, nos termos do n.° 16 da citada alínea, o
capitão do serviço geral do Exército (51118511) José Ferreira
Duarte, da Chefia do Serviço Geral do Exército.
(Por portaria de 2 de Novembro de 1985, anotada pelo Tribunal de
Contas em 22 de laneiro de 1986.)
Capitão do serviço geral do Exército, adido, (50521411) Belchior
João Gonçalvcs, da Escola Prática de Artilharia, onde continua
colocado, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
de 9 de Janeiro de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 18 de Fevereiro de 1986.)

(Por portaria

Nos termos do n.° 17 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Desde 9 de Junho de 1986, deixa 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, por ter deixado de prestar serviço, em
diligência, no Estado-Maior-General das forças Armadas, conti
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nuando, porém, desde a mesma data, na mesma situação de
adido, nos termos do n.° 17 da citada alínea, artigo e decreto-lei, por passar a prestar serviço, em diligência, no Ministério
da Defesa Nacional, o corone) de artilharia (51224211) Arqui
medes Gonçalves de Magalhães.
(Por portaria de 9 de Junho de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 5 de Agosto de 1986.)

Passagem à situação de reserva:
Coronel de infantaria (51251611) Manuel Maria Amaral de freitas,
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 106 600$00. Conta 47 anos de
serviço.
(Por portaria de 1 de Junho de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Coronel de infantaria (50179711) Armando Whytton Medeiros da
Silva, nos termos da condição 1.a da alínea b) do o.° 1 do ar
tigo 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 132 100$00. Conta 46 anos de
serviço.
(Por portaria de 9 de Junho de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Coronel de artilharia (51179611) José Maria Eusébio Alves, 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 1 de Novembro de 1984.
Fica com a pensão mensal de 82 460$00. Conta 40 anos de
serviço.
(Por portaria de 28 de Maio de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Capitão de cavalaria (06136965) João Cabezas Pereira, nos termos da
condição 2.0 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 47 816$00. Conta 19 anos e 7 meses
cio serviço.
(Por portaria de 19 de Maio de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

2.’ Série

ORDEM DO EXÉRCITO N.° 16

1335

Coronel dc transmissões (50243811) João António Duarte Pina Silva
Ramos, 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 1 de Novembro de 1984.
Fica com a pensão mensal de 76 300$00. Conta 38 anos de
serviço.
(Por portaria de 9 de Junho de 1986. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Tenente-coronel de transmissões (36989462) Raul Fernando Campos
Soares, nos termos da condição 4•a da alínea e) do n.° 1 do
artigo 1.° do Decreto-Lei n.° 5 14/79, de 2$ de Dezembro, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 72451$00. Conta 26 anos e 11
meses de serviço.
(Por portaria de 16 de Abril de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)

ramo exploração)
Major de transmissões (serviços técnicos
(52398211) Zeferino Manuel Rodrigues Moreira, nos termos da
alínea cl) 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 99 980$00. Conta 36 anos de
serviço.
(Por portaria de 1 de Junho de 1986. 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)
(50537511) Alberto Alexandre Viegas, nos termos da alínea cl)
do n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 5 14/79, de 28 de Dezem
bro, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
fica com a pensão mensal de 99 420$00. Conta 38 anos dc
serviço.
(Por portaria de 1 de Abril de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Tenente-coronel do serviço geral do Exército (51165711) Viriato dos
Santos, 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
considerado nesta situação desde 6 de Setembro de 1982.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito as portarias de
25 de Outubro de 1985 e de 5 de Outubro de 1974, publicadas,
respectivamente, na Ordem do Exército, 2. Série, n.° 6, de
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15 de Março de 1986, e Ordem do Exército, 2. Série, n.° 23, de
1 de Dezembro de 1975.
fica com a pensão mensal de 50 100$00. Conta 51 anos dc
serviço.
(Por portaria de 20 de Junho de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)
Major do serviço geral do Exército (51093511) José Joaquim Reis
Baptista Almeida, nos termos da alínea d) do n.° 1 do artigo 1 .°

do Decreto-Leí n.° 514/79, de 2$ de Dezembro, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
fica com a pensão mensal de 97 500$00. Conta 44 anos de
serviço.
(Por portaria de 28 de Maio de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.’ 276-A/75.)

Capitão do serviço geral do Exército (51004311) Lutório fonseca
Tomaz, nos termos da alínea d) do a.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 514/79, de 28 de Dezembro, devendo ser considerade
nesta situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 91 200$00. Conta 36 anos de
serviço.
(Por portaria de 30 de Abril de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Capitão do serviço geral do Exército (51201511) António João Sequeira
Pires, nos termos da alínea d) do n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 514/79, de 2$ de Dezembro, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 97 660$00. Conta 3$ anos dc
serviço.
(Por portaria de 25 de Maio de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)
Capitão do serviço geral do Exército (51984111) Fernando Rodrigues
Nunes Narciso, 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 consi

derado nesta situação desde a data da prcsente portaria.
Fica com a pensão mensal de 90 300$00, Conta 37 anos de
serviço.
(Por portaria de 1 de Junho de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75j
Tenente-coronel do serviço postal militar (51448111) João Gonçalves
Pinheiro, nos termos da alínea d) do n.° 1 do artigo 1.0 do
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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 110 750$00. Conta 42 anos de
serviço.
(Por portaria de 20 de Maio de 1986. 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
16 de Julho de 1986, publicado no Diório da República, 2. Série,
n.° 170, de 26 de Julho de 1986:
Coronel de artilharia (51241111) António Joaquim Teixeira Lemos

Mendes Arnaut, desde 14 de Outubro de 1985, com a pensão dc
103 527$00;
Coronel de engenharia (50205011) Armando Luís Rebelo da Silva,
desde 28 de Outubro de 1985, com a pensão mensal de 97 986$00;
Tenente-coronel do serviço geral do Exército (51433711) Marcolino
Carvalho fava, desde 16 de Outubro de 1985, com a pensão de
90 704$00.
Major do serviço de material (51318511) Joaquim floréncio da Silva
Coelho, desde 22 de Agosto de 1985, com a pensão de 91 678$00;
Major do serviço geral do Exército (51431211) Vítor Manuel Mimoso
Castela, desde 22 de Agosto de 1985, com a pensão de 84 278$00;
Capitão do serviço geral do Exército (50430211) António da Assunção
Jorge, desde 9 de Julho de 1985, com a pensão de $4 375$00.

Oficiais do quadro de complemento
Passagem à situação de reserva:
Capitão miliciano do serviço de pessoal (32171562) Hermínio feli
ciano Cruz Baptista, nos termos da condição 2. da alínea b)
do n.° 1 do artigo 1.” 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 7$OSOO. Conta 25 anos e 10
meses de serviço.
(Por portaria de 19 de Maio de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Baixas de serviço:
Os oficiais em seguida mencionados têm a situação que lhes vai in
dicada, 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:

Quartet-General da Região Mïlitar de Lisboa
Capitão miliciano de infantaria, na situação de reserva, António Dias
Miguel, devendo ser considerado nesta situação desde 4 de Feve
reiro de 1986.
Tenentes milicianos de infantaria, na situação de reserva, Mcm Cou
ceiro Chaves Leste de Paiva, Diniz de Jesus Figueiredo, Paulo
Mingot Maurício, Carlos Diogo Santos Ribeiro, Jaime Nobre
Augusto Pereira, Jaime Vicente de Oliveira Dias, Carlos Fer
nandes António, Armando Jorge de Pina Dias, Fernando de
Assunção Sousa e Francisco Sabino Pegado Gonçalves, devendo
ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 1 de
Janeiro, 2, 5, 21 de Fevereiro, 3, 6, 9, 12, 23 e 30 de Março
de 1986.
Alferes milicianos de infantaria, na situação de reserva, António
Correia de Brito da Mana, Guilherme Constant Alves Pedroso,
José Maria Lavrador Rocha, Eurico Afonso Liberal, Carlos Al
berto Dias Ferreira, Nélson Augusto Gomes, José João de Oliveira
Xavier, Jácomc Belém da Silva, Luís Maria Anjos Diniz de
Magalhães Vilar, José Carlos Picoto e João J. S. Raposo da
Fonseca, devendo ser considerados nesta situação desde, res
pectivamente, 6, 7, 8, 16, 23, 30 de Janeiro, 2, 11 de Fevereiro,
1, 3 e 21 de Março de 1986.
Capitães milicianos de artilharia, na situação de reserva, Eduardo
Júlio de Sousa Larcher de Brito, João Artur Lince de Oliveira,
Francisco Manuel Godinho Cabral, José de figueiredo Barbosa
Marques, João António Martins e José Luís Correia Dias Costa,
devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente,
24, 26, 29 de Janeiro, 23 de Fevereiro, 12 e 29 de Março de 1986.
Tenentes milicianos de artilharia, na situação de reserva, António
Rodrigues dos Santos, Francisco Cabrita Matias, Amadeu Ro
drigues Ferreira Matias, Henrique Luís da Silva Martins, Eduardo

2. Série

ORDEM DO EXÉRCITO N.° 16

t339

ferreira da Costa, Manuel Coimbra, Jaime Pedro Goularde
Rocha, António Alberto ferreira Casanova e Luís dos Santos
Marques Catarino, devendo ser considerados nesta situação
desde, respectivamente, 28 de Janeiro, 21, 24, 26, 28 de feve
reiro, 16, 17, 24 e 29 de Março de 1986.
Alferes milicianos de artilharia, na situação de reserva, Joaquim Antó
nio Rosado Gusmão, Hélder José Lains e Silva, João Augusto
Trindade Valente, António de Almeida Duarte, Joaquim Fernando
da Silva, Abílio Augusto Fernandes, José Cardoso Morgado
Júnior e João José Monsanto Fonseca devendo ser considerados
nesta situação desde, respectivamente, 1, 19, 20, 26 de Janeiro,
16, 17, 19 de Fevereiro e 28 de Março de 1986.
Tenente miliciano de cavalaria, na situação de reserva, João Feio
Bravo, devendo ser considerado nesta situação desde 23 de
Fevereiro de 1986.
Alferes milicianos de cavalaria, na situação de reserva, Abrahão
Sequeira Amrain, Fernando Torres Carneiro Vaz Pinto e Manuel
Armando de Almeida Marqties Guedes, devendo ser conside
rados nesta situação desde, respectivamente, 13 de Fevereiro, 5
e 12 de Março de 1986.
Tenentes milicianos de engenharia, na situação de rescrva, José dc
Almeida Pereira, Armando de Matos Rebordão e José Salvador
Dias Guedes da Silva, devendo ser considerados nesta situação
desde, respectivamente, 9 de Janeiro, 11 e 27 de Março de 1986.
Alferes milicianos de engenharia, na situação de reserva, Manuel
Gomes Barroso, Joaquim Laginha Serafim, Luís Augusto Cons
tâncio Ratkoczy de Andrade, José Cretano Domingues Sintra,
Jorge Emílio Correia Mendes, José de Lucena, António Nunes de
Almeida Souto, Humberto Santana Ferreira da Cunha e José
Pedro Duarte ferreira, devendo ser considerados nesta situação
desde, respectivamente, 1, 12, 21 de Janeiro, 9, 14, 18, 26,
26 de Fevereiro e 9 de Março de 1986.
Capitão miliciano do serviço de saúde, na situação de reserva, José
Pereira Gaspar, devendo ser considerado nesta situação desde 2 de
Fevereiro de 1986.
Tenentes milicianos do serviço de saúde, na situação de reserva, João
Francisco R. C. Fernandes, José Manuel da Silva Granate e
José Ricardo Castela Gomes, devendo ser considerados nesta
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situação desde, respectivamente, 18 de fevereiro, 8 e 11 de
Março de 1986.
Alferes milicianos do serviço de saúde, na situação de reserva, Carlos
Manuel Fonseca Ferreira, Orlando Comes da Silva, José Carmo
Lefes de Comes Meleiro e Manuel José da Luz, devendo ser con
siderados nesta situação desde, respectivamente, 19 de Janeiro, 3,
20 e 24 de fevereiro de 1986.
Tenentes milicianos do serviço de administração militar, na situacão
de reserva, Henrique Alberto Pires, Laerte Rosa Lopes, Adelino
Pedro Ramos Notário, Manuel Venâncio Santos da Fonseca,
António Júlio Rodrigues dos Santos, Rogério de Meio Pires, José
Tiago dos Santos, Teodoro Serrano Garcia, Hélder Cordeiro
Machaqueiro, Jorge Manuel Martins de Almeida Couto e José
Alberto de Lencastre Cabral, devendo ser considerados nesta
situação desde, respectivamente, 27, 30 de Janeiro, 7, 17, 20, 21,
26, 28 de Fevereiro, 8, 11 e 15 de Março de 1986.
Alferes milicianos do serviço de administração militar, na situação dc
reserva, Henrique de Aragão Pinto, Álvaro Marques de Oliveira
Canelas, Manuel António da Fonseca, Sebastião Pereira Bernardo,
Eduardo de Sousa C. de Magalhães, João Augusto Dias Rosas,
Alfredo S. Ávila de MeIo, Moisés Levy Bendrao Ayash, Eduardo
Nunes rIos Santos, Humberto Manuel Machado de Araújo e
Manuel Pina Alves da Silva, devendo ser considerados nesta
situação desde, respectivamente, 14, 25, 29 de Janeiro, 5, 10,
17, 19 de Fevereiro, 6, 23, 24 e 27 de Março de 1986.
Tenente miliciano piloto aviador, na situação de reserva, João Frede
rico Martins Aires, devendo ser considerado nesta situação desde
6 de Fevereiro de 1986.
(Por portaria dc 24 de Julho de 1986.)

III

—

PROMOÇÕES

Oficiais do quadro permanente
Quartéis-generais:
Região Militar de Lisboa
Tenente-coronel do serviço geral do Exército, o major do serviço geral
do Exército (51165711) Viriato dos Santos, contando a antigui
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dade desde 20 de Setembro de 1976 e com direito a vencimentos
desde 1 de Novembro dc 1984.
(Por portaria de 3 de Junho de 1986. Níio carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos cio Decreto n.° 276-A/75.)

Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução
e unidades:
Cavalaria:
Regimento de Cavalarïa de Braga
Capitão do serviço geral do Exército, supranumeráfio, o tenente do
serviço geral do Exército, no quadro, (50219411) Fernando da

Silva Arantes, contando a antiguidade desde 10 de Agosto de
1985 e com direito a vencimentos do novo posto desde a mesma
data.
(Por portaria de 23 de Junho de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)

Oficiais do quadro de complemento
Quartéis-generais:
Região Militar do Norte

Alferes miliciano do serviço de pessoal, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de pessoal (16465481) Luís Alberto Seixas Mourão,
em disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985.)

Escolas práticas da armas e serviços, centros de instrução
e unidades:
Infantaria:
Regimento de Infantaria de Angra do Heroísmo
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de in
fantaria, graduado em alferes, (17485268) João Alberto Silva
Azevedo e Castro, em disponibilidade, contando a antiguidade
desde 1 de Novembro de 1971, devendo ser considerado nesta
situação desde 6 de Abril de 1972.
(Por portaria de 2 de Maio de

1986.)
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Regimento de Infantaria de Beja
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria, graduado em alferes, (15270470) Carlos Brazão Diniz,
em disponibilidade, contando a antiguidade desde 1 de Novembro
de 1973, devendo ser considerado nesta situação desde 15 de
Maio de 1975.
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria, graduado em alferes, (05819371) José Maria Marques
Cêrca, em disponibilidade, contando a antiguidade desde 1 de
Novembro de 1974, devendo ser coi;síderado nesta situação desde
8 de Abril de 1975.
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de in
fantaria, graduado em alferes, (15649970) Constantino Série
Pereira, em disponibilidade, contando a antiguidade desde 1 de
Novembro de 1975, devendo ser considerado nesta situação
desde 15 dc Janeiro de 1976.
(Por portaria de 3 de Março de 1986.)
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos de
infantaria, graduados em alferes, (02121371) Guilherme Ale
xandre Louro de Almeida e (10608171) António Coelho Ferreira,
ambos cm 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 serviço de saúde (03104671) Valdemar Pereira da Silva Mar
tins, contando a antiguidade desde 27 de Julho de 1979, desde
quando deve ser considerado nesta situação.
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de saúde (00995971) José Alexandre Vargas Rosário
Ezequiel, em disponibilidade, contando a antiguidade desde 3 de
Julho de 1981, desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 2 de Junho de 1986.)
Alferes miliciano do serviço de material, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de material, graduado em alferes, (19960971) Horácio
Tavares da Silva, em disponibilidade, contando a antiguidade
desde 1 de Novembro de 1974, devendo ser considerado nesta
situação desde 2 de Abril de 1975.
(Por portaria de 1 de Abril de 1986.)
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Regimento de Infantaria de Chaves
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (04745484) Luís José Basílio, em disponibilidade, con
tando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de

de Dezembro de

20

1985.)

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria, graduado em capitão, (05482069) Mário Machado
Pinto de Oliveira, em disponibilidade, contando a antiguidade
desde 1 de Dezembro de 1973, devendo sei- considerado nesta
situação desde 17 de Janeiro de 1974.
(Por portaria de

de Maio de

2

1986.)

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria, graduado em alferes, (19402771) Manuel da Assunção
Casalta, em disponibilidade, contando a antiguidade desde 1 de
Novembro de 1973, devendo ser considerado iiesta situação desde
9 de Abril de 1974.
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (04426577) José Joaquim Ferreira Monteiro fernandes,
em disponibilidade, contando a antiguidade desde 18 de Dezem
bro de 1982, desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria

de

3

de

Março

de

1986.)

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria, graduado em alferes, (18854270) José Manuel No
gueira Pacheco, em disponibilidade, contando a antiguidade desde
1 de Novembro de 1972, devendo ser considerado nesta situação
desde 15 de Outubro de 1972.
(Por portaria

de

2 de

Junho

de

1986.’t

Regimento de Infantaria de Elvas
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de in
fantaria (07966985) Joaquim Manuel Zambujeiro Simões, em
disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de

13

de Junho de

1986.)
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Regimento de Infantaria de Faro
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria, graduado em alferes, (10101667) Rui Manuel Basto
Ataíde Ferreira, 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 1 de Abril de 1986.)

Regimento de Infantaria de Queluz
Alfcrs miliciano dc infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria, graduado em alferes, (02230071) Fernando Joaquim
Mendes Mateus, 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

3

de Março de

1986.)

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano, gra
duado em alferes, (00246771) José Ferreira Leite Santos, em
disponibilidade, contando a antiguidade desde 2 de Novembro de
1974, desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de

$

de Abril de

1986.)

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria, graduado em alferes, (03823771) Gabriel Gameiro da
Costa, em disponibilidade, contando a antiguidade desde 1 de
Novembro de 1972, devendo ser considerado nesta situação desde
15 dc Outubro de 1972.
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria, graduado em alferes, (04757571) António Manuel
Fernandes Lourenço, em disponibilidade, contando a antiguidade
desde 1 de Novembro de 1973, devendo ser considerado nesta
situação desde 17 de Janeiro de 1974.
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria, graduado em alferes, (60041771) Victor Hugo Martins
Vieira, em disponibilidade, contando a antiguidade desde 1 de
Novembro de 1974, devendo ser considerado nesta situação desde
30 de Janeiro de 1975.
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Alferes miliciano dc infantaria, o aspirante a oficial miliciano dc
infantaria, graduado em alferes, (04901771) José Luís Soares Cor
reia, em disponibilidade, contando a antiguidade desde 1 de No
vembro de 1974, devendo ser considerado nesta situação desde
$ dc Abril de 1975.
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria, graduado em alferes, (10819571) António José de
Azevedo Albergaria Sarnara, em disponibilidade, contando a anti
guidade desde 1 de Novembro de 1975, devendo ser considerado
nesta situação desde 15 de Janeiro de 1976.
(Por portaria de 2 de Maio de 1986.)
A]feies miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria, graduado em alferes, (72929871) João Carlos Azevedo
dc Menezes Caiado Cabra!, em disponibilidade, contando a
antiguidade desde 1 de Novembro de 1974, devendo ser consi
derado nesta situação desde 5 de fevereiro de 1975.
(Por portaria

de

2 de Junho

de

1986.)

Regimento de Infantaria de Vila Real
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infanta; ia, graduado cm alferes, (09627673) Valentim Carvalho
Macedo. em disponibilidade, contando a antigcudade desde 1 dc
Novembro de 1974, devendo ser considerado nesta situação desde
22 de Julho de 1974.
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria, graduado em alferes, (61240373) José Marques Simões
Inácio, 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 3 de Março dc

1986.)

Batalhão de Infantaria de Aveiro
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria, graduado em alferes, (05194673) José Joaquim Bap
tista Pereira, em disponibilidade, contando a antiguidade desde 1
de Novembro de 1974, devendo ser considerado nesta situação
desde 2 de Agosto de 1974.
(Por portaria dc 3

de

Março dc 1986.)
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Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (12694773) António Guilherme dos Santos Margalho,
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 Maio de 1986.)
Alferes miliciano do serviço de transportes, o aspirante a oficial
miliciano do serviço de transportes, graduado em alferes,
(62120373) Victor Manuel Simões Pinto, em disponibilidade, con
tando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1975, devendo ser
considerado nesta situação desde 14 de Janeiro de 1976.
(Por portaria de 3 de Março de 1986.)

Artilharia:
Regimento de Artilharia de Costa
Alferes miliciano de artilharia, o aspirante a oficial miliciano de
artilharia (17092975) Manuel Ramos Gonçaives Lourenço, em
disponibilidade, contando a antiguidade desde 13 de Julho de
1976, devendo ser considerado nesta situação desde 27 de Setem
bro de 1976.
Alferes miliciano do serviço de administração militar, o aspirante
a oficial miliciano do serviço de administração militar (61964274)
José António de Gouveia Amaral, em disponibilidade, contando
a antiguidade desde 1 de Novembro dc 1975, devendo ser con
siderado nesta situação desde 14 de Janeiro de 1976.
(Por portaria de 3 de Março de 1986.)

Regimento de Artilharia de Leiria
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria, graduado em alferes, (13156869) Carlos Júlio Martins
Costa, 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 1 de Abril de 1986.)
Alferes miliciano de artilharia, o aspirante a oficial miliciano de
de artilharia, graduado em alferes, (19171669) José Carlos freitas

1
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Garcia da Rosa, em disponibilidade, contando a antiguidade
desde 1 de Novembro de 1970, devendo ser considerado nesta
situação desde 6 de Abril de 1971.
Alferes miliciano de artilharia, o aspirante a oficial miliciano de
artilharia (12430669) João Carlos de Castro Gomes Bento, em
disponibilidade, contando a antiguidade desde 1 de Novembro
de 1974, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de
Janeiro de 1976.
(Por portaria de 2 de Maio de

1936.)

Regimento de Artilharia da Serra do Pilar
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria, graduado em alferes, (01665170) Manuel António
Encarnação de Sousa, 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

1

de Abril de 1986.)

Alferes miliciano de artilharia, o aspirante a oficial miliciano de
artilharia, graduado em alferes, (06083470) Armando dos Santos
Lurdes Bicho, em disponibilidade, contando a antiguidade desde
1 de Novembro de 1971, devendo ser considerado nesta situação
desde 6 de Abril de 1972.
(Por portaria de 2 de Junho de 1986.)

Grupo de Artilharia de Guarnição n.° 1
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (13562275) Jorge Paulo Amaral Oliveira, em disponi
bilidade, contando a antiguidade desde 31 de Dezembro de 1976,
desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 3 de Março de 1986.)

Alferes miliciano de artilharia, o aspirante a oficial miliciano de
artilharia (09826883) Jorge Miguel Rosa de Aragão, em dis
ponibilidade, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 21 de Dezembro de 1985.)
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Centro de Instrução de Artilharia Antiaérea de Cascais
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de saúde (00561578) José Francisco Sanches Marrei
ros Machado, em disponibilidade, contando a antiguidade desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985.)

—

ç

Engenharia:
Escola Prática de Engenharia
Alferes milicianos de engenharia, os aspirantes a oficial milicianos
de engenharia (17062181) Vítor Manuel do Rosário Padrão,
(16706380) João Paulo Bilé Serra, (11058579) Eduardo José Rego
Gil da Costa e (04049380) Manuel António Ramos Moreno
Pinheiro, todos em disponibilidade, contando a antiguidade desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro

de

1985.)

Alferes milicianos de engenharia, os aspirantes a oficial milicianos de
engenharia (06723779) José Maurício Dias, (04946479) Miguel
Cardoso Menano e (06834081) Paulo Manuel Oliveira Fael, todos
em disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 10 de

Agosto de

1985.)

Alferes milicianos de engenharia, os aspirantes a oficial milicianos de
engenharia (16479381) Jorge Manuel de Sousa Vieira Repolho,
(10124080) João Pedro Tarujo de Almeida Braga da Cruz e
(09664678) Luís Carlos Rodrigues Lopes, todos em disponi
bilidade, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 22 de Dezembro de 1984.)

Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de saúde (06245376) Rui José Nunes Consolado
Santos, em disponibilidade, contando a antiguidade desde a
data da presente portaria.
(Por

portaria de 20 de Dezembro de 1985.)

Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de saúde (01467470) Rui Manuel Alves Ribeiro, em
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disponibilidade, contando a antiguidade desde 5 de Junho de
1982. desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 2 de Junho de 1986.)
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de saúde (06348977) António Alberto Silva Paisana,
em disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de

22

de Dezembro de

1984.)

Regimento de Engenharia n.° 1
Alferes miliciano de engenharia, o aspirante a oficial miliciano de en
genharia, graduado em alferes, (09085073) Victor Jorge Ruivo
Serrano, 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 3 de Março de 1986.)
Alferes miliciano de engenharia, o aspirante a oficial miliciano de
engenharia, graduado em alferes, (06637073) António Manuel dos
Santos Rosa, 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 1 de Abril de 1986.)
Alferes miliciano do serviço de material, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de material (08381972) Joaquim José Teixeira Ras
quinho, 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 3 de Março de 1986.)

Transmissões:
Regimento de Transmissões
Alferes miliciano de transmisões, o aspirante a oficial miliciano de
transmissões (13296679) José Adelino Sanchez Martins de Brito,
em disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1985.)
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Serviço de saúde:
Batalhão do Serviço de Saúde
Alferes miliciano do serviço de pessoal, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de pessoal (03906273) Carlos Manuel fernandes Car
doso, 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

1

de Abril de

1986.)

Serviço de administração militar:
Batalhão de Administração Militar
Alferes miliciano do serviço de administração militar, o aspirante a
oficial miliciano do serviço de administração militar, graduado
em alfet’es, (00691867) Almiro Mendes de Almeida, em dispo
nibilidade, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de
1969, devendo ser considerado nesta situação desde 22 de Outu
bro de 1969.
Alferes miliciano do serviço de pessoal, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de pessoal, graduado em alferes, (02803167) Fernando
Manuel Heleno da Conceição Santos, em disponibilidade, con
tando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1973, devendo sei’
considerado nesta situação desde 17 de Janeiro de 1974.
Alferes
do
em
de

miliciano do serviço de pessoal, o aspirante a oficial miliciano
serviço de pessoal (01780271) Pedro Manuel da Cruz Nóvoa,
disponibilidade, contando a antiguidade desde 10 de Maio
1974, desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 3 de Março de 1986.)

Serviço de reconhecimento das transmissões:
Batalhão de Informação e Reconhecimento das Transmissões
Alferes miliciano do serviço de reconhecimento
aspirante a oficial miliciano do serviço de
transmissões (02506084) Gonçalo de Faria
nibilidade, contando a antiguidade desde
portaria.
(Por portaria de

das transmissões, o
reconhecimento das
Fragoso, em dispo
a data da presente
13

de

Junho de 1986.)
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Comandos:
Regimento de Comandos
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos dc
infantaria, graduados em alferes, (10634173) Eurico Manuel Car
doso de Oliveira, (01150273) António Alberto Lopes e Albu
querque Barbosa e (17438473) Firmino Manuel Dionísio, todos
em disponibilidade, contando a antiguidade desde 1 de Novembro
de 1974, devendo ser considerados nesta situação desde 26 de
Outubro de 1974.
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos de
infantaria, graduados em alferes, (04610073) Luís Carlos Oli
veira Caprichoso e (19489373) Manuel Carlos de Sousa Pereira,
ambos em disponibilidade, contando a antiguidade desde 1 de
Novembro dc 1974, devendo ser considerados nesta situação dcsd
17 de Janeiro de 1975.
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano, gra
duado em alferes, (60552773) Carlos Alberto Ervedosa de Gavino
Dias, em disponibilidade, contando a antiguidade desde 1 de
Novembro de 1974, devendo ser considerado nesta situação
desde 30 de Janeiro de 1975.
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos de
infantaria, graduados em alferes, (18463773) Luís Fernando
Dâmaso da Silva, (19453373) João Nicolau Nunes Sousa,
(11286874) Leonardo António Pereira de Meio, (01831174) José
Joaquim Alegre Jorge, todos em disponiblidade, contando a anti
guidade desde 1 de Novembro de 1975, devendo ser considerados
nesta situação desde 14 de Julho de 1975.
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos
de infantaria, graduados em alferes, (06862073) Manuel António
Aguiar da Costa, (03678874) Albino Casado Neiva, (06408274)
Ricardo José Guedes de Barros, (14527474) Rogério Marques da
Silva, (03897574) Fernando Alberto Álvares Rodrigues de Moura,
(16952674) António Domingos Ferreira Teixeira e (17205274)
José Pedro ferrabelo, todos em disponibilidade, contando a anti
guidade desde 1 de Novembro de 1975, devendo ser considerados
nesta situação desde 22 de Outubro de 1975.
(Por portaria de 3 de Março de 1986.)

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (03672972) Luís Manuel da Cunha Correia Gomes, em
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disponibilidade, contando a antiguidade desde 1 de Novembro
de 1975, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de
de Setembro de 1976.
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano, gra
duado em alferes, (18670874) Joaquim Manuel Taveira Alves,
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 Maio de

1986.)

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos de
infantaria (16853885) João Carlos Simões Aquino, (03030$84)
Manuel Luís da Silva de Castro, (16988284) Emílio Manuel
Leão da Silva Coutinho, (05790585) José Brás da Silva Dias,
(00911685) João Policarpo Oliveira Duarte, (10300485) Luís
Filipe Fernandes da Luz, (02577085) Paulo Guilherme Soares
Gonçalves Roda, (15372384) Alberto da Graça Quirino Palha,
(09514685) Eduardo José Pestana de Vasconcelos Alves,
(14278984) Carlos Alberto Estabainha Fernandes Ramos de Maga
lhães, (08661385) Jaime Joaquim Matias de Oliveira, (00336284)
Victor Manuel António Salvador, (17476685) João Miguel Buttlc
Mendonça Mourão Possidónio e (12268085) Nuno Miguel Castelo
Branco Matias Caiano, todos em disponibilidade, contando a anti
guidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Junho de 1986.)

Órgãos de execução dos serviços e outros elementos:
Estabelecimentos de ensino
Colégio Militar
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de saúde (08455980) José Luís Neres Cachapa, em
disponibilidade, contando a antiguidade desde 13 de Agosto
de 1984, desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 3 de Março de 1986.)
Centro de Instrução de Operações Especiais
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do mesmo serviço (02345876) José Esteves Marques Pereira, em
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disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1985.)

Estabelecimentos hospitalares
Hospital Militar Regional n.° 2
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do mesmo serviço (03569667) Artur Manuel Sales Guedes
Coimbra, em disponibilidade, contando a antiguidade desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 18 de Março de 1986.)

Estabelecimentos penais

Presídio Militar
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos de
infantaria (16836281) Vítor Manuel Andrade da fonseca Lopes e
(10681481) Joilo Carlos Monteiro Ramos, ambos em disponibili
dade, contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1985.)
Diversos:
Centro de Selecção de Coimbra
Alferes miliciano do serviço de pessoal, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de pessoal (07139278) João Carlos da Silva Teixeira,
em disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985.)
Adidos:
No Ministério da Administração Interna

Guarda Nacional Republicana
Tenente miliciano de engenharia, adido, no Ministério da Adminis

tração Interna, na Guarda Nacional Republicana, o alferes mili
ciano de engenharia, adido no referido Ministério e Guarda,
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(09705377) António José Fernandes Rosa, contando a antigui
dade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Outubro de 1985. 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
Quartéis.generais:
Região Militar de Lisboa

Tenente do scrviço de administração militar, adido, da Escola Prática
de Administração Militar, (01163480) João Paulo São José
Ramalho.
(Por portaria de 10 de Janeiro de 1986.)
Escolas práticas da armas e serviços, centros de instrução
e unidades:
Cavalaria:
Regimento de Cavalaria de Braga
Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, (50219411) Fer
nando da Silva Arantes.
(Por portaria de 16 de Maio de 1986.)
Adidos:
Instituto de Altos Estudos Militares

Nomeado professor efectivo do Instituto de Altos Estudos Militares,
nos termos do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 42 162, de 2 de
Fevereiro de 1959, (anexo 1), e Portaria n.° 216/72, de 20 de
Abril, o major do serviço de material (material) (03445763) José
Manuel Adão Pereira, em substituição do coronel de cavalaria
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Jorge Alberto Gabriel Teixeira, que pela presente portaria é
exonerado das referidas funções.
(Por portaria de 10 de Dezembro de 1985, visada pelo Tribunal ds
Contas em 18 de Março de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Academia Militar
Nomeado instrutor de Táctica de Infantaria da Academia Militar,
nos termos da alínea c) do n.° 2 da Portaria n.° 580/80, de 9 de
Setembro, o capitão de infantaria (00996477) Fernando José
Reis, em substituição do capitão de infantaria José Manuel Enes
Castanho Fortes, que pela presente portaria é exonerado das
referidas funções.
(Por portaria de 18 de Agosto de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 18 de Fevereiro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
Nomeado professor adjunto da cadeira de Investigação Operacional
da Academia Militar o major de artilharia (09729563) António
Carlos Morais da Silva, nos termos da alínea c) do n.° 2 da
Portaria n.° 580/80, de 9 de Setembro, em substituição de um
professor civil, que pela presente portaria é exonerado das
referidas funções.
(Por portaria de 16 de Dezembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 18 de Março de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Nomeado professor catedrático das cadeiras de Estaleiros 1, Urba
nização 1 e, por acumulação da cadeira de Materiais de Cons
trução da Academia Militar, nos termos dos artigos 1.0, 13.°, 18.°.
19.°, 20.° e 26.° do Decreto-Lei n.° 42 152, de 12 de Fevereiro
de 1959, e apêndice n.° 1 do mapa n.° 3, o coronel de engenharia
(50770411) Agostinho Mourato Grilo, em substituição do coronel
de engenharia António Manuel Vilares Cepeda, que pela presente
portaria é exonerado das referidas funções.
(Por portaria de 21 de Junho de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 18 de Fevereiro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
Nomeado professor catedrático da 47•a cadeira (Cálculo Comercial e
Financeiro) da Academia Militar, nos termos da alínea b) do
n.° 2 da Portaria n.° 580/80, de 9 de Setembro e mapa anexo
n.° 3 a que se refere o artigo 13.° do Decreto-Lei n.° 42 152, de
12 de Fevereiro de 1959, o major do serviço de administração
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militar (00522758) Joaquim Pereira Mendes, em substituição do
major do serviço de administração militar Sérgio Parreira de
Campos, que pela presente portaria é exonerado das referidas
funcões.
O referido oficial continua na situação de adido, ns termo do
n.° 10 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71 de
30 de Abril.
(Por portaria de 31 de Março de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 28 de Julho de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Instituto Superior Militar
Nomeado adjunto do comando da formação Escolar do Instituto
Superior Militar, nos termos do Decreto-Lei n.° 347/77, de 23
de Agosto, o alferes do serviço geral do Exército (50159911) José
Jacinto Duarte, para preenchimento de vaga do antecedente
não provida.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 1$ de Fevereiro de 1986. Não são devidos emolu
mentos,)

Instituto Militar dos Pupilos do Exército
Nomeado comandante do Corpo de Alunos do Instituto Militar dos
Pupilos do Exército, nos termos da alínea a) do § único do
artigo 3l.° do Decreto-Lei n.° 42 632, de 4 de Novembro de 1959,
o major de infantaria (00304866) Carlos Manuel Gonçalves
Abreu Carvalhão, do referido Institttto, em substituição do major
de infantaria Manuel Baptista Ramos, que pela presente portaria
é exonerado das referidas funções.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 18 de Março de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Nomeado comandante da Companhia de Formação do Instituto Militar
dos Pupilos do Exército, nos termos da alínea a) do artigo 3l.°
do Decreto-Lei n.° 42 632, de 4 de Novembro de 1959., o capitão
do serviço geral do Exército (50506711) José Ministro, para
preenchimento de vaga do antecedente não provida.
(Por portaria de 12 de Novembro de 1985, visada pelo Tribunal dc
Contas em 29 de Janeiro de 1986. Não são devidos etnolu
mentos.)
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Manutenção Militar
Nomeado chefe da sucursal do Porto 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 Abril, o major do serviço de administração militar (03631964)
Arlindo Mário de Moura Vieira Duarte, para preenchimento de
vaga do antecedente não provida.
O referido oficial continua 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 portaria de 23 de Outubro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 18 de fevereiro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
Nomeado adjtinto dos Serviços de Contabilidade 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 Porta
ria n.° 135/76, de 11 de Março de 1976, o major do serviço de
administração militar (1694866$) Serafim de Oliveira Leitão,
em substituição do major do serviço de administração militar
Carlos Manuel Macedo Ávila, que por portaria da mesma data
foi exonerado das referidas funções.
(Por portaria de 20 de Janeiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 28 de Julho de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento
Nomeado director das Oficinas Gerais de fardamento e Equipa
mento, nos termos do n.° 4 do artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 49 188,
de 30 de Julho de 1969, e mapa anexo, o coronel do serviço de
administração militar (51423411) Raul Costa Dionísio, em substi
tuição do coronel do serviço de administração militar José Maria
Moreira de Azevedo, que pela presente portaria é exonerado das
referidas funções.
(Por portaria de 3 de Janeiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 18 de Março de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
Nomeado chefe da 3. Divisão dos Serviços Industriais das Oficinas
Gerais de Fardamento e Equipamento, nos termos do n.° 4 do
artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 49 188, de 30 de Julho de 1969, e
mapa anexo, o major do serviço de administração militar
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(07079167) Arnaldo Diogo Saldanha do Vale, para preenchi
mento de vaga do antecedente não provida.
(Por cortaria de 20 de laneiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 28 de Julho de 1986, Não são devidos emolu
mentos.)

Chefia do Serviço Cartográfico do Exército
Interpretação de Fotografia Aérea
da Chefia do Serviço Cartográfico do Exército, nos termos do
Decreto-Lei n.° 269/79, de 3 de Agosto, o tenente-coronel de
artilharia (50449011) José Vítor dos Santos Almeida, preenchendo
vaga do antecedente não provida.

Nomeado chefe do Centro de

(Por portaria de 16 de Agosto de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 29 de Janeiro de 1986. Não são devidos emolu

mentos.)

V

—

RECTIFICAÇÃO DE PENSÕES DE RESERVA

General de 4 estrelas (50597811) Pedro Alexandre Gomes Cardoso

nensão mensal de 135 531$00, desde 5 de Março de 1986. Conta
36 anos de serviço.
(Por portaria de 25 de Junho de 1986. 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 major de infan
taria, pára-qucdista, (05841963) Albano Manuel Raposo
Pinela, fixado na portaria publicada na Ordem do Exército,
2. Série, n.° 13, de 1 de Julho de 1986, é alterado para 86 350$00,
desde 5 de Fevereiro de 1986.
(Por portaria de 26 de Junho de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/iS.)

Tenente-coronel engenheiro de transmissões (36989462) Raul Fernando
Campos Soares, pensão mensal de 76 638$00, desde 13 de Maio
de 1986. Conta 26 anos e 11 meses de serviço.
(Por portaria de 9 de Julho de 1986. 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 de trans
ramo exploração) (50556811) Ma
missões (serviços técnicos
—
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nuel Marques Mendes, fixado na portaria publicada na Ordem
do Exército, 2.’ Série, n.° 10, de 15 de Maio de 1986, é alterado
para 90 675$00, desde 6 de Março de 1986.
(Por portaria de 25 de Junho de 1986. 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 tenente-coronel do
serviço geral do Exército (51165711) Viriato dos Santos, fixado
na portaria publicada na Ordem cio Exército, 2. Série, n.° 6, de
15 de Março de 1986, página 539, é alterado para 69000$00,
desde 1 de Novembro de 1984.
(Por portaria de 11 de Julho de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Major do serviço geral do Exército (51687811) Ramiro da Conceição
Antunes, pensão mensal de 104 713$00, desde 1 de Junho de
1986, Conta 36 anos de serviço.
(Por portaria de 26 de Junho de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Major do serviço geral do Exército (52159911) Manuel Pedro Aleixo,
pensão mensal de 96 640$00, desde 4 de Junho de 1986. Conta
36 anos de serviço.
Capitão do serviço geral do Exército (50691911) Jeremias Fernandes
de Almeida, pensão mensal de 89 433$00, desde 1 de Junho
de 1986, Conta 36 anos de serviço.
Capitão do serviço geral do Exército (50184211) Gilberto Tiago da
Conceição Matias, pensão mensal de 96 793$00, desde 1 de
Junho de 1986. Conta 36 anos de serviço.
Capitão do serviço geral do Exército (51533211) Avelino Alves
Pereira, pensão mensal de 104 153$00, desde 1 de Junho de 1986.
Conta 36 anos de serviço.
Capitão do serviço geral do Exército (52133811) António figueiredo
Rodrigues, pensão mensal de 89 438$00, desde 3 de Junho de
1986. Conta 36 anos de serviço.
Major do quadro especial de oficiais (45589355) José Eduardo Pires
Fernandes, pensão mensal de 71 478$00, desde 10 de Maio
de 1986. Conta 28 anos de serviço.
(Por portaria de 30 de Junho de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 276-A/75.)
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VI— ACÓRDÃOS
Acordam no Supremo Tribunal Militar:
Heitor Francisco Nunes, capitão do serviço geral do Exército
(50653411), prestando serviço no Supremo Tribunal Militar, interpôs
para este Supremo Tribunal recurso contencioso do Despacho do
General Ajudante-General do Exército, de 18 de Junho de 1985,
proferido por delegação de poderes do CEME, pedindo a anulação
deste despacho, por violação de lei, e que se lhe reconhecesse o
direito a beneficiar dos efeitos do regime legal do Decreto-Lei n.° 239/
/77, de $ de Junho.
Este Supremo Tribunal, por acórdão de 24 de Fevereiro de 1986,
exarado a folhas 50 e segs., declarou-se competente em razão da
matéria para conhecer do recurso, embora não tivesse tornado conhe
cimento do fundo da questão, por ter entendido que o acto recorrido
não era definitivo e executório.
O Digno Promotor de Justiça interpôs recurso do acórdão que
assim decidiu para o Tribunal Constitucional que, por acórdão de
12 de Junho de 1986, exarado a folhas 69 e segs., e em aplicação
do seu próprio acórdão com força obrigatória geral n.° 8 1/86, de
12 de Março, deu provimento ao recurso, revogou o acórdão recorrido
e determinou a reforma deste, de harmonia com o decidido com força
obrigatária geral quanto à inconstitucionalidade dos artigos l07.°
do FOFA e 134.° do FOI.
Dando cumprimento ao assim decidido pelo Tribunal Constitu
cional, reforma-se o acórdão de folhas 50 e seguintes, e declara-se
o Tribunal incompetente em razão da matéria para tomar conheci
mento do recurso.
Lisboa, 15 de Julho de 1986.
Henrique de Oliveira Rodrigues, general;
Mário Eduardo de Meio \Vilton Pereira, general da Força Aérea;
Artur Baptista Beirão, general;
António da Silva Osório Soares Carneiro, general;
José Luiz de Azevedo Barreto Sacchetti, general da força Aérea;
Adriano de Carvalho, vice-almirante;
João António Leite Pacheco Rodrigues, general;
Eduardo Manuel de Almeida Rebelo da Silva, vice-almirante;
Manuel Lopes, juiz;
Manuel Lopes Maia Gonçalves, juiz.

2. Série

ORDEM DO EXÊRCITO N.° 16

1361

VIl—DECLARAÇÕES
Colocações e desempenho de funções:
1) Por despacho de 20 de Junho de 1986, do general CEME,
o brigadeiro (50273011) Mário Lemos Pires, do Instituto de Altos
Estudos Militares, foi nomeado para desempenhar, interinamente, desde
15 de Julho de 1986, o cargo de director do Instituto de Altos Estudos
Militares, em substituição do general Guilherme de Sousa Belchior
Vieira que é exonerado pelo presente despacho.
2) Por despacho de 1 de Julho de 1986, do general CEME, o
brigadeiro (50704411) João Luís da Providência Vilas Boas e Costa,
da Direcção do Serviço de fortificações e Obras do Exército, foi
nomeado para desempenhar, interinamente, desde 16 de Julho de 1986,
as funções de director da Arma de Engenharia e de director do
Serviço de fortificações e Obras do Exército, em substituição do
general Baltazar António de Morais Barroco que é exonerado pelo
presente despacho.
3) O brigadeiro, na situação de reserva, (50272911) Artur de Sá
Seixas prestou serviço na Direcção do Serviço de Educação física
do Exército de 15 de Março até 8 de Junho de 1986.
4) O coronel de infantaria, na situação de reserva, (50061411)
Carlos Alberto Gomes Saraiva passou a prestar serviço desde 7 de
Julho de 1986 no Distrito de Recrutamento e Mobilização de Ponta
Delgada, deixando nesta data de o prestar na Direcção do Serviço
Histórico Militar.
5) O tenente-coronel de infantaria, na situação de reserva,
(51218811) Luís Adão de Aguiar deixou de prestar serviço efectivo
na Cruz Vermelha Portuguesa (Delegação do Porto), desde 2 de
Julho de 1986.
6) Desde 8 de Julho de 1986 fica a prestar serviço, na situação
de diligência, na Casa de Reclusão da Região Militar do Norte, con
tinuando colocado no Regimento de Infantaria do Porto, o major
de infantaria (07770664) Manuel Joaquim Barroso Casinha.
7) O major de infantaria, na situação de reserva, (45491351)
Afonso José Carmona Teixeira deixou de prestar serviço efectivo
na Direcção da Arma de Infantaria, onde se encontrava colocado e
em diligência nos Serviços Prisionais Militares (forte Militar de
Caxias), desde 2 de Julho de 1986.
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8) O coronel de artilharia, na situação de reserva, (51367711)
Nuno Joaquim Lorena de Oliveira Birne deixou de prestar serviço no
Gabinete de Documentação de Bibliotecas e Arquivo do Estado-Maior
do Exército, em 29 de Junho de 1986, por ter atingido o limite de
idade para passar à situação de reforma.
9) O coronel de cavalaria, na situação de reserva, (51199311)
Alberto Policarpo Manso presta serviço efectivo no Quartel-General
da Região Militar de Lisboa, desde 26 de Junho de 1986.
10) Desde 19 de Junho de 1986, passou a prestar serviço na
Comissão Coordenadora de Protecção e Acção Social dos Estabele
cimentos Fabris do Exército o coronel do serviço de administração
militar (51247611) Alfeu Raul Maia da Silva Forte, da Direcção do
Serviço de Administração Militar, onde continua colocado.
11) O tenente-coronel do serviço de administração militar, na
situação de reserva, (51050011) José Maria dos Santos Pereira deixou
de prestar serviço na Direcção do Serviço de Administração Militar,
desde 1 de Julho de 1986, por nesta data ter transitado para a situação
de reforma.
12) Desde 16 de Abril de 1986 presta serviço, na situação de
diligência, desempenhando as funções de administrador, no Labo
ratório Militar de Produtos Químicos e farmacêuticos, o major do
serviço de administração militar (35305261) António Mário Vieira
Mila Filipe, da Direcção do Serviço de Administração Militar.
13) O major do serviço de material, na situação de reserva,
(50706611) João José dos Santos Ferreira deixou de prestar serviço
no Tribunal Militar Territorial de Elvas, em 22 de Junho de 1986.
14) O capitão do serviço de material, na situação de reserva,
(50537511) Alberto Alexandre Viegas continuou a prestar serviço na
Guarda fiscal desde 1 de Abril de 1986.
15) O major do serviço geral do Exército, na situação de reserva,
(50184511) José da Costa Guerreiro deixou de prestar serviço efectivo
no Regimento de Infantaria de faro, desde 29 de Junho de 1986.
16) O capitão do serviço geral do Exército. na situação de
reserva, (51068611) António José Patilino deixou de prestar serviço
efectivo no Centro de Estudos Psicotécnicos do Exército desde 1 de
Julho de 1986.
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17) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (51303311) António Inácio Maçarico deixou de prestar ser
viço efectivo nas Oficinas Gerais de fardamento e Equipamento desde
1 de Julho de 1986.
1$) O capitão miliciano do serviço de pessoal, na situação de
reserva, (32171562) Hermínio Feleciano da Cruz Baptísta continuou
a prestar serviço no Serviço de Informática do Exército, após a sua
passagem à reserva, em 19 de Maio de 1986.
Cursos, estágios e tirocínios:
19) Deve ser averbado aos oficiais abaixo indicados o Curso de
Promoção a Capitão (Engenharia), que frequentaram na EPE de 3 de
Março de 1986 a 18 de Julho de 1986, com a classificação que a cada
um se indica:
Tenente de engenharia (16611581) Nuno Francisco Vaz das Neves
Esteves, 15,14;
Tenente de engenharia (16880981) Manuel Augusto Pires, 14,75;
Tenente de engenharia (03726880) Francisco Miguel da Rocha Grave
Pereira, 14,59;
Tenente de engenharia (00385480) Francisco José Mourão Vieira
Domingues, 14,46;
Tenente de engenharia (02369779) António Augusto Batista Antunes,
14,07.
20) Deve ser averbado aos oficiais abaixo indicados o Estágio
de Segurança OTAN86, que frequentaram de 2 de Junho de 1986
a 6 de Junho de 1986 no EME, com aproveitamento:
Tenente-coronel de artilharia (50888011) Manuel João de Azevedo
Paulo, da Direcção da Arma de Artilharia;
Tenente-coronel na reserva (51404511) João Manuel Patrocínio Pessoa
de Amorim, da Direcção de Transportes;
Tenente-coronel engenheiro do serviço de material (50298$11) Manuel
Patrício Cordeiro, da Direcção do Serviço de Material;
Tenente-coronel de infantaria (31628361) Carlos Alberto Fernandes
Pires, do Quartel-General da La Brigada Mista Independente;
Major do quadro especial de oficiais (32263155) António José de
Carvalho Serrão, da Direcção da Arma de Cavalaria;
Major de infantaria (49120160) Virgílio Canísio Vieira da Luz Varela,
da Chefia do Reconhecimento das Transmissões;
Major de infantaria (36269060) António Jorge dos Reis Teixeira
Sampaio, da Direcção da Arma de Infantaria;
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Major do serviço geral do Exército (50583211) Albano Mendes dc
Matos, do Instituto de Altos Estudos Militares;
Major de engenharia (07710867) Joaquim Eduardo Gonçalves dos
Santos, da Direcção da Arma de Engenharia;
Capitão médico (06416671) José Manuel Carrilho Ribeiro Leitão.
21) Deve ser averbado aos capitães abaixo mencionados o Curso
de Programador de Computador «901», que frequentaram na Direc
ção do Serviço de Informática do Exército/IBM, de 17 de Junho
de 1985 a 12 de Março de 1986, com a classificação que a cada um
se indica:
Capitão miliciano de cavalaria (09544772) José Manuel Carvalho
Alves, 14,28 valores;
Capitão de cavalaria (17310572) Mário Rodrigues, 13, 73 valores.

Escala de antiguidades:
22) Os tenente-coronéis de infantaria promovidos ao actual posto,
por portaria de 19 de Maio de 1986, ficam ordenados como se
indica, relativamente à sua antiguidade.
Luís Manuel de Oliveira Pimentel;
José Lourenço Lucas Falcão;
Delfim Aniceto Monteiro.

Rectificação:
23) Na Ordem do Exército, 2. Série, n.° 17, de 1 de Setembro
a página 1261, onde se lê: «General Arménio Nunes Ramires
1985,
de
de Oliveira,» deve lêr-se: «General Arménio Nuno Ramires de
Oliveira.»

VIII

—

OBITUÁRIO

1986:
Tenente miliciano de infantaria, na situação de
Fevereiro, 12
reserva, (31027061) Fernando Paulo Ferreira Montes, do Quartel
-General da Região Militar de Lisboa.
Junho, 26—Major do serviço geral do Exército (52503511) Eugénio
Moita Aurélio, do Ministério da Administração Interna, na
Guarda Nacional Republicana.
—
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Julho, 18— Capitão do serviço geral do Exército (51436811) desli
gado do serviço, aguardando passagem à situação de reforma,
Rafael Augusto Silva Graça Ferreira, do Quartel-General da
Região Militar do Centro.
Julho, 19
Capitão reformado (52912011) Gerardo Marques da
Cunha, 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 Gomas Marques, general
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MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

ESTADO MAIOR DO EXÉRCITO
-

ORDEM

DO
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2.& SÉRIE
N.° 17/1 DE SETEMBRO DE 1986

Publica-se ao Exército o seguinte:
1— JUSTIÇA E DISCIPLINA
Condecorações:
Estado-Maior-General das Forças Armadas
Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos
termos dos artigos 22.°, 62.°, n.° 1, e 67.°, n.° 3, do Regula
mento da Medalha Militar, aprovado pelo Decreto n.° 566/71,
de 20 de Dezembro, condecorar com a medalha de ouro de servi
ços distintos o brigadeiro (51468111) António Xavier A. y C.
Pereira Coutinho.
O Chefe do Estado-Maior-General das forças Armadas, 6 de
Maio de 1986, José Lemos Ferreira, general.
(Publicado no

D.R., 2.’ Série, n.° 120 de 26

de Maio de

1986.)

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO
Por portarias de 28 de Maio de 1986:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
madalha 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 e das
Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de Dezem
bro de 1971, o coronel médico (50937611) José Manuel Carrilho
Ribeiro.
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 dos artigos 33.° e 3J.°, com referência ao n.° 3
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do artigo 67.°, todos do Regulamento da Medalha Militar e das
Medalhas Comemorativas das forças Armadas, de 20 de Dezem
bro de 1971, o coronel do serviço de administração militar
(51307$11) António Cardoso Ferreira da Costa.
Por portaria de 16 de Junho de 1986:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 1.a classe o coronel de infantaria
A. Philip Ralph Jobert, 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 Comemora
tivas das forças Armadas, de 20 de Dezembro de 1971.
Por portaris de 20 de Junho de 1986:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
Patrono do
medalha de 2. classe de D. Afonso Henriques
Exército, por ter sido considerado ao abrigo dos artigos 1.0 e 4.°
do Decreto-Lei n.° 397/85, de 11 de Outubro, o coronel de
cavalaria (50278411) Jorge Alberto Guerreiro Vicente, na situa
ção de reserva.
—

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
Patrono do
medalha de 3. classe de D. Afonso Hcnriqucs
Exército, por ter sido considerado ao abrigo dos artigos 1.0 e 40
do Decreto-Lei n.° 397/85, de 11 de Outubro, o capitão miliciano
do serviço de pessoal (16633768) João Manuel Andrade Pinto
Bessa.
—

Direcção do Serviço de Justiça e Disciplina
Repartição de Justiça e Disciplina

Por portarias de 4 de Agosto de 1986:
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 (50508811)
Fernando do Amaral Campos Saimento.

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 (50172911) An
tónio Fernando Pinto de Oliveira.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorai 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 (51036311) Mário
Arada de Almeida Pinheiro.
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 artilharia (50447411)
Manuel Rodrigues dos Santos.
f\landa 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 coronel do serviço de administração
militar (52157711) José Maria Moreira de Azevedo.
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
militar (51423911) José António Inês Quintas.
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
militar (51472911) Augusto Soares Pinheiro.
Por portarias de 24 de Julho de 1986:
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 I)isciplina 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
coronel de infantaria (51202$11) fausto de Almeida Moutinho.
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 (51394411) Carlos Afonso Soares de
Almeida Brandão.
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 do serviço de administração militar (51472911) Augusto
Soares Pinheiro.
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 artilharia (05136$64) Arsénio Antunes 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 Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
major de artilharia (41477862) José Manuel da Silva Agordela.
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 (41477262) Rui Manuel Martins Reis.
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-
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mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
tenente-coronel do serviço de material (material) (31630061)
Jorge Martins Soeiro.
Por portarias de 31 de Julho de 1986:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 2.’ classe por, segundo parecer
do Conselho Supet-ior 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 (51403011) Manuel Amaro Bernardo.
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
n’ento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
major de infantaria (06171965) Fernando frazo Fernandes
Costa.
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
riento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
major de artilharia (02838666) Alberto Nuno Lara Ponces de
Carvalho.
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 310 e 36.° do Regula
uento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
tenente-coronel do serviço de administração militar (50330211)
Manuel Antunes Borges Correia.

Por portaria de 24 de Julho de 1986:
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
considerado ao abrigo dos artigos 310 e 360 do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro dc 1971, o
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capitão do serviço geral do Exército, na reserva, (51129111)
António Valente.

Por portarias de 31 de Julho de 1986:
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
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 (50882811) Francisco Gre
gório Mendes.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha dc 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 miliciano de infantaria (07249364) José Manuel Ferrei
rinho de Sousa Gonçalves, da DAI.

Por portarias de 10 de Julho de 1986:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar, nos termos
do artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 397/85, de 11 de Outubro de
Patrono do
1985, com a medalha de D. Afonso Henriques
Exército, de 2. classe, por ter sido considerado ao abrigo do
artigo l.° do mesmo decreto, o tenente-coronel de artilharia
(50447111) Samuel Matias do Amaral.
—

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar, nos termos
do artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 397/85, de 11 de Outubro de
Patrono do
1985, com a medalha de D. Afonso Henriques
Exército, de 2.’ classe, por ter sido considerado ao abrigo do
artigo 1.0 do mesmo decreto, o capitão do serviço geral do Exér
cito (51342511) Gil Infante Arronches.
—

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:
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3 de Julho de 1986:
Capitão do serviço de material (50248111) António do Carmo
Domingues;
Capitão do serviço geral do Exército (50885711) João Luís de Oliveira.
6 de Agosto de 1986:
Tenente-coronel de infantaria (50707511) Arnaldo Inácio Arrais
Viegas;
Capitão de transmissões (50790211) Júlio Gonçalves Afonso;
Capitão de transmissões (50791711) Júlio Portela dos Santos Costa;
Capitão do serviço geral do Exército (51785111) António Manuel de
Sá;
Capitão do serviço geral do Exército (50439011) Armindo Joaquim
Martins Monteiro;
Capitão do serviço geral do Exército (50906111) João Jesuíno;
Capitão do serviço geral do Exército (50421511) Joaquim Moreira de
Sousa;
Capitão do serviço geral do Exército (51287011) Júlio da Conceição
Rosinha da Silva.
Por alvará de 7 de Março de 1986, publicado no Diário da Repúblicci,
2. Série, n.° 112, de 16 de Maio do mesmo ano, foi agraciado
com o grau de Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique
o coronel de infantaria Manuel Maria Amaral de Freitas.

Por despachos do Primeiro-Ministro de 14 de Março de 1986 e 22 de
Abril de 1986, publicados no Diário da República, 2. Série,
n.° 111, de 15 de Maio de 1986, foram autorizados, respect•
vamente, a aceitar as seguintes condecorações estrangeiras os
oficiais a seguir indicados:
Capitão de infantaria José Francisco ferraz Barata, a Cruz de Cava
leiro de 1.a classe da Ordem da Insígnia de Honra, em ouro, da
Áustria;
Tenente-coronel de artilharia João Manuel Machado Montalvão dos
Santos e Silva, o grau de Comendador da Ordem da Fénix, da
Grécia.

Por alvarás de 9 de Janeiro de 1986, publicados no Diário da Repú
blica, n.° 157, de 11 de Julho do mesmo ano, foram agraciados
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com os seguintes graus da Ordem Militar de Avis os oficaiis
abaixo designados:

Comendador:
Brigadeiro Rafael Guerreiro ferreira;
Brigadeiro João Gomes do Amaral;
Coronel de infantaria Fernando Manuel Schmidt de Montalvão e
Silva;
Coronel de infantaria Fernando Augusto Castilho Palma ferro;
Coronel de infantaria Rui Xavier Lobato de Faria Ravara;
Coronel de infantaria António José Ribeiro;
Coronel de infantaria António Lopes Figueiredo;
Coronel de infantaria Carlos Alberto Gonçalves;
Coronel de artilharia Carlos Manuel de Oliveira Castro;
Coronel de artilharia Carlos José Brancal Lopes Furtado;
Coronel de artilharia Joaquim Fernando Lopes Gomes Marques;
Coronel de transmissões José Eduardo Roquete Morujão;
Coronel do serviço de administração militar Fernando Dias Frade;
Tenente-coronel de infantaria António Gil Marques Nunes.

Oficial:
Tenente-coronel de infantaria José António Dias Núncio;
Capitão do serviço geral do Exército Álvaro Lopes.

Cavaleiro:
Tenente-coronel de cavalaria Germano Miquelina Cardoso Simões;
Tenente-coronel de infantaria Américo Simões Gaspar;
Tenente-coronel de infantaria Valdemar Dinis Clemente;
Tenente-coronel de infantaria António Manuel Rodrigues Cardoso;
Tenente-coronel de infantaria Martinho de Sousa Pereira;
Tenente-coronel de engenharia Duarte Nuno de Ataíde Saraiva Marques Pinto Soares;
Major de infantaria Américo Paulo Maltez Soares;
Major de infantaria José Manuel da Costa Barbosa Pinto;
Major de infantaria Carlos Meio Coelho de Moura;
Major de infantaria Francisco do Rosário Gonçaives Freire;
Major de infantaria João Carlos Miranda Ventura Neves Barata;
Major de artilharia Henrique José Castro Osório Maurício;
Major de cavalaria António José Nunes de Melo;
Major de cavalaria Joaquim Canteiro Capão;
Major do quadro especial de oficiais Manuel Ferreira de Carvalho;
Major do serviço geral do Exército, na reserva, Duarte Ferreira de
Queiroz;
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dc engenharia Manuel Martins da Costa;
do serviço geral do Exército Alcides Costa;
do serviço geral do Exército José de Almeida Messias Albano;
de artilharia Vítor Daniel Rodrigues Viana.

Louvores:
Presidência da República

Louvo o coronel médico (50935911) José Manuel Nobre Viegas
Gonçalves Correia pela dedicação e competência de que deu
amplas provas ao longo dos dez anos em qtie prestou serviço na
Presidência da República.
Médico pessoal do Presidente da República, a sua acção não
conheceu limites de horário ou de local e estendeu-se com
exemplar humanidade, compreensão e permanente disponibili
dade em favor de quantos dela necessitaram.
Em todas as deslocações do Presidente da República e nas visitas
dos Chefes de Estado estrangeiros a Portugal, o coronel Viegas
Coireia não se poupou a esforços nem a sacrifícios mesmo, para
que a assistência necessária tivesse sempre o mais elevado nível
de eficiência, não obstante exercer cumulativamente a direcção
de uma unidade hospitalar das Forças Armadas.
As qualidades militares e humanas do coronel médico Viegas
Correia, aliadas a uma sã camaradagem, fazem jus a que lhe
seja dado público e destacado louvor e qualificam-no como um
oficial de grande mérito.
Presidência da República, 7 de Março de 1986.— O Presidente
da República, António Ramalho Eanes.
(Publicado no D. R.,

2. Série, n.° 65, de 19 de Março de 1986.

Estado-Maior-General das forças Armadas
Louvo o brigadeiro (51468111) António Xavier A. y C. Pereira Cou
tinho pela forma altamente eficiente corno desempenhou, ao longo
de mais de dois anos, as funções de director da Polícia Judiciária
Militar.
Militar exemplar, disciplinado e de grande ombridade, dotado de
excelentes qualidades dc trabalho, sentido do dever e espírito
de bem servir, desempenhou as suas funções com invulgar
entusiasmo e grande dedicação, muito contribuindo, com a sua

ORDEM DO EXERCITO N.° 17

1376

2.’ Série

criteriosa e inteligente actuação, para a eficiência do Serviço e
o bom nome das Forças Armadas.
Reconhece-se que, no contexto da organização judiciária militar,
o Serviço de Polícia Judiciária Militar ocupa posição fuicral,
recaindo sobre o seu director um conjunto de pesadas respon
sabilidades, designadamente a exigência de assegurar e manter
em níveis elevados de eficácia as condições infra-estruturais e
humanas que se reputam indispensáveis à consecução das finail
dades legais do Serviço.
Mercê da sua rápida percepção dos objectos do Serviço, o Ser
viço de Polícia Judiciária Militar, sob a sua esclarecida direcção,
alcançou níveis de produtividade assinaláveis.
Cumpre ainda salientar o empenho e a presteza com que solucio
nou de forma satisfatória algumas questões menos fáceis que
entravavam uma possível melhor acção do Serviço, sensibilizando
instâncias civis e militares para uma mais perfeita colaboração
com o Serviço de Polícia Judiciária Militar e os demais órgãos da
jurisdição castrense.
Também, mercê do justificado prestígio de que goza no seio da
instituição militar, foi-lhe possível lançar as bases para um relacio
namento mais estreito e profícuo entre os ramos e o Serviço de
Polícia Judiciária Militar.
Ao nível da administração do Serviço, é ainda de salientar o
rigor e a eficácia que presidiram à utilização das responsabili
dades orçarnentais, ao mesmo tempo que se implernentou a
adopção de critérios mais racionais no âmbito da gestão corrente
dos recursos existentes.
As medidas que propôs com vista à revitalização do Serviço,
algumas já em fase de execução, outras ainda em projecto, são
fruto de um labor incansável que desenvolveu ao longo da sua
permanência na direcção do Serviço e que são penhor dos
êxitos já alcançados.
Por tudo isto, pela isenção, imparcialidade, frontalidade e digni
dade com que tratou as questões dedicadas que amiúde se colo-.
cam a quem ocupa funções marcadamente difíceis, considero
os serviços prestados no Serviço de Polícia Judiciária Militar
pelo brigadeiro António Pereira Coutinho extraordinários, rele
vantes e distintos.
O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, 15 de
Maio de 1986, José Lemos Ferreira, general.
(Publicado

no

D. R., 2.’ Série, n.° 120 de 26

de Maio de

1986.)
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Estado-Maior do Exército

Louvo o general (50595611) Fernando Louro de Sousa, na situação
de reforma, pela sua valiosa participação nos trabalhos de
Flistória Militar que vêm a ser elaborados no âmbito do Exército.
Oficial general de elevadas qualidades pessoais e profissionais
que demonstrou ao longo de uma notável carreira dedicada à
Instituição Militar, tem continuado voluntariamente, mesmo
após a passagem à situação de reforma, a dar a sua contribuição
em estudos de interesse para o Exército. São assim de realçar
a colaboração significativa que prestou à «Comissão para o
Estudo das Campanhas em África» (1961-1974) com a elabo
ração dos «Comentários do 1,0 volume da Resenha Histórico-Militar» e a entrega de um extenso e bem organizado processo
sobre a situação na Guiné durante o período da sua permanência
naquela ex-província ultramarina e ultimamente a apresentação
de um trabalho sobre a «Expedição a Timor-1945», que se
reputa de grande interesse para o estudo histórico daquela Expe
dição, em virtude das informações recolhidas, da documentação
coligida e dos comentários que a sua experiência pessoal do
assunto lhe permitiram elaborar e reunir.
Nestas condições é-me muito grato destacar o grande interesse,
larga experiência, e elevados conhecimentos e qualidades de
organização mais urna vez demonstradas pelo general Louro de
Sousa, e dar público testemunho da valia dos trabalhos de carác
ter histórico-militar elaborados por aquele oficial general.
Ministério da Defesa Nacional, 26 de Junho de 1986.
O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Scilazar Braga, general.
—

Louvo o coronel médico (50937611) José Manuel Carrilho Ribeiro,
porque durante dois anos que exerceu as funções de director do
1-lospital Militar Principal revelou invulgar interesse pelo ser
viço, elevada competência, espírito de missão, dinamismo e pon
deração, mantendo o órgão de saúde que dirigiu a um nível de
reconhecida credibilidade técnico-científica que lhe permitiu res
ponder à grande maioria das situações médicas e cirúrgicas com
que foi confrontado.
Tratando-se de um Estabelecimento extraordinariamente hetero
géneo e diversificado na sua estrutura, nos seus equipamentos
e no pessoal que o serve, na sua grande maioria civil, vocacionado
fundamentalmente para a área assistencial, mas também para a
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docência em algumas especialidades médicas e de farmácia
hospitalar, o que torna a sua direcção complexa e absorvente,
soube o coronel médico Carrilho Ribeiro ultrapassar todas as
dificuldades com uma elevada capacidade de chefia.
No prosseguimento das acções desenvolvidas de acordo com um
plano director preestabelecido, são de destacar a abertura da
Unidade de Cuidados Intensivos e de um Serviço de Medicina
e de Ortopedia para familiares de militares; a reconversão e am
pliação dos Serviços de Clínica Médica, Cardiologia e Gastroen
terologia; a instalação de um novo serviço de Anatomia Patológica e melhorias no bloco operatório de Ortopedia e Mater
nidade. De salientar ainda no plano científico e pedagógico a
colaboração com a Faculdade de Ciências Médicas, quanto à
inserção da clínica de Dermatologia e Venereologia no íimbito
do ensino pré-graduado, o que reforçou sobremaneira o prestígio
do Serviço de Saúde Militar e do Exército.
O coronel Carrilho Ribeiro, conjugando os seus extraordinários
dotes humanos, de que se destacam, a coragem intelectual e moral,
vincada personalidade e inexcedível dignidade de atitudes e pro
cedimentos, com o seu grande prestígio pessoal e alta craveira
profissional tem conseguido superar os problemas que se lhe
apresentaram do Hospital Militar Principal e estimular os seus
subordinados, revelando alta capacidade de direcção, que o
tornam paradigma de virtudes militares e o indigitam para o
desempenho de funções da mais alta responsabilidade.
Da acção desenvolvida pelo coronel médico Carrilho Ribeiro, nas
elevadas funções de director do Hospital Militar Principal que
exerceu de forma exemplar, resultou honra e lustre para o Exér
cito, devendo os serviços por si prestados ser considerados
extraordinários, relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 2$ de Maio de 1986.— O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Satazar Braga, general.

Louvo o coronel do serviço de administração militar (51307811) Antó
nio Cardoso ferreira da Costa, pela forma altamente competente,
criteriosa e dedicada corno, desde há cerca de 2 anos, tem
desempenhado as funções de adjunto do director do Departa
mento de finanças do EME, nas quais, servindo-se da sua vasta
gama de conhecimentos profissionais, tem evidenciado a grande
capacidade de realização de que é possuidor, uns e outra concor
rendo para que sempre tenha levado a bom termo as diversifi
cadas tarefas de que tem sido incumbido.
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Dotado de um completo conjunto de qualidades militares e
pessoais que concorrem para que se encontre no número dos mais
cotados oficiais do Quadro a que pertence, tem sido, com natu
ralidade, um inestimável colaborador do director do Departa
mento de Finanças, que nele não pode deixar de distinguir o
bom senso, a discrição, e a lealdade de que sempre tem dado
provas.
Patenteando elevada capacidade de trabalho e resistência à
adversidade, tem o coronel Ferreira da Costa mostrado quanto é
merecedor da confiança que em si tem sido depositada ao serem-lhe confiados lugates de sucessiva maior responsabilidade.
Pelas muitas qualidades que tem revelado ao longo da sua
carreira e pelo espírito de sacrifício que sempre tem manifestado,
de que uma e outro, ultimamente, muito beneficiou o Departa
mento de Finanças e o mais elevado escalão do Exército, justo é
que, através do presente louvor, se testemunhe ao coronel fer
reira da Costa toda a consideração de que é credor, e se reconhe
çam os serviços por si prestado como distintos e de muito mérito.
Ministério da Defesa Nacional, 28 de Maio de 1986.
O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Stitazar Braga, general.
—

Louvo o capitão comando (11532073) Horácio dos Santos, pela maneira
interessada, competente e dinâmica corno se integrou numa missão
militar aos Estados Unidos da América, na preparação e no
decorrer da qual deu provas de competência, desembaraço, entu
siasmo e espírito de corpo que são apanágio dos Comandos.
Escolhido para esta missão pelos seus méritos profissionais e
pessoais, confirmou a confiança nele depositada, desenvolvendo
com dedicação serviços de mérito que dignificaram o Exército pela
impressão positiva que transmitiram em relação à potencialidade
operacional da Brigada de Forças Especiais.
Ministério da Defesa Nacional, 19 de Maio de 1986.
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 coronel de infantaria (50508811) Fernando do Amara!
Campos Sarmento, pela forma distinta, digna e eficiente, como
desempenhou. nos últimos quatro anos, as funções de comandante
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do Regimento de Infantaria de Faro e inspector da Arma de
Infantaria.
Dotado de grande capacidade de trabalho, espírito de iniciativa,
sentido do dever e das responsabilidades, comandou o Regimento
de Infantaria de Faro de forma notável, dedicando-se à instrução
com dinamismo e competência, elaborando propostas, nomeada
mente para a instrução do Curso Especial de Oficiais Milicianos,
que, por estarem devidamente estudadas e fundamentadas, mere
ceram das entidades responsáveis a melhor aceitação, dando ori
gem ao início de profunda reestruturação e alterações na instru
ção da sua unidade, melhorando o rendimento dos instruendos
e a eficiência da instrução, com reflexos muito positivos para a
imagem da sua unidade e da Infantaria.
Como inspector da Arma, função extremamente difícil e delicada,
dadas as profundas transformações que se estão a processar na
Infantaria, demonstrou, mais uma vez, os seus elevados conhe
cimentos técnicos, a sua capacidade de trabalho e organização,
pondo em evidência o grande espírito de bem servir a profissão
que voluntariamente escolheu, a Arma a que pertence e o Exér
cito que tem sido a sua razão de viver.
De salientar ainda a forma competente e entusiasta como se
dedicou à instrução por objectivos e à nova metodologia de
avaliação, as propostas que apresentou para melhoria do sistema
e a amizade e consideração que granjeou entre os Comandos
das Unidades da Arma e restantes quadros ligados à instrução.
Oficial de elevada craveira intelectual e possuidor de inúmeras
qualidades militares, das quais salientamos a lealdade, a camara
dagem, a ética e a integridade de carácter, demonstradas ao
longo duma já longa vida militar e que o credenciam como um
excelente oficial da sua Arma, que serviu sempre com dignidade.
Pela forma esclarecida, empenhada e eficiente como desempenhou
serviços de grande importância para a Infantaria e para o Exér
cito, dos quais resultou lustre para a Instituição Militar, consi
dera-se que os serviços prestados pelo coronel Campos Sarmento,
no comando do Regimento de Infantaria de Faro e na Direcção
da Arma de Infantaria, devem ser considerados extraordinários,
relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 4 de Agosto de 1986.—O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Scdazar Brctga, general.
Louvo o coronel de inrantaria (51036311) MLirio Arada de Almeida
Pinheiro, pela forma distinta e altamente eficiente como vem
desempenhando, há cerca de dois anos, as funções de inspector
da Arma de Infantaria.
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Sendo evidente a transformação que no campo da instrução se
vem processando na Infantaria o coronel Arada Pinheiro, pelos
seus conhecimentos técnicos, prestígio e experiência da vida
das unidades, teve nessa transformação um papel relevante.
Também o entusiasmo que dedicou à instrução por objectivos
e à execução dos circuitos de avaliação demonstrou não só o
espírito de bem-servir mas também elevado profissionalismo e
competência técnica que o credenciaram como um óptimo
inspector da Arma e colaborador do director da Arma de Infan
taria.
Conhecendo as dificuldades em pessoal na Direcção da Arma
de Infantaria, procurou minimizar essa carência executando diver
sos trabalhos de estudo e planeamento entre os quais se salientam
a revisão das fichas-tarefa das várias especialidades da Arma,
nelas incluindo os cuidados de segurança a observar em todas as
instruções oportunarnente difundidas por todas as Unidades da
Arma e que se têm revelado de muitíssima utilidade para todos os
quadros ligados à Instrução.
Oficial de elevada craveira intelectual e de reconhecidas quali
dades militares entre as quais se salientam a lealdade, a camara
dagem, a integridade de carácter, a capacidade de organização
e chefia e o espírito de bem-servir, ele demonstrou mais uma
vez na sua já longa carreira as qualidades de um grande chefe
que serve, de alma e coração, o Exército e a profissão que cons
cientemente escolheu.
Pela forma esclarecida, competente e eficiente como desempenhou
missões de grande importância para a Infantaria e para o Exér
cito, das quais resultou lustre para a Instituição Militar, o coronel
Arada Pinheiro evidenciou-se como um excelente oficial da Arma
de Infantaria, de quem ainda muito se espera, e os seus serviços
devem ser considerados como extraordinários, relevantes e dis
tintos.
Ministério da Defesa Nacional, 4 de Agosto de 1986.
O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Sobrar Bragct, general.
—

Louvo o coronel de infantaria (50172911) António Fernando Pinto de
Oliveira porque, tendo comandado o Regimento de Infantaria do
Porto durante cerca de dois anos, confirmou as qualidades
humanas e profissionais que muito o distinguem e honram a
Arma de Infantaria a que pertence e que devotadamente serve.
Assumindo-se na plenitude das suas funções de comandante de
uma unidade complexa, sobre a qual recaem encargos vultuosos
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em todas as áreas, revelou um elevado espírito de missão e urna
conduta abnegada, a que alia uma capacidade de decisão e
iniciativa relevantes.
Dedicando especial atenção à área da instrução, o seu entusiasmo
contagiou os seus mais directos colaboradores, pelo que as tarefas
de formação cometidas à Unidade atingiram um elevado rendi
mento. Salienta-se, ainda, a preparação dos encargos operacionais,
cuja aptidão tem sido posta à prova em exercícios e actividades
inopinadas que têm merecido as melhores referências.
Responsável por um vasto património, o coronel Pinto de Oli
veira evidenciou notável capacidade de gestão, empenhando-se
no equacionamento de situações de difícil solução, decorrentes
de obras realizadas na Unidade, que obrigaram a uma reinstala
ção provisória de serviços sem influenciar significativamente a
sua eficiência.
Atento aos problemas que mais afectam o pessoal do Serviço
Militar Obrigatório, exerceu urna acção objectivada para o seu
bem-estar, melhorando instalações e estimulando iniciativas
visando a ocupação de eventuais tempos livres e a promoção
cultural dos jovens incorporados.
Mercê das suas qualidades e virtudes, de que se destaca a sua
natural modéstia, a conduta leal e espírito de camaradagem que
revela em todas as atitudes, a ponderação e elevado sentido das
responsabilidades que cultiva, este oficial soube constituir, com
os seus subordinados, uma equipa muito coesa, disciplinadora
e com elevado espírito de corpo, tornando-se assim um coman
dante prestigiado e muito estimado por todos aqueles que com
ele serviram.
Ao deixar o comando do Regimento de Infantaria do Porto.
pela acção brilhante desenvolvida, de que resultou lustre e honra
para a Região Militar do Norte e para o Exército, os seus serviços
devem ser considerados extraordinários, relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 4 de Agosto de 1986.— O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Scdazar Braga, general.

Louvo o tenente-coronel de infantaria (51351311) Francisco Pinheiro
da Silva, pela forma altamente dinâmica, interessada e eficiente
como comandou, durante cerca de vinte meses, o Batalhão de
Apoio de Serviços da l. Brigada Mista Independente.
Dotado de elevada capacidade de trabalho, forte espírito ana
lítico e de organização e de grande competência técnica, desenvol
veu uma acção muito profícua em todas as áreas de actividade
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da sua Unidade, desde as referentes à disciplina e bem-estar
pessoal, que se traduziram na apresentação impecável que hoje
o seu Batalhão patenteia, até às ligadas à instrução e à actividade
operacional a que as mesmas foram recentemente submetidas.
Lutando com grandes carências de pessoal, quer de quadros quer
de praças por falta de preenchimento das suas necessidades orgâ
nicas e pelos apoios que teve de prestar a outras Unidades do
Campo de Instrução Militar de Santa Margarida, conseguiu
mesmo assim superar todas as dificuldades e imprimir um ritmo
muito vivo a todas as actividades do seu Batalhão, apoiando
logisticamente de forma eficaz todos os exercícios da 1.a Brigada
Mista Independente e os exercícios nacionais da série Orion.
De salientar ainda o apoio prestado ao exercício internacional
«Ardent Ground 85» que, pela meticulosidade com que foi
montado, se traduziu num grande êxito para a sua Unidade e
para o Campo de Instrução Militar de Santa Margarida.
Oficial inteligente, sensato, servido por um crítico espírito consttu
tivo, muito leal, colaborante, disciplinado e disciplinador, dotado
de excelentes relações humanas, que lhe permitiram criar e man
ter fortes laços de espírito de corpo e de coesão na sua Unidade,
o tenente-coronel Pinheiro da Silva, pelas qualidades apontadas
e acções desenvolvidas, cotou-se como um exemplar oficial da
sua Arma, que prestou à 1.a Brigada Mista Independente e ao
Exército serviços que muito justamente devem ser considerados
relevantes e distintos.
O Chefe
Ministério da Defesa Nacional, 4 de Agosto de 1986.
do Estado-Maior do Exército. Jorge da Costa Satazar Braga, general.
—

Louvo o tenente-coronel de artilharia (50447411) Manuel Rodrigues
dos Santos, da Direcção de Transportes, pelas excelentes quali
dades de trabalho, organização e eficiência patenteadas, durante
dois períodos de tempo, que totalizaram aproximadamente quatro
anos, em que exerceu as funções de chefe da Secção de Estudos
da Repartição de Estudos Gerais daquela Direcção, cargo que
agora abandona definitivamente por passar à situação de reserva,
após cerca de trinta anos de serviço no Exército.
Conjugando os seus elevados conhecimentos profissionais, dotes
de ponderação, muita experiência e marcado espírito de dis
ciplina, com a sua forte personalidade, sensibilidade e grande
sentido humano e de justiça, congregou o interesse e competência
dos elementos colocados sob as suas ordens, no melhor e mais
adequado aproveitamento no cumprimento das missões cometidas,
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de entre as quais se destaca, pela sua importância, o levanta.
mento e accionamento do sistema de Transportes Logísticos do
Exército.
Para além deste importante trabalho, é de salientar entre outros
os estudos que elaborou, visando o salto qualitativo que a fun
ção transporte pretende atingir, a qual, a médio prazo, se reflec
tirá numa economia de custos face à rentabilização dos meios
materiais e humanos, e os que preparou para definição das bases
da carreira de sargentos do Quadro Permanente.
Dotado das qualidades acima referidas, grande poder de análise
e síntese, bem como facilidade de escrita, como o atestam alguns
trabalhos apresentados nos Encontros de Estudos Militares, foi
um excelente colaborador do seu director a quem facilitou a
acção, não só pela permanente disponibilidade demonstrada
como, fundamentalmente, pelo espírito de iniciativa evidenciado.
Oficial culto, inteligente e muito trabalhador, o tenente-coronel
Rodrigues dos Santos, durante os quatro anos de chefia da sua
Secção, demonstrou um conjunto de atributos que, aliados ao
elevado sentido de camaradagem, lealdade e espírito de missão,
lhe permitiram prestar serviços que, para além de dignificarem
a Direcção de Transportes, resultaram em honra e lustre para o
Exército que devotadarnente serviu, tornando-se merecedor de
que os mesmos sejam considerados de extraordinários, relevantes
e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 4 de Agosto de 1986.— O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Salazar Braga, general.

Louvo o coronel do serviço de administração militar, na reserva,
(51472911) Augusto Soares Pinheiro pela sua extraordinária com
petência e dedicação sempre demonstradas no desempenho das
mais variadas funções que lhe têm sido confiadas ao longo da
sua carreira, manifestando em todas as actividades elevado
aprumo moral, espírito de iniciativa e marcada eficiência, quali
dades bem patentes nos variados louvores registados na sua folha
de serviço.
Oficial distinto, cumpridor e de invulgares qualidades de trabalho,
em todas as atitudes revela grande lealdade, brio e camaradagem
o que confirma os seus conhecidos dotes pessoais de militar
íntegro, vincada personalidade e de excelentes conhecimentos
específicos do quadro a que pertence nas múltiplas áreas da sua
intervenção.
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Correcto, de trato afável e de pronta disponibilidade, a sua acção
mais se tem destacado nestes últimos 10 anos na chefia da Reparti
ção de Contas, órgão de execução da Comissão de Contas e
Apuramento de Responsabilidades, onde com eficiência tem sa
bido manter urna dinâmica a todos os títulos brilhante, revela
dora de pronunciada capacidade de técnica e elevada consciên
cia da missão, o que tem permitido essencialmente, e após extraor
dinária recuperação, que sejam apresentados, em forma e prazos
legais, os Mapas de Gerência do Exército ao Tribunal de Contas
cujos acórdãos têm traduzido uma actuação correcta e relevante
por parte da Repartição chefiada pelo coronel Soares Pinheiro
o que, para além de muito dignificar a Comissão de Contas e
Apuramento de Responsabilidades, acarreta honra e lustre para
a Instituição Militar, devendo assim os reconhecidos serviços
prestados por este oficial serem considerados de extraordinários,
relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 4 de Agosto de 1986.
O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Satazar Braga, general.
—

Louvo o coronel do serviço de administração militar (52157711) José
Maria Moreira de Azevedo, porque no desempenho das funções de
director das Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento,
durante dois anos, patenteou, e forma inequívoca, elevada dedi
cação, zelo, interesse e forma de actuação extraordinariamente
criteriosa, meritória e digna. Embora a actividade do referido
Estabelecimento se inserisse numa área que de certo modo lhe era
desconhecida, cedo conseguiu, mercê de um trabalho exaustivo,
quer de pesquisa, quer de análise de situações reais e concretas da
vivência diária, adquirir os conhecimentos suficientes e uma
perfeita noção da natureza e agudeza dos problemas e das múl
tiplas implicações que envolvem nos tempos actuais a gestão
daquele importante Estabelecimento Fabril do Exército.
A circunstância de a sua entrada em funções se ter verificado em
período de reestruturação do Serviço de Intendência e da redução
drástica das dotações orçamentais com graves reflexos no Esta
belecimento que dirigia, permitiu realçar mais ainda a actuação
do coronel Moreira de Azevedo, que desenvolveu em permanência
um controlo apertado de fabricos, qualidades e custos, conducen
tes a actuações correctivas nos aspectos e áreas referidos.
Oficial de lealdade extrema, grande simplicidade, íntegro e dotado
de invulgares qualidades de trabalho, abnegação e honestidade,
demonstrou mais uma vez de forma inequívoca a sua elevada
competência profissional e técnica e a sua vocação para ocupar
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cargos de maior responsabilidade, a par de um elevado sentido
do dever, espírito de sacrifício e de missão.
Ao deixar a direcção do referido Estabelecimento por transitar
para a situação de reserva, considera-se da mais elementar justiça
destacar publicamente as qualidades referidas, a forma como exer
ceu as funções que lhe estavam cometidas numa área tão sensí
vel e difícil de que resultou honra e lustre para a Instituição
Militar, pelo que os serviços prestados devem ser considerados
como muito meritórios, extraordinários, relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 4 de Agosto de 1986.— O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Jorge cta Costa Satazar Braga, general.

Louvo o coronel do serviço de administração militar (51423911) José
António Inês Quintas, pela forma eficiente e excepcionalmente
briosa, dedicada, leal e brilhante como, durante cerca de 4 anos,
desempenhou funções de chefia que lhe foram atribuídas na
Manutenção Militar e que culminaram com o desempenho das
funções de subdirector.
Com grande abnegação, dinamismo, espírito de sacrifício e per
manente disponibilidade sem quaisquer sujeições a horários, con
seguiu conferfr notável eficiência à reestruturação de sistemas,
os quais exigiram grande capacidade de desdobramento de acti
vidades em áreas com diversificação e muito condicionantes.
O coronel Quintas tornou-se evidente pelos elevados conheci
mentos técnico-profissionais, que são a resultante do seu per
manente desejo de valorização, quer nos serviços que prestou nas
áreas de instrução, de finanças e de logística, quer, ainda, em
cursos que por livre iniciativa frequentou, sempre adequados ao
desempenho das funções atribuídas a um oficial do Serviço de
Administração Militar.
De salientar ainda o seu espírito aberto, de natural simplicidade
e lhaneza de carácter, fazendo jus à muita estima e consideração
dos seus superiores e subordinados.
Pelas qualidades pessoais e profissionais provavelmente excep
cionais e brilhantes sempre referidas em muitos louvores e
manifestadas ao longo de uma vida devotada à causa militar,
bem merece o coronel José António Inês Quintas que os ser
viços por si prestados, de que resultou honra e lustre para o Exér
cito, sejam considerados relevantes, extraordinários e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 4 de Agosto de 1986.— O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Satazar Braga, general.
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MINISTËRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Louvo o tenente-coronel de cavalaria (50432711) Manuel Soares Monge
pela forma, a todos os títulos notável, como comandou, durante
mais de três anos, o Corpo de Intervenção da Polícia de Segu
rança Pública.
Revelando possuir uma excepcional capacidade de comando, onde
ressaltaram as qualidades já evidenciadas na sua carreira pro
fissional de militar, de que ressaltam a competência, humanidade,
senso e firmeza imprimiu à unidade que comandou um forte
espírito de corpo e coesão, elevado nível técnico e assinalável
espírito de missão, do que resultou ser o Corpo de Intervenção
uma das melhores e mais respeitadas unidades da instituição
policial.
1)e realçar ainda a maneira eficaz como accionou o funcionamento
da unidade, o cuidadoso planeamento feito em toda a actividade
operacional e a forma pessoal altamente generosa como sempre
acompanhou as acções executadas, dando exemplo de coragem,
equilíbrio, bom senso e alto sentido da responsabilidade.
Vivendo intensamente todos os problemas do Corpo de Inter
venção, conquistou o respeito e estima de todos os subordinados
e mereceu a consideração de todos os supetiores.
Pelo seu carácter impoluto e pelas suas qualidades humanas,
profissionais e morais, honrou o tenente-coronel Monge o Exér
cito e a a;ma de cavalaria a que pertence, sendo de toda a
justiça considerar os serviços prestados à causa pública e à
Polícia de Segurança Pública como relevantes, distintos e extra
ordinários.
O Ministro da Administração Interna, Etirico
de Meto. 22 de Maio de 1986.
(Publicado no D. R., 2. Série,

no

da

Silva Teixeira

131, de 9 de Junho de 1986.)

Louvo o capitão de infantaria do QC (60141068) Júlio Manuel de
Carvalho Peyroteo pela forma altamente digna como, ao longo de
mais de seis anos, tem desempenhado todas as tarefas que lhe
foram cometidas no Grupo dc Operações Especiais.
Integrando desde o início a equipa de trabalho para a instalação
da unidade, onde foi posterior e sucessivamente adjunto do
director de instrução, chefe do Gabinete de Instrução, adjunto
do comando e finalmente 2.° comandante interino, em todas as
situações o capitão Peyroteo se afirmou como possuidor de notá
veis qualidades de dedicação, total disponibilidade e indiscutível
eficiência, credenciando-se como merecedor de total confiança em
todas as missões que lhe foram confiadas.
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Profundo conhecedor do Grupo de Operações Especiais e do
pessoal que o integra, bem corno dos indeclináveis princípios
doutrinários e técnica operacional antiterrorista, representa nos
dias de hoje o capitão Peyroteo um importante pilar no Grupo de
Operações Especiais, de cujos conhecimentos depende, em muito,
o futuro e o prestígio de urna unidade que apenas iniciou o seu

processo de afirmação no panorama nacional.
Detentor de elevados dotes de carácter e profundo sentido de
disciplina, com um exemplar espírito de lealdade e reconhecida
coragem moral, conseguiu em todos os instantes constituir-se num
precioso auxiliar do comando, nomeadamente nos momentos mais
difíceis de lançamento e consolidação do Grupo de Operações
Especiais.
Pelas razões apontadas, merece o capitão Peyroteo vir a desem
penhar, na unidade, funções de alta responsabilidade e entendo
que os serviços prestados no Grupo de Operações Especiais e na
Polícia de Segurança Pública, à causa pública, deverão ser con
siderados extraordinários e distintos.
22 de Abril de 1986.— O Ministro da Administração Interna,
Etrico cio Silva Teixeira de Meio.
(Publicado

no D. 1?., 2. Série, n.° 106, de 9 de Maio de 1986.)

Louvo o capitão de infantaria do QC (61411965) António Afonso
Covachã pela forma altamente prestigiante como, ao longo de
mais de quatro anos, vem desempenhando as funções que lhe
forani cometidas no Grupo de Operações Especiais.
Colocado na unidade pouco antes do início do 1.0 Curso de Ope
rações Especiais, num processo inesperado que lhe acarretou
alguma perturbação de natureza profissional, nem por isso deixou
de se dedicar por inteiro à instrução, confirmando as já reco
nhecidas qualidades de competência, fruto de longa experiência
anterior de instrutor e combatente.
Tendo assumido mais tarde o comando da Unidade Especial de
Intervenção numa fase particularmente dificil em que o moral
dos seus elementos atravessava um período crítico, conseguiu o
capitão Covachã, mercê de uma notável acção de comando,
norteada pelo exemplo, conduzir a Unidade Especial de Inter
venção a níveis operacionais que em nada se deslustram quando
comparados com unidades similares estrangeiras.
Intransigente defensor da organização, lutou com êxito, com
problemas de toda a ordem, decorrentes da escassez de meios
humanos e materiais, conseguindo em todas as situações, quando
chamado ao cumprimento de qualquer missão, prestar um

(
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serviço pautado por indeclináveis padrões de qualidade, unani
memente reconhecido por entidades nacionais e estrangeiras.
Extremamente exigente para com o comando, mas simultanea
mente compreensivo e humano para com os seus subordinados,
materializou em todas as situações o espírito nobre que deve
animar os elementos que integram uma força especial, e que
sempre procurou transmitir ao pessoal sob o seu comando.
Pelas razões apontadas, entendo que os serviços prestados pelo
capitão Covachã no Grupo de Operações Especiais e, através
deste, na Polícia de Segurança Pública deverão ser considerados
extraordinários e distintos prestados à causa ptblica.
22 de Abril de 1986.
O Ministro da Administração Interna,
Eurico da Silva Teixeira de Meio.
—

(Publicado no D. R., 2.’ Série, n.° 106, dc 9 de Maio de 1986,)

II— MUDANÇAS DE SITUAÇÃO
Oficiais do quadro permanente
Passagem à situação de adido:
Nos termos do n.° 9 da alínea 5) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Major do quadro especial de oficiais, no quadro, (46209762) Manuel
João Belchiorinho Baptista, por ter sido requisitado 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 1
Contas em 21

de Julho de 1986, anotada pelo Tribunal de
de Agosto de 1986.)

Desligados do serviço:
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
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datas referidas atingiram o limite de idade para transitarem
para a situação de reforma:
General (51364111) Orlando Ferreira Barbosa, desde 21 de Agosto de
1986;
Brigadeiro (50264311) António Eduardo Castro de Ascenção, desde
23 de Agosto de 1986;
Tenente-coronel de infantaria (51 101711) António Vasques Osório,
desde 2 de Agosto de 1986;
Tenente-coronel de infantaria (51123911) Mário dos Santos Catdoso,
desde 17 de Agosto de 1986;
Capitão do serviço geral do Exército (51488711) 1-lenrique dos Santos
Campos, desde 31 de Agosto de 1986.

III

—

PROMOÇÕES E GRADUAÇÕES

Oficiais do quadro permanente
Corpo de oficiais generais:
Nos termos da alínea e) do artigo 117.° do Estatuto cio Oficial do
Exército, é promovido ao posto de general o brigadeiro (50704711)
Hugo Manuel Rodrigues dos Santos conforme deliberação do Con
selho de Chefes do Estado-Maior, em 30 de Abril de 1986, con
firmada pelo Conselho Superior de Defesa Nacional, em 27 de
Maio de 1986, ao abrigo do disposto no nY 2 do artigo 28.° da
Lei de Defesa Nacional e das forças Armadas, aprovada pela
Lei n.° 29/82, de 11 de Dezembro.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 30 de Abril
de 1986, 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 general o brigadeiro
(50273511) Amílcar Fernandes Morgado conforme deliberação
do Conselho de Chefes do Estado-Maior, em 30 de Abril de 1986,
confirmada pelo Conselho Superior de Defesa Nacional, cm 27
de Maio de 1986, ao abrigo do disposto no n.° 2 do artigo 28.°
da Lei de Defesa Nacional e das forças Armadas, aprovada
pela Lei nY 29/82, de 11 de Dezembro.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 30 de
Abril de 1986, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos
vencimentos.

1
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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 (50273711)
José do Nascimento de Sousa Lucena conforme deliberação do
Conselho de Chefes do Estado-Maior, em 30 de Abril de 1986,
confirmada pelo Conselho Superior de Defesa Nacional, em 27 de
Maio de 1986, 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.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 30 de
Abril de 1986, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos
vencimentos.
(Por portaria de 30 de Abril de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 276/75.

Armas e serviços:
Estado-Maior do Exército
Coronel do serviço de administração militar, o tenente-coronel do
serviço de administração militar (51485211) Alexandre Jorge
Reis de Sousa franco, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 30 de Janeiro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 276/75.J

Direcção do Serviço de Finanças
Coronel do serviço de administração militar, o tenente-coronel do
serviço de administração militar (51204311) António Moniz Ar
duíno dos Santos, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 31 de Março de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n’ 276/75.)

Órgãos de execução dos serviços e outros elementos:
Estabelecimentos fabris
Manutenção Militar
Major do serviço de administração militar, no quadro, o capitão do
serviço de administração militar, adido, (00448970) Mário Ale
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xandre Alves Antunes, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 15 de Janeiro de 1986. Não carece de
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.

visto do
276/75.)

Major do serviço de administração militar, no quadro, o capitão do
serviço de administração militar, adido, (07731369) Alfredo
Couto Ribeiro, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Janeiro de 1986. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276/75.)

Oficinas Gerais de Material de Engenharia
Coronel do serviço de administração militar, no quadro, das Oficinas
Gerais de Material de Engenharia, o tenente-coronel do serviço
de administração militar, adido, nas referidas Oficinas, (51424111)
Manuel António da Silva Brogueira, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 15 de Janeiro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276/75.)

Diversos:
Centro de Gestão Financeira de Santa Margarida
Coronel do serviço de administração militar, o tenente-coronel do
serviço de administração militar (52157811) António Alberto
Bravo ferreira, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 7 de Março de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276/75.)

Adidos:
Comissão de Contas e Apuramento de Responsabilidades
Repartição de Contas
Coronel do serviço de administração militar, adido, na Repartição
de Contas da Comissão de Contas e Apuramento de Respon
sabilidades, o tenente-corotiel do serviço de administração militar,
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adido, na referida Repartição de Contas, (50473311) Rui Dionísio
Paredes Valério, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 31 de Março de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276/75.1

Ministério das Finanças
Guarda Fiscal
Coronel do serviço de administração militar, adido, no Ministério
das Finanças, na Guarda Fiscal, o tenente-coronel do serviço de
administração militar, adido, no referido Ministério e Guarda,
(50635711) Joaquim Delgado Tomé, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 18 de Janeiro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 276/75.)

IV

—

DECLARAÇÕES

Colocações e desempenho de funções:
1) Por despacho de 28 de Maio de 1986, do general CEME, o
general (50273511) Amílcar fernandes Morgado foi nomeado para
desempenhar as funções eventuais de adjunto do Chefe do Estado-Maior do Exército, desde a data do presente despacho.
O general fernandes Morgado mantém-se apresentado no Gabinete
do CEME.
2) O major de transmissões, na situação de reserva, (51095311)
João Gaspar Fernandes Ribeiro continuou a prestar serviço efectivo
na Escola de Sargentos do Exército, após a sua passagem á reserva
em 25 de Janeiro de 1986.

3) O capitão de transmissões, na situação de reserva, (50981611)
Rui Bernardo Claro deixou de prestar serviço efectivo na Direcção
da Arma de Transmissões, desde 4 de Agosto de 1986.
4) O tenente-coronel do serviço de administração militar, na
situação de reserva, (51474811) Fernando Gonçalves Roberto deixou
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de prestar serviço efectivo no Estado-Maior-General das forças
Armadas em 31 de Julho de 1986.
5) O major do serviço de administração militar, na situação
de reserva, (51474011) Alexandre José Carvalho Pereira deixou de
prestar serviço efectivo na Guarda Nacional Republicana, desde 1 de
Agosto de 1986.
6) O major do serviço
(51093711) José Joaquim
prestar serviço no Centro
Estado-Maior-General das
á reserva, em 3 de Janeiro

geral do Exército, na situação de reserva,
Gonçalves Silva Cordeiro continuou a
de Catalogação das Forças Armadas do
Forças Armadas, após a sua passagem
de 1986.

7) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (52259211) António José Fernandes deixou de prestar serviço
efectivo no Estado-Maior-General das Forças Armadas, desde 1 de
Agosto de 1986.

Cursos, estágios e tirocínios:
8) Deve ser averbado ao tenente-coronel de infantaria (51403911)
José Alberto Reynolds Mendes o 68.° Curso do Colégio de Defesa
Nato que frequentou em Itália, com aproveitamento.
9) Devem ser averbados ao tenente de infantaria (00622082)
José Carlos Abreu Bastos os cursos abaixo indicados que concluiu
nos Estados Unidos da América, com aproveitamento:
—

—

—

Operações Especiais;
Pisteiro;
Percursos
Pára-quedismo Militar.
—

Listas de promoção:
10) Lista de promoção dos majores da Inspecção de Bandas e
fanfarras do Exército, a vigorar no 2.° semestre de 1986, elaborada
nos termos do n.° 9.2 e 11.1 da Portaria n.° 576/77, de 15 de
Setembro:
Major Fernando José Sanches;
Major Joaquim Alves de Amorim.
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Rectificações:
11) À Ordem do Exército, 2. Série, n.° 2, de 15 de Janeiro de
1986, no louvor respeitante ao coronel de artilharia José Manuel
Santos de Faria Leal são feitas as seguintes rectificações:
a páginas 120, linhas 30/31 e 35/36, onde se lê: «Centro de Ins
trução de Artilharia Antiaérea e de Costa» deve ler-se: «Centro de
Instrução de Artilharia Antiaérea de Cascais».
a páginas 121, linha 18, onde se lê: «Antiaérea e de Costa» deve
lei-se: «Antiaérea de Cascais».
—a páginas 121, linha 19, onde se lê: «da Artilharia Antiaérea e
de Costa», deve ler-se: «da Artilharia Antiaérea».
—

—

V

—

OBITUÁRIO

1986:
Julho, 3—Capitão, reformado, (52037011) José Augusto da Costa
falcão, do Quartel-General da Região Militar do Centro.
Julho, 19—Capitão, reformado, (50552111) Manuel da Cruz, 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

4-
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2. SÉRIE
N.° 18/15 DE SETEMBRO DE 1986

Publica-se ao Exército o seguinte:

1— DECRETOS, PORTARIAS E DESPACHOS

ESTADO-MAIOR DO EXERCITO
Nomeio o brigadeiro Rui Ernesto Freire Lobo da Costa, que vinha
a exercer, no posto de coronel, as funções de 2.° comandante
da 1.a Brigada Mista Independente, para desempenhar interi
namente o cargo de director da Arma de Cavalaria, a partir de
3 de Setembro de 1986, cm substituição do coronel de cava
laria Serafim da Cruz Duarte Pinto, que exercia interinarnente
o mesmo cargo e do qual é exonerado na mesma data.
Estado-Maior do Exército, 2 de Setembro de 1986.—O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Satazar Braga, general.

II— MUDANÇAS DE QUADRO
Quadro permanente
Considerado com ingresso provisório no quadro permanente do serviço
de saúde (ramo veterinário), desde 11 de Junho de 1985, nos
termos da Portaria n.° 126/80, de 21 de Março, o aspirante a
oficial miliciano médico veterinário (09221082) José Luís Miguez
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Barroso, da Escola Prática do Serviço Veterinário Militar, que
concluiu o 1.0 T/CEOM/85, com a classificação de 11,63 valores.
É graduado no posto de alferes desde 11 de Junho de 1985.
(Por portaria de 11 de Junho de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 26 de Agosto de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Considerado com ingresso definitivo no quadro permanente do ser
viço de saúde (ramo veterinário), desde 31 de Agosto de 1985,
colocado no Ouartel-General da Região Militar do Norte, com
o posto de tenente veterinário desde 31 de Agosto de 1985, con
tando a antiguidade e com direito a vencimentos deste posto,
desde a mesma data, nos termos do n.° 18 da Portaria n.° 126/80,
de 21 de Março, e alínea b) do artigo 31.° e artigo 74.° do
Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, o alferes graduado do
serviço de saúde (09221082) José Luís Miguez Barroso.
Foi considerado com ingresso provisório no quadro permanente do
serviço de saúde por portaria de 11 de Junho de 1985.
Concluiu com aproveitamento, em 30 de Agosto de 1985, o
estágio para oficial do quadro permanente do serviço de saúde,
no qual obteve a classificação final de 12,845 valores.
Preenche a vaga deixada pelo tenente veterinário Jorge Manuel
Salter Cid Gonçalves, que foi promovido a capitão em 1 de
Julho de 1982.
Fica colocado na escala do seu serviço imediatamente à esquerda
do tenente veterinário António José Carrilho da Cunha Pereira.
(Por portaria de 31 de Agosto de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 26 de Agosto de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

III

—

MUDANÇAS DE SITUAÇÃO

Oficiais do quadro permanente
Corpo de oficiais generais:
Passagem à situação de adido:
Nos termos do n.° 3 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Domingos Américo Pires Tavares, no quadro,
do Quartel-General da Região Militar do Centro, onde con

General (51038611)

2.’ Série

ORDEM DO EXÉRCITO N.’ 18

1399

tinua, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 26 de Agosto de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Passagem à situação de reserva:
General (51329811) João António Lopes da Conceição,
da condição 1? da alínea b) do n.’ 1 do artigo 1.0
-Lei n.° 514/79, de 28 de Dezembro, devendo ser
nesta situação desde a data da presente portaria.
fica com a pensão mensal de 12$ 740$00. Conta
serviço.

nos termos
do Decretoconsiderado
44 anos de

(Por portaria de 20 de Junho de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/751.l
Brigadeiro (51389911) Pedro Júlio de Pezarat Correia, 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 139 520$00. Conta 43 anos de
serviço.
(Por portaria de 1 de Julho de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75J)

Armas e serviços:
Ingresso nos quadros:
Quadro da Arma de Infantaria
Tenente-coronel de infantaria, adido,
Ferreira, da Direcção da Arma de
de prestar serviço em diligência,
da República, se apresentou no

(06993063) Rogério Coutínho
Infantaria que, por ter deixado
na Casa Militar do Presidente
Exército em 10 de Março de

1986, desde quando deve ser considerado nesta situação, para
preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 10 de Março de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 26 de Agosto de 1986. Não são devidos emolu

mentos.)
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Quadro do Serviço de Saúde
Capitão farmacêutico, adido, (19359179) Armando Cerezo Grana
deiro Vicente, por ter deixado de prestar serviço no Laboratório
Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos em 1 de Fevereiro
de 1986, desde quando deve ser considerado nesta situação,
para preenchimento de vaga no quadro.
Tenente farmacêutico, adido, (03150176) Hélder Cabrita Moniz dos
Santos, por ter deixado de prestar serviço no Laboratório Militar
de Produtos Químicos e Farmacêuticos em 1 de Fevereiro de
1986, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por

portaria de 1 de Fevereiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 26 de Agosto de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Quadro do Serviço de Administração Militar
Tenente-coronel do serviço de administração militar, adido, (50620011)
Joaquim Francisco Cabo Verde que, por ter deixado de prestar
serviço nas Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento, se
apresentou no Exército em 31 de Janeiro de 1986, desde quando
deve ser considerado nesta situação, para preenchimento de vaga
no quadro.
(Por portaria de 31 de Janeiro de
Contas em 26 de Agosto de
mentos.)

1986,
1986.

visada pelo Tribunal de
Não são devidos emolu

Passagem à situação de adido:
Nos termos do n.° 16 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),
no quadro, (51688711) Álvaro Antunes Lucas, do Depósito Geral
de Material de Guerra, onde continua colocado, devendo ser con
siderado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 8 de Fevereiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 26 de Agosto de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
Capitão do serviço geral do Exército, no quadro, (52057311) Hen
rique Joaquim Serrano Mira, da Repartição de Recrutamento
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da Direcção do Serviço de Pessoal, onde continua colocado,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 31 de Janeiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 26 de Agosto de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
Capitão do serviço geral do Exército, no quadro, (50420711) Elísio
Augusto Gouveia, da Escola Prática de Transmissões, onde
continua colocado, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Fevereiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 26 de Agosto de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
Capitão do serviço geral do Exército, no quadro, (50442111) Pedro
da Silva Bonito, do Centro de Estudos Psicotécnicos do Exército,
onde continua colocado, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 23 de Fevereiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 26 de Agosto de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
Capitão do serviço geral do Exército, no quadro, (51547811) José
Francisco Tomé Bebiano, do Regimento de Infantaria de Elvas,
onde continua colocado, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 28 de Fevereiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 26 de Agosto de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
Capitão do serviço geral do Exército, no quadro, (50848511) Ernesto
Vieira da Mota, da Casa de Reclusão da Região Militar do
Norte, onde continua colocado, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 4 de Março de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 26 de Agosto de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Nos termos do n.° 17 da alínea li) do artigo 44.° do Decreto
-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Coronel de cavalaria, supranumerário permanente, (52156011) Mário
Arnaldo de Jesus da Silva, da Direcção da Arma de Cavalaria,
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onde continua colocado, por se encontrar em diligência na
Presidência do Conselho de Ministros (assessor militar do
1.0 Ministro), devendo ser considerado nesta sittlação desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 5 de Dezembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 26 de Agosto de 1986. 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:
Tenente-coronel de transmissões, no quadro, (50776211) João Manuel
Maia de Freitas, da Direcção da Arma de Transmissões, 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 fevereiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 26 de Agosto de 1986. Não são devidos emolu

mentos.)

Tenente-coronel veterinário, no quadro, (067 6666$) Joaquim Fran
cisco de Oliveira Salgado, da Direcção do Serviço de Saúde,
onde continua colocado, por se encontrar em diligência na
Escola do Serviço de Saúde Militar (Estado-Maior-General das
Forças Armadas), devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 31 de Janeiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 26 de Agosto de 1986. 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, (50092011) Manuel Lima Pinho
de Oliveira, da Direcção da Arma de Infantaria, onde continua
colocado, por aguardar preenchimento de vacatura, devendo sei
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 22 de fevereiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 26 de Agosto de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
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Coronel do serviço de administração militar, no quadro, (51304311)
José Martins Patrício, do Centro de Gestão Financeira da Região
Militar do Sul, onde continua colocado, por aguardar preenchi
mento de vacatura, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 7 de Março de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 26 de Agosto de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Passagem à situação de reserva:
Coronel de infantaria (50857211) José Garção Sambado, nos termos
da condição la da alínea b) 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 124 700$00. Conta 43 anos de

serviço.
(Por portaria de 22 de Junho de 1986. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.D

Tenente-coronel de infantaria (50670711) Carlos Diamantino Bace
lar Pires, 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, de
vendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Fica com a pensão mensal de 119 300$00. Conta 43 anos de
serviço.
(Por portaria de 15 de Junho de 1986. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.D

Coronel do serviço de administração militar (51474511) Aventino
Alves Teixeira, 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 con
siderado nesta situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 114 000$00. Conta 36 anos de
serviço.
(Por portaria de 11 de Junho de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 275-A/75
Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção)
(50684511) João Carlos Bastardo, nos termos da alínea d) do
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n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei no 514/79, de 28 de Dezem
bro, devendo ser considerado nesta situação desde a data da pre
sente portaria.
fica com a pensão mensal de 105 020$00. Conta 39 anos dc
serviço.
(Por portaria de 1 de Julho de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Major do serviço geral do Exército (50340011) António Correia
Ribeirinho, 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.
(Por portaria de 9 de Maio de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75

Reforma extraordinária:
Por despacho da Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previdência,
de 4 dc Agosto de 1986, publicado no Diário da República,
II Série, n.° 191, de 21 de Agosto de 1986, passou a ser pago
pela Caixa Geral de Aposentações, a partir do mês de Setembro
de 1986, o oficial a seguir indicado:
Tenente-coronel de artilharia (51371511) Manuel Jorge Dias Sousa
figueiredo, 81 033$00.

Oficiais de complemento
Passagem à situação de reserva:
Capitão miliciano (Decreto-Lei n.° 90/78) de engenharia (31429057)
Guilherme André Coelho de Oliveira Reis, nos termos do
Decreto-Lei n.° 514/79, de 28 de Dezembro, devendo ser con
siderado nesta situação desde 28 de Junho dc 1986.
Fica com a pensão mensal de 67 838$00. Conta 28 anos e 10
meses de serviço.
(Por portaria de 28 de Junho de 1986. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.lt
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Oficiais do quadro permanente
Armas e serviços:
Estado-Maior do Exército
Coronel de infantaria, o tenente-coronel de itifantaria (51401011)
Virgílio de Paiva Barreto de Magalhães, contando a antiguidade
para todos os efeitos incluindo vencimentos, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Junho de 1986. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n,° 276-A/75.)
Coronel de artilharia, o tenente-coronel de artilharia (51372111)
Manuel Augusto fernandes da Silva, coníando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 24 de Junho de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Tenente-coronel de artilharia, o major de artilharia (45521861)
Mário Martins dos Santos, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 10 de Abril de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Coronel de cavalaria, o tenente-coronel de cavalaria (51469111)
António Eduardo Queirós Martins Barrento, contando a antigui
dade para todos os efeitos incluindo vencimentos, desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 19 de Maio de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Direcção do Serviço de Pessoal
Repartição de Sargentos
Major do serviço geral do Exército, o capitão do serviço geral do
Exército (50159511) Francisco Rodrigues de Jesus Pires, con
tando a antiguidade para todos os efeitos incluindo vencimentos,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 9 de Maio de 1986. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Direcção da Arma de Infantaria
Coronel de infantaria, adido, da Direcção da Arma de Infantaria,
o tenente-coronel de infantaria, adido, da referida Direcção,
(50990$11) João Manuel Martins Soares, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da
presente portaria.
O referido oficial encontra-se na situação de adido nos termos
do n.° 1$ da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71,
de 30 de Abril, por se encontrar a prestar serviço, em diligên
cia, no Estado-Maior-General das forças Armadas.
(Por portaria de 11 de Junho de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n° 276-A/75.)

Direcção do Serviço de Informática do Exército
Tenente-coronel de infantaria, o major de infantaria (44412761) Del
fim Aniceto Monteiro, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 19 de Maio de 1986. Não carece de visto do

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

Quartéis-generais:
Região Militar do Centro
Coronel de infantaria, adido, do Quartel-General da Região Militar
do Centro, o tenente-coronel de infantaria, adido no Ministério
da Administração Interna, na Polícia de Segurança Pública,
(51400911) José António Pereira Brás, 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, por se encontrar a prestar serviço, em diligên
cia, no Ministério da Administração Interna, na Polícia de Segu
rança Pública.
(Por portaria de 19 de Maio de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.l

Tenente-coronel de infantaria, o major de infantaria (42479061)
Francisco Esmeraldo da Gama Prata, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 11 de Junho de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.
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Tenente-coronel do serviço de material (serviços técnicos de manu
tenção, o major do serviço de material (serviços técnicos de
manutenção) (50002711) André Garcia de Silva, contando a
antiguidade desde 31 de Março de 1977 e com direito a venci
mentos desde 1 de Novembro de 1984.
(Por portaria de 8 dc Julho de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Região Militar de Lisboa
Coronel de artilharia, o tenente-coronel de artilharia (51463611)
Amaro Rodrigues Garcia, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 18 de Abril de 1986. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.l

Tenente-coronel de artilharia, o major de artilharia (41477262) Rui
Manuel Martins Reis, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Maio de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto ii.° 276-A/75.)
‘I’enente-coronel do serviço de material (serviços técnicos de manu
tenção), o major do serviço de material (serviços técnicos de
manutenção) (51190811) Romão José Ribeiro Baginha, con
tando a antiguidade desde 25 de Abril de 1975 e com direito a
vencimentos desde 1 de Novembro de 1984.
Tenente-coronel do serviço de material (serviços técnicos de manu
tenção), o major do serviço de material (serviços técnicos de
manutenção) (51478911) António Unímano fortes dos Santos
Ferreira, contando a antiguidade desde 13 de Agosto de 1975
e com direito a vencimentos desde 1 de Novembro de 1984.
(Por portaria de 8 de Julho de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 276-A/75.)

Região Militar do Norte
Tenente-coronel de infantaria, o major de infantaria (36032561)
Alberto José da Mata Lima, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 19 de Maio de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Tenente-coronel do serviço geral do Exército, o major do serviço
geral do Exército (51343611) Arlindo Alberto Trancoso Poças
falcão, contando a antiguidade desde 30 de Junho de 1975 e com
direito a vencimentos desde 1 de Novembro de 1984.
(Por portaria de $ de Julho de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Zona Militar da Madeira
Tenente-coronel do serviço geral do Exército, o major do serviço
geral do Exército (51487311) Caetano José Soares, contando a
antiguidade desde 12 de Outubro de 1976 e com direito a venci
mentos desde 1 de Novembro de 1984.
(Por portaria de 8 de Julho de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.l
Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução
e unidades:

Infantaria:
Regimento de Infantaria de Castelo Branco
Tenente-coronel de infantaria, o major de infantaria (45521511) Leo
nardo dos Santos Freixo, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 19 de Abril de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Batalhão de Infantaria de Aveiro
Tenente-coronel de infantaria, adido, do Batalhão de Infantaria de
Aveiro, o major de infantaria, adido, no Ministério da Adminis
tração Interna, na Polícia de Segurança Pública, (40010561) Vítor
Marins dos Santos, 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
cio n.° 17 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71,
de 30 de Abril, por se encontrar a prestar serviço, em diligên
cia, no Ministério da Administração Interna, na Polícia de
Segurança Pública.
(Por portaria de 18 de Abril de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A175.)
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Engenharia:
Regimento de Engenharia de Espinho
Tenente-coronel de engenharia, o major de engenharia (32225262)
José farinha Albino da Costa, contando a antiguidade para todos
os efeitos incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de Maio de 1986. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Transmissões:
Regimento de Transmissões
ramo exploração), o
Major de transmissões (serviços técnicos
ramo exploração),
capitão de transmissões (serviços técnicos
(52112611) Carlos Alberto Coelho Nunes, contando a antigui
dade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data
da presente portaria.
—

—

(Por portaria de 1 de Junho de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75

Cavalaria:
Centro de Instrução de Polícia do Exército
Major do serviço geral do Exército, o capitão do serviço geral do
Exército (50340011) António Correia Ribeirinho, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 8 de Maio de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.J

Serviço de material:
Batalhão do Serviço de Material
Tenente-coronel do serviço de material (serviços técnicos de manu
tenção), supranumerário permanente, o major do serviço de
material (serviços técnicos de manutenção) (51109311) Almé
rio Manuel do Nascimento Cardoso, contando a antiguidade desde
6 de Agosto de 1982 e com direito a vencimentos desde 1 de
Novembro de 1984.
(Por portaria de 8 de Julho de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Õrgãos de execução dos serviços e outros elementos:
Estabelecimentos de instrução
Academia Militar
Coronel de artilharia, no quadro, o tenente-coronel de artilharia,
adido, (51463811) Domingos Amaral Barreiros, contando a anti
guidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 3 de Junho de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Escola de Sargentos do Exército
Tenente-coronel de infantaria, o major de infantaria (44313460)
Adelino Simão Gamboa, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Junho de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Estabelecimentos fabris
Manutenção Militar
Tenente-coronel farmacêutico, no quadro, o major farmacêutico,
adido, (41139756) Carlos Augusto Palia Garcia, contando a anti
guidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 2 de Maio de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.i

Diversos:

Centro de Selecção do Porto
Tenente-coronel de artilharia, o major de artilharía (43257762) José
Manuel Soares Barbosa, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Maio de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Arquivo Geral do Exército
Tenente-coronel do serviço de material (serviços técnicos de manu

tenção), o major do serviço de material (serviços técnicos de
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manutençiio) (50326111) Alberto dos Santos Henriques, con
tando a antiguidade desde 18 de Junho de 1974 e com direito a
vencimentos desde 1 de Novembro de 1984.
Tenente-coronel o serviço geral do Exército, o major do serviço
geral do Exército (51530711) Arnaldo Mateus Barroca Correia,
contando a antiguidade desde 30 de Junho de 1975 e com direito
a vencimentos do novo posto desde 1 de Novembro de 1984.
(Por portaria de $ de Julho de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 276-A175.)

Adidos:

No Estado-Maior-General das Forças Armadas
Coronel de infantaria, adido no Estado-Maior-General das Forças
Armadas, o tenente-coronel de infantaria, adido no referido
Estado-Maior-General das forças Armadas, (51400311) Joaquim
Manuel Martins Cavaleiro, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 19 de Abril de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75J

No Instituto de Altos Estudos Militares
Tenente-coronel de infantaria, adido, no Instituto de Altos Estudos
Militares, o major de infantaria, adido no referido Instituto,
(44406962) Luís Manuel de Oliveira Pimentel, contando a anti
guidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
19 de Maio de 1986.
(Por portaria de 19 de Maio de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)

Tenente-coronel de cavalaria, adido no Instituto de Akos Estudos
Militares, o major de cavalaria, adido no referido Instituto,
(50435511) Alexandre Maria de Castro Sousa Pinto, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 11 de Junho de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.l
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Na Academia Militar
Tenente-coronel de engenharia, adido, na Academia Militar, o major
de engenharia, adido, na referida Academia, (41478962) Carlos
Manuel Ferreira e Costa, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Maio de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

No Instituto Superior Militar
Tenente-coronel de infantaria, adido, no Instituto Superior Militar,
o major de infantaria, adido no referido Instituto, (40007361)
Idílio de Oliveira Freire, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por

portaria de
Tribunal de

19 de Abril
Contas, nos

de 1986. Não carece de visto do
termos do Decreto n.° 276-A/75.

No Ministério da Administração Interna
Guarda Nacional Republicana
Coronel de artilharia, adido, no Ministério da Administração Interna,
na Guarda Nacional Republicana, o tenente-coronel de artilharia,
adido, no referido Ministério e Guarda, (50591011) José Maria
Belo, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
Tenente-coronel de cavalaria, adido, no Ministério da Administração
Interna, na Guarda Nacional Republicana, o major de cavalaria
dido, no referido Ministério e Guarda, (39403060) Orlando
Antero Rebanda Páscoa, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 19 de Maio de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Polícia de Segurança Pública
Tenente-coronel de artilharia, adido, no Ministério da Administração
Interna, na Polícia dc Segurança Pública, o major de artilharia,
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adido, no referido Ministério e Polícia, (31650161) João Pedro
da Ponte e Silva Marques, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 19 de Maio de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 276-A/75.l

No Ministério das finanças
Guarda Fiscal
Tenente-coronel de infantaria, adido, no Ministério das finanças, na
Guarda fiscal, o major de infantaria, adido, no referido Ministério
e Guarda, (45588655) José Lourenço Lucas Falcão, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 19 de Maio de 1986. Não carece de
Tribunal

de

Contas, nos

termos

do

Decreto

n.°

Visto do
276-A/75.)

Oficiais do quadro de complemento
Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução
e unidades:
Infantaria:
Regimento de Infantaria de Abrantes
Graduado no posto de tenente capelão eventual graduado em alferes
(00415073) Manuel Eduardo dos Santos Cruz, nos termos da
alínea b) do n.° 1 do artigo 12.° do Decreto-Lei n.° 47 188,
de $ de Setembro de 1966, devendo ser considerado nesta situação
para todos os efeitos, desde 28 de Setembro de 1985.
(Por portaria de 15 de Maio de 1986. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.l

Engenharia:
Escola Prática de Engenharia
Tenente miliciano de engenharia, o alferes miliciano dc engenharia
(14462678) Mário Alexandre da Silva Pilá Simões Maciel, con
tando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1985. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75j
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Transmissões:
Escola Prática de Transmissões
Tenente miliciano de transmissões, o alferes miliciano & transmis
sões (03222880) Óscar Orlando Lopes Pereira, contando a anti
guidade desde 15 de Agosto de 1984.
(Por portaria de 2 de Maio de 1986. Não carete de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto o.° 276-A/75)

Comandos:
Regimento de Comandos
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos ck
infantaria (07423685) Paulo António Pereira Soares, (13410785)
José Alberto Ferreira de Azevedo Palhau e (12796184) Sérgio
da Silva Monteiro Fonseca, contando todos a antiguidade desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Junho de 1986. 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 de instrução
Academia Militar
Tenentes milicianos de infantaria, os alferes milicianos de infantaria
(00453481) Rui Manuel Albuquerque Tavares Salvado e
(07221881) Rui Manuel Mendes Dias, contando ambos a anti
guidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 18 de Dezembro de 1985. 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 (12291384) Horácio José de Sousa Lopes e (16833784)
Artur Manuel Mendes Figueiredo, contando ambos a antidui
dade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Tenente miliciano de transmissões, o alferes miliciano de trans
missões (14562980) Manuel Gonçalves da Silva, contando a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 18 de Dezembro de 1985. Não carece de visto do
Tribuna) de Contas nos termos do Dtcreto o.’ 276-A/75.)
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COLOCAÇÕES, EXONERAÇÕES E TRANSFERËNCIAS
Oficiais do quadro permanente
Corpo de oficiais generais:
Estado-Maior do Exército

Quartel-Mestre-General e Director do Departamento de finanças
o general, da Direcção da Arma de Engenharia, (51259011) Bal
tazar António de Morais Barroco.
(Por portaria de 16 de Julho de 1986.)
Brigadeiro, da Direcção da Arma de Cavalaria, (50432411) Rui
Mamede Monteiro Pereira.
(Por portaria de 30 de Junho de 1986.)
Armas e serviços:
Estado-Maior do Exército
Major de infantaria, da Direcção do Serviço de Pessoal, (80699963)
José Nunes Geraldes.
(Por portaria de 7 de Julho de 1986.)
Major de infantaria, da Escola Prática de Infantaria, (06270967)
Américo José Guimarães Fernandes Henriques.
(Por portaria de 8 de Julho de 1986.)
Major de artilharia, do Centro de Instrução de Artilharia Antiaérea
de Cascais, (40008062) Eduardo da Conceição Santos.
(Por portaria de 10 de Julho de 1986.)
Tenente-coronel de cavalaria, da Escola de Sargentos do Exército,
(41345560) Jaime Comes Vieira.
(Por portaria de 1 de Julho de 1986.)
Major do serviço de administração militar, no quadro, (11367467)
Adalberto André Travassos Fernandes.
(Por portaria de 1 de Maio de 1986.)
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Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), da
Direcção do Serviço de Material, (50486411) João Pais Madaleno.
(Por portaria de 14 de Julho de 1986.)
Direcção da Arma de Infantaria

Coronel de infantaria, do Regimento de Infantaria de Castelo Branco,
(51394511) Francisco José Ferreira Dias.
(Por portaria de 19 de Maio de 1986.)

Direcção da Arma de Artilharia
Tenente-coronel de artilharia, do Grupo de Artilharia de Guarnição
n.° 2, (50926811) José Eduardo Martinho Garcia Leandro.
(Por portaria de 22 de Julho de 1986.)

Direcção da Arma de Cavalaria
Coronel de cavalaria, da Escola Prática de Cavalaria, (50432211)
João Goulão de Meio.
(Por portaria de 22 de Julho de 1986.)

Direcção da Arma de Engenharia
Coronel de engenharia, do Regimento de Engenharia de Espinho,
(50973211) José Eduardo Caixaria.
(Por portaria de 30 de Junho de 1986.)
Major de engenharia, do Regimento de Engenharia n.° 1, (08574166)
José António de Almeida Lameirinhas.
(Por portaria de 6 de Agosto de 1986.)

Direcção da Arma de Transmissões
Tenente-coronel de

transmissões, do

Regimento

de

Transmissões,

(03492164) Francisco António fialho da Rosa.
(Por portaria de 27 de Junho de 1986.)
Capitão de transmissões (serviços técnicos de manutenção), do Depó
sito Geral de Material de Transmissões, (51055811) Fernando
Gomes da Palma.
(Por portaria de 21 de Julho de 1986.)
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Capitão de transmissões (serviços técnicos de manutenção), do Depó
sito Geral de Material de Transmissões, (50248811) António
Pires Tomé Cordeiro.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1986.)
Direcção do Serviço de Administração Militar
Major do serviço de administração militar, supranumerário, (35305261)
António Mário Vieira Mila Filipe.
(Por portaria de 16 de Abril de 1986.)

Direcção do Serviço de Intendência
Major do serviço de administração militar, do Hospital Militar Prin
cipal, (06064465) Teófilo da Silva Bento.
Tenente do serviço de administração militar, do Colégio Militar,
(06188679) Vítor Joaquim fonseca Rebelo.
(Por portaria de 31 de Julho de 1986.)

Direcção do Serviço de Material
Major do serviço de material (material), da Escola Prática do Ser
viço de Material, (08887364) António Lobarinhas Garrido.
(Por portaria de 15 de Julho de 1986.)
Direcção do Serviço de fortificações e Obras do Exército
Coronel de engenharia, da Direcção da Arma de Engenharia,
(50767111) Frutuoso Pires Mateus.
(Por portaria de 4 de Agosto de 1986.)
Chefia do Serviço Geral do Exército
Capitão do serviço geral do Exército, da Repartição de Oficiais da
Direcção do Serviço de Pessoal do Estado-Maior do Exército,
(50563611) José Ribeiro Doutor.
(Por portaria de 27 de Março de 1986
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Capitão do serviço geral do Exército, da Escola Prática do Serviço
de Material, (50534811) Francisco Barata Simão.
(Por portaria de 11 de Junho

de 1986.)

Quartéis-generais:
Região Militar de Lisboa
Tenente-coronel de cavalaria, do Regimento de Lanceiros de Lisboa,
(50434611) António Luís Serra Picão de Abreu.
(Por portaria de 7 de Julho de 1986.)

Região Militar do Norte
Major de artilharia, do Regimento de Artilharia da Serra do Pilar,
(03396063) Luís Manuel Ferraz Pinto de Oliveira.
(Por portaria

de 7 de Julho de 1986.)

Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução
e unidades:
Artilharia:
Regimento de Artilharia de Costa
Major de artilharia, do Grupo de Artilharia de Guarnição n.° 1,
(42477962) Luís Filipe Candeias da Silva Barata.
(Por portaria

de 18 de Abril de 1986.)

Grupo de Artilharia de Guarnição n.° 2
Tenente-coronel de artilharia, do Centro de Instrução de Artilharia
Antiaérea de Cascais, (51373311) Rui Manuel da Fonseca Ro
drigues.
(Por portaria de 17 de

Julho de 1986.)

Centro de Instrução de Artilharia Antiaérea de Cascais
Tenente-coronel de artilharia, da Direcção da Arma de Artilharia.
(50833911) José Paulo Abreu Nogueira Pestana.
(Por portaria de 2 de Julho de 1986.)
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Cavalaria:
Escola Prática de Cavalaria
Major de cavalaria, supranumerário, (03540465) Armando Manuel
da Silva Aparício.
(Por portaria de $ de Abril de 1986.)
Transmissões:
Escola Prática de Transmissões
Major de transmissões, do Quartel-General da Região Militar do
Norte, (08680866) José Florentino Guerreiro.
(Por portaria de 8 de Julho de 1986.)
Distritos de recrutamento e mobilização:
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Ëvora
Capitão do serviço geral do Exército, do Centro de Instrução de
Polícia do Exército, (50882411) Joaquim Garraio Pires.
(Por portaria de 30 de Junho de 1986.)

Órgãos de execução dos serviços e outros elementos:
Estabelecimentos de instrução
Escola Militar de Electromecânica
manutenção), do Depó
Capitão de transmissões (serviços técnicos
sito Geral de Material de Transmissões, (51664411) António
Manuel Medeiros Ponte da Fonseca.
(Por portaria de 3 de Julho de 1g86.)
—

Tribunais militares

1.0 Tribunal Militar Territorial de Lisboa
Capitão do serviço postal militar, do 2.° Tribunal Militar Territorial

de Lisboa, (03927159) Claudino Belchior Ferreira.
(Por portaria de 28 de Julho de 1986.)
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Diversos:
Agrupamento Base de Santa Margarida
Capitão do serviço de administração militar, do Centro de Gestão
Financeira da Região Militar de Lisboa, (18094974) João Carlos
Gonçalves fortes.
(Por portaria de 23 de Junho de 1986.)
Centro de Seleeção de Coimbra
Major médico, da Direcção do Serviço de Saúde, (45520561) José
Mendes Rodrigues Bento.
(Por portaria de 17 de Julho de 1986.)

Centro de Selecção de Setúbal
Tenente do serviço geral do Exército, do Regimento de Infantaria
de Ponta Delgada, (01879463) Alfredo de Almeida Rodrigues.
(Por portaria de 31 de Maio de 1986.)

Centro de Gestão Financeira da Região Militar do Centro
Tenente-coronel do serviço de administração militar, supranumerério,
(40008560)

Francisco Dias da Costa.

(Por portaria de 2 de Maio de 1986.)
Centro de Gestão financeira da Região Militar do Norte
Major do serviço de administração militar, das Oficinas Gerais de
Fardamento e Equipamento do Porto, (13167468) Fernando
Jorge Calisto Duarte.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1986.)

Delegação do Serviço de Fortificações e Obras do Exército
da Região Militar de Lisboa
Capitão de engenharia, do Regimento de Engenharia n.° 1, (08771776)
Eduardo Sanz Pinto.
(Por portaria de 4 de Agosto de 1986.)
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Depósito Geral de Material de Guerra
Major do serviço de material (serviços técnicos dc manutenção),
das Oficinas Gerais de Material de Engenharia, (50442311)
José Franco Leandro.
(Por portaria de 31

de

Janeiro

de

1986.)

Adidos:
Manutenção Militar
Nomeado para um lugar nos Serviços Gerais da Manutenção Militar,
tenção 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 (62283175) Dário Aurélio de Sousa Me
deiros de Bastos Martins, da Escola Prática de Administração
Militar, em substituição do capitão do serviço de administração
militar fernando Manuel Silva Ascensão que foi exonerado das
funcões em 9 de Novembro de 1984.
(Por portaria de 1 de Março de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 26 de Agosto de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
Nomeado para um lugar nos Serviços Gerais da Manutenção Militar,
nos termos do mapa anexo à Portaria n.° 135/76, de 11 de
Março, o major do serviço geral do Exército (51259711) Manuel
José Gonçalves da Silva, para lugar não provido do antecedente.
(Por portaria de 11 de Outubro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 26 de Agosto de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento
Nomeado chefe dos Serviços Gerais das Oficinas Gerais de Far
damento e Equipamento, nos termos do n.° 4 do artigo 4.° do
Decreto-Lei n.° 49 188, de 30 de Julho de 1969, e mapa anexo,
o major do serviço de administração militar (47089162) Jaime
Manuel Rodrigues Neves, em substituição do tenente-coronel
do serviço de administração militar Joaquim Francisco Cabo
Verde que foi exonerado em 31 de Janeiro de 1966, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
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O referio oficial encontra-se 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 portaria de 5 de Março de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 26 de Agosto de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
Conselho fiscal dos Estabelecimentos Fabris do Exército
Nomeado vogal no Conselho fiscal dos Estabelecimentos fabris do
Exército, nos termos da alínea e) do artigo 156.° do Decreto-Lei
n.° 42564, de 7 de Outubro de 1959, alterado pelo parágrafo
único do Decreto-Lei n.° 43 577, de 31 de Março de 1961, o
coronel farmacêutico, da Direcção do Serviço de Saúde, (52156511)
Fernando da Cruz Carda, em substituição do coronel farma
cêutico Rui Fernandes Falcão que pela presente portaria foi
exonerado das referidas funções.
(Por portaria de 8 de Abril de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 26 de Agosto de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Oficiais do quadro de complemento

Armas e serviços:
Direcção do Serviço de Pessoal
Repartição Geral
Capitão miliciano do serviço de pessoal, do Estado-Maior do Exército,
(01173167) Luís Manuel Machado Mendes.
(Por portaria de 19 de Junho de 1986.)

Quartéis-generais:
Zona Militar da Madeira
Capitão miliciano do serviço de pessoal, da Direcção do Serviço de
Informática, (45520861) Amílcar Maximiano Rebelo Alves Cas
quilho.
(Por portaria de 17 de Julho de 1986.)

2.’ Série
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Distritos de recrutamento e mobilização:
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Lisboa
Capitão miliciano do serviço de pessoal, da Direcção do Serviço
de Material, (04583066) Carlos Vieira Alves.
(Por portaria de 21 de Julho de 1986.)

VI— RECTIFICAÇÃO DE PENSÕES DE RESERVA
Brigadeiro (50272911) Artur de Sá Seixas, pensão mensal dc
120 400$00, desde 9 de Junho de 1986. Conta 36 anos de
serviço.

O valor da rectificação de pensão de reserva do tenente-coronel
infantaria (50995611) Diamantino Ribeiro André fixado
portaria publicada na Ordem do Exército, 2? Série, n.° 13,
1 de Julho de 1986, é alterado para 71 430$00, desde 21
Outubro de 1985.

de
na
de
de

Tenente-coronel de infantaria (51402611) Luís Filipe Neves Franco
Duarte, pensão mensal de 110 542$00, desde 15 de Junho de
1986. Conta 35 anos de serviço.
Tenente-coronel de infantaria (51397911) Manuel Victor Morgado
Carmona Ferro, pensão mensal de 112 690$00, desde 6 de
Junho de 1986. Conta 36 anos de serviço.
Major de infantaria (45491351) Afonso José Carmona Teixeira, pen
são mensal de 104 780$00, desde 1 de Julho de 1986. Conta 36
anos de serviço.
(Por portaria de 28 de Julho de 1986. 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 coronel de artilharia

com o Curso Geral do Estado-Maior (51182311) Ângelo Rafael
Leiria Pires, fixado na portaria publicada na Ordem do Exército,

2. Série, n.° 11 de 1 de Junho de 1986, é alterado para
123380$00, desde 27 de Março de 1986.
(Por portaria de 23 de Julho de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Tenente-coronel de artilharia (50447411) Manuel Rodrigues dos
Santos, pensão mensal de 101 963$00, desde 24 de Junho de
1986. Conta 35 anos e li meses de serviço.
Tenente-coronel de artilharia (51370411) José João de Sousa Veiga
da Fonseca, pensão mensal de 118 391$00, desde 12 de Maio de
1986. Conta 36 anos de serviço.
Major de cavalaria (51468211) Carlos Alexandre de Morais, pensão
mensal de 99 980$00, desde 1 de Julho de 1986. Conta 36 anos
de serviço.
ramo exploração)
Major de transmissões (serviços técnicos
(51335811) Jacob da Fonseca Taveira, pensão mensal de
104 658$00, desde 6 de Maio de 1986. Conta 36 anos de serviço.
—

Tenente-coronel do serviço geral do Exército (51010311) Oliveiros
Lopes Martins, pensão mensal de 102 200$00, desde 17 de Maio
de 1986. Conta 36 anos de serviço.
O valor da rectificação de pensão de reserva do major do serviço
geral do Exército (50184511) José da Costa Guerreiro fixado
na portaria publicada na Orctern do Exército, 2. Série, n.° 15,
de 1 de Agosto de 1986, é alterado para 99 980$00, desde 24 de
Janeiro de 1986.
Major do serviço geral do Exército (50184511) José da Costa Guer
reiro, pensão mensal de 105 580$00, desde 1 de Julho de 1986.
Conta 36 anos de serviço.
(Por portaria de 2$ de Julho de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Vil—ACÓRDÃOS
Acordam no Supremo Tribunal Militar:
Jaime de Jesus Oliveira, major de artilharia (51204811), na
situação de reserva, foi mandado passar a esta situação por portaria
do general Ajudante-General do Exército de 16 de Setembro
de 1974, dizendo essa portaria que a passagem a tal situação
era feita «nos termos da última parte da alínea b) do artigo 1.0 do
Decreto-Lei n.° 309/74, de 8 de Julho de 1974», como se documenta
a folhas 63.

2.’ Srle
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Em Outubro de 1984, ao abrigo do disposto no Decreto-Lei
n ° 330/84, de 15 de Outubro, veio o mesmo oficial solicitar a revisão
e consequente reconstituição da sua carreira militar, mas a sua preten
são foi indeferida por despacho do general CEME de 19 de Dezem
bro de 1985, do seguinte teor:
«Ouvido o CSDE, indefiro a revisão da situação e reconstituição
da carreira do recorrente, nos termos do parecer daquele Conselho,
que homologuei».
Deste despacho do CEME veio o referido oficial interpor recurso
contencioso para este Supremo Tribunal, o que fez através de
petição a folhas 3 e seguintes, na qual diz, em síntese:
Que na manutenção da sua passagem à reserva compulsiva
feita ao abrigo do Decreto-Lei n.° 309/74, não foi feita correcta
aplicação do Decreto-Lei n.° 330/84, de 15 de Outubro, pois este
diploma estabelece como reposição a outorga da faculdade de revisão
da situação militar à luz da reconstituição possível da sua evolução
presumível, dentro de certos juízos, condicionalismos e limites rea
listas.., no pressuposto da sua não interrupção provável, se não fora
o acto de saneamento em causa;
Se o recorrente praticou actos altamente imprudentes e insen
satos, que ditaram a sua passagem à reserva compulsiva, foi só na
medida em que se deixou conduzir por dois jovens que pretendiam
assaltá-lo e o induziram a passar por um local ermo;
O recorrente actuou então de boa-fé, com a confiança que
sempre depositou na pessoas, pelo que tem a consciência tranquila,
não se sente afectado moralmente;
A sua conduta não foi de molde a caii’ no domínio público,
e se houve alguma divulgação no meio militar, isso deve-se ao facto
de, na altura do saneamento, terem feito constar como justificação
uma conduta imoral;
Sempre foi um militar correcto, e se como cidadão se viu
envolvido na situação em causa isso só se poderá atribuir ao facto de
confiar talvez demasiado nas pessoas;
Ter-se concluído pela falta de espírito militar e comportamento
militar deficiente é uma conclusão deveras forçada;
A negligência que teve no uso de uma arma foi sanada pela
aplicação da amnistia;
—Deste modo, analisando a presumível evolução da sua vida
militar após a decisão, não se poria a medida gravosa da sua passagem
à reserva compulsiva, podendo tão-só ser preterido nas suas promo
ções;
Foi mesmo esta forma de ver que julga ter presidido à infor
mação que a Direcção da Arma de Artilharia prestou a seu res
peito;
—

—

—

—

—

—

—

—
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O recorrente sente-se bastante magoado para querer vir a
ser promovido a coronel e, tendo refeito a sua vida, pretende encerrar
uma situação que o persegue e o prejudicou bastante, e da qual não se
sente culpado.
—

O recorrente rematou a sua petição pedindo a anulação do des
pacho recorrido, e que «este seja substituído por sentença que lhe
conceda a revisão da sua situação militar com efeitos das alíneas a),
c) e d) do artigo 2.° do Decreto-Lei n.° 330/84, e se assim não se
não entender que lhe sejam atribuídos os efeitos requeridos, até à data,
após o transito em julgado do processo crime que foi submetido a
apreciação».
A entidade recorrida respondeu à petição, apontando-lhe vícios
formais, e dizendo que o recorrente carece de razão, pois a sua situa
ção foi apreciada nos termos prescritos no Decreto-Lei n.° 330/84 e a
decisão recorrida obedece a todos os requisitos legais, tudo conforme
a resposta junta a folhas 2.
Neste Supremo Tribunal o Ex.fb Defensor Oficioso e o digno
Promotor de Justiça apuseram o seu visto no processo.
Correram os vistos dos juízes vogais.
Cumpre decidir
O Tribunal é competente e o recurso foi interposto tempestivamente por quem se mostra dotado da necessária legitimidade para o
interpor.
Já atrás se deixou identificado, e mesmo transcrito, o acto
recorrido, que o recorrente ataca no seu recurso, ao abrigo do que
se dispõe no Decreto-Lei n.° 330/84 que, segundo a petição do
recorrente, terá sido violado pelo mesmo acto, por lhe ter denegado a
revisão da sua situação militar.
Esse diploma, ou seja o Decreto-Lei n.° 330/84, embora o texto
do seu articulado não circunscreva, foi elaborado tendo principal
mente em vista a regularização da situação de oficiais que tinham
sido vítimas de saneamentos administrativos e discricionários pra
ticados numa perspectiva revolucionária em período imediatamente
posterior a 25 de Abril de 1974, e que depois se veio a verificar care
cerem de justificação à luz dos direitos fundamentais que precisa
mente a revolução consagrou e que hoje constituem património ina
lienável dos Portugueses.
Estas considerações, extraídas do relatório do Decreto-Lei n.° 330/
/84, devem orientar o intérprete na aplicação desse diploma. Por isso,
embora a possibilidade de revisão da situação militar por ele conce
dida abranja todos os militares afastados ao abrigo do Decreto-Lei
n.° 309/74, de 8 de Julho, como foi o caso do recorrente, não pode
o intérprete ignorar os fundamentos que determinaram o afasta
mento do militar dos quadros permanentes, já que foi principalmente,
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se não exclusivamente, para os militares injustamente vítimas de um
saneamento administrativo discricionário no período agudo da revo
lução que a possibilidade de revisão foi concedida pelo Decreto-Lei
n.° 330/84.
No caso em apreciação, o afastamento do recorrente, como
resulta claramente do processo e da própria petição, como se deixou
relatado, nada teve a ver com um saneamento administrativo dis
cricionário operado no período agudo que se seguiu ao 25 de Abril
de 1974, mas com uma aventura com jovens considerada indigna de
um oficial.
Sucede ainda que- o Decreto-Lei n.° 330/84 não concedeu a
qualquer militar que tivesse sido afastado da situação de activo ao
abrigo do Decreto-Lei n.° 309/74, ou de outro diploma referido no
seu artigo 1.0, uma revisão de direito da sua situação; conceder antes,
e tão-só, a faculdade de requerer a revisão de tal situação, revisão que
seria ou não concedida consoante a decisão a que se chegasse no
pccesso a abrir para o efeito, para reapreciação das qualidades
pe:soais, intelectuais e profissionais do requerente.
E, no caso em apreciação, requerida pelo oficial ora recorrente, a
tt’isão da sua situação militar, ao abrigo do já apontado Decreto
-Lc n.° 330/84, ouvido o Conselho Superior de Disciplina do Exér
cito, como determina o artigo 3.°, n.° 1, alínea b, desse diploma,
concluiu-se pelo deficiente comportamento militar e civil e pela falta
de espírito militar e qualidades morais (ut folhas 15), o que era
impeditivo da concessão da revisão, pelo que esta foi denegada pelo
despacho recorrido, nos termos do n.° 2 do artigo 3.° que vem de
ser menDionadO.
Ora o recorrente, na sua petição, pretende contrariar a con
cusã a que se chegou, quanto à sua idoneidade, no parecer no
Conselho Superior de Disciplina do Exército e no despacho do CEME.
Trata-se, porém, de matéria de facto, contida dentro da discricionarie
dade técnica do CSDE e do CEME em decisões que se encontram
que não foram atacadas no recurso como enfer
fundamentadas
mando de qualqucr vício de forma, pelo que essa matéria de facto
não pode ser contrariada.
Assim, faltando o pressuposto de que o Decreto-Lei n.° 330/84,
arranca para a ccncessão da revisão da situação militar com vista
à sua eventu& ilteração, com reconstituição da carreira, o recurso
improcede
Pelo exposL’ ega-se provimento ao recurso.
Lisboa 30 de

ho le 1986.

Henrique de C
Mário Eduardo d

Rodrigues, general;
Pereira, general da Força Aérea;
lo Wil
‘
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Artur Baptista Beirão, general;
António da Silva Osório Soares Carneiro, general;
José Luiz de Azevedo Barreto Sacchetti, general da Força Aérea;
Adriano de Carvalho, vice-almirante;
Eduardo Manuel de Almeida Rebelo da Silva, vice-almirante;
Manuel Lopes, juiz;
Manuel Lopes Maia Gonçalves, juiz.

Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa:
1. Virgílio Canísio Vieira da Luz Varela, major de infantaria,
recorre, através de petição de 8 de Junho de 1984, de um despacho
do Ajudante -General do Exército de 2 de Maio anterior.
Alega em resumo:
a) Em Maio de 1961 concorreu à Academia Militar, a que não
foi admitido devido à sua mobilização para os então nossos territó
rios ultramarinos no cumprimento de serviço militar obrigatório.
b) Tendo regressado a Lisboa após essa sua comissão de ser
viço em Angola, ingressou na dita Academia em 2 de Julho de 1964.
e) Assim viu atrasado em 3 anos o seu ingresso na referida
escola militar por força do cumprimento do serviço militar obriga
tório.
cl) Aguardou anos em vão que o Ministério do Exército apli
casse oficiosamente o disposto nos nos 1 e 2 do artigo 53.° da Lei
n.° 2135, de 11 de Julho de 1968, bem como o artigo 9.° da Cons
tituição de 1933 e, posteriormente, os artigos 276.° da actttal Cons
tituição e 1O.°-5 da Lei n.° 29/82, de 11 de Dezembro.
e) Assim, em 8 de fevereiro de 1984 dirigiu ao Chefe do Estado-Maior do Exército um requerimento pedindo a contagem para todos
os efeitos, nomeadamente promoção e antiguidade, do tempo de
atraso no seu ingresso na Academia Militar determinado pelo cum
primento do serviço militar obrigatório.
1) Pelo acto ora sob recurso foi essa pretensão indeferida.
g) Tal despacho enferma de inconstitucionalidade por violação
dos artigos 9.° da Constituição de 1933 e 276.°-3 da actual, e de
violação de lei por infringir os artigos 53.° da Lei n.° 2135 e 10.°-5
da Lei n.° 29/82, bem como de falta da fundamentação exigida pelos
artigos 268.° da Constituição e 1.0 n.° 1 alíneas ct) e e) do Decreto
-Lei n.° 256-A/77, de 17 de Junho.
A autoridade recorrida suscitou a fls. 2-3 a questão prévia de o
acto impugnado ser meramente confirmativo da portaria de 1982
que o promovera a major, sendo esta um acto definitivo e executório
que lhe fixou a antiguidade nesse posto.
-
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O recorrente respondeu ser o aqui impugnado despacho recorrível
porque a questão suscitada no requerimento por ele indeferido não
havia sido suscitada nem considerada na portaria de promoção a
major.
O M.° P.° pronuncia-se pela procedência da questão prévia
suscitada pela autoridade recorrida.
2. Por portaria de 30 de Novembro de 1982, publicada na Ordem
do Exército, 2. Série, n.° 10, de 15 de Maio de 1983 (fis. 413 e 419),
o ora recorrente foi promovido do posto de capitão ao de major
de infantaria, com a declaração de a sua antiguidade neste posto
contar desde aquela data de 30 de Novembro de 1982.
Esta portaria não vem arguida de nula (ou inválida na termino
logia do artigo 57.° do Decreto-Lei n.° 267/85, de 16 de Julho) e
não foi oportunamente impugnada, pelo que, como acto administra
tivo e executório que claramente é, firmou-se na ordem jurídica como
caso resolvido ainda que porventura enfermasse de ilegalidade sus
ceptível de conduzir à sua anulação contenciosa.
Assim, ao indeferir o requerimento do ora recorrente datado
de 8 de Fevereiro de 1984 e apresentado em 14 de Fevereiro de 1984
(fis. 38) de que lhe fosse contada a antiguidade no posto de major
desde 30 de Novembro de 1979, o despacho sob recurso, de 2 de
Maio de 1984, limitou-se a confirmar aquele outro de 30 de Novembro
de 1982.
Como acto meramente confirmativo de outro anterior definitivo
e executório, o despacho aqui impugnado carece de definitividade
e é por isso irrecorrível (cfr. artigo 25.°-1 da 1. P. T. A. ou seja, do
cit. Decreto-Lei n.° 267/85, e Marcelo Caetano, no Manual, 10.a ed.,
1973, tomo 1, págs. 443 a 452, M. Esteves de Oliveira, em Direito
Administrativo, 1980, vol. 1, págs. 410 a 413, e Sérvulo Correia
em Noções de Direito Administrativo, 1982, vol. 1, págs. 346 a 349).
3. Pelo exposto rejeita-se o recurso.
Custas pelo recorrente, com 6000$00 de imposto de justiça.
Lisboa, 15 de Julho de 1986.
Assinatura ilegível.
Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa:
1. António Joaquim de Sousa Amorim, capitão do serviço geral
do Exército, residente em Setúbal, recorre, através de petição de 6
de Novembro de 1985, de um despacho do Ajudante-General do
Exército de 29 de Julho de 1985 que, por delegação do Chefe do
Estado-Maior do Exército indeferiu um seu requerimento a este diri
gido solicitando a sua promoção ao posto de major na véspera da data
da sua passagem à situação de adido por força do artigo 44.°-b)-16)
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do Estatuto do Oficial do Exército (Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de
Abril).
Alega, em resumo:
a) Por ser oficial do Serviço Geral do Exército, oriundo do
Instituto Superior Militar/Escola Central de Sargentos, passou à
situação de adido ao quadro, no seu actual posto de capitão, ao
completar 55 anos de idade, em 11 de fevereiro de 1983, conforme
mapa n.° 1 a que se refere o artigo 47.° do Decreto-Lei n.° 176/71,
e por força do cit. artigo 44.°-b)-16).
b) Da aplicação de tal regime resulta ter sido objecto de tra
tamento discriminatório em relação aos oficiais oriundos da Academia
Militar e aos pertencentes ao Quadro Especial (QEOE): enquanto
estes só com a passagem à reserva deixam de poder ser promovidos,
conforme decorre da Portaria n.° 349/77, de 8 de Junho, e do Decreto
-Lei n.° 389/84, de 11 de Dezembro, a colocação do recorrente na
referida situação de adido ao quadro impede definitivamente a sua
promoção.
c) Além disso, por força dos Decretos-Leis n.s 239/77, de 8 de
Junho, e 389/84, de 11 de Dezembro, os oficiais oriundos da Aca
demia Militar e os pertencentes ao QEOE, ao reunirem as condições
previstas nos artigos 1.0 a 1° daquele Decreto-Lei n.° 349/77, pas
saram a ter direito a ser colocados na situação de supranumerários
permanentes e a ser promovidos ao posto imediato na véspera da
data em que atingirem o limite de idade para a passagem à reserva.
d) Esta diferença de tratamento filia-se na origem do recorrente,
provindo do Instituto Superior Militar/Escola Central de Sargentos,
e viola, pois, os artigos l3.° da Constituição e 28.°-3 da Lei n.° 29/82,
de 11 de Dezembro.
A entidade recorrida sustenta a legalidade do acto impugnado.
O M.° P.° suscitou a questão prévia de o despacho sob recurso
ser meramente confirmativo do acto administrativo que determinara a
sua passagem à situação de adido ao quadro no posto de capitão sem
levar em conta o regime do Decreto-Lei n.° 239/77, cuja aplicação
ao seu caso ora pretende.
Notificado para o efeito, o recorrente não respondeu a esta
questão prévia.
2. Por portaria de li de Fevereiro de 1983, publicada na Ordem
do Exército n.° 10, 2. Série, de 15 de Maio de 1983 (fls. 34 a 36),
o ora recorrente foi colocado na situação de adido ao quadro desde
aquela data de 11 de Fevereiro de 1983 nos termos do n.° 16 da
alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril.
Esta portaria não vem arguida de nula (ou inválida, na termi
nologia do artigo 57•0 do Decreto-Lei n.° 267/85, de 16 de Julho) e
não foi oportunamente impugnada, pelo que, como acto administrativo
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definitivo e executório que claramente é, firmou-se na ordem jurídica
como caso resolvido ainda que porventura enfermasse de ilegalidade
susceptível de conduzir à sua anulação contenciosa.
Assim, ao indeferir o requerimento datado de 14 de Maio de
1985 e apresentado em 20 de Maio de 1985 (fls. 22-23) em que o ora
recorrente solicitava a sua promoção ao posto de major na data (queria
certamente dizer na véspera da data) da sua passagem à situação de
adido ao quadro ao abrigo do Decreto-Lei n.° 239/77, o despacho
sob recurso, de 29 de Julho de 1985, limitou-se a confirmar aquele
outro de 11 de Fevereiro de 1983 que já lhe negara a aplicabilidade
do regime daquele Decreto-Lei n.° 239/77.
Como acto meramente confirmativo de outro anterior definitivo
e executório, o despacho aqui impugnado carece de definitividade e
é por isso irrecorrível (cfr. artigo 25.°-1 da L. P. T. A., ou seja, do
citado Decreto-Lei nY 267/85, e Marcelo Caetano, Manual, l0.a ed.,
1973, tomo 1, págs. 443 a 452, M. Esteves de Oliveira, em Direito
Administrativo, 1980, vol. 1, págs. 410 a 413, e Sérvulo Correia, em
Noções de Direito Administrativo, 1982, vol. 1, págs. 346 a 349).
3. Pelo exposto rejeita-se o recurso.
Custas pelo recorrente, com 5000$00 de imposto de justiça.
Lisboa, 16 de Julho de 1986.
Assinatura ilegível.

VIII— DECLARAÇÕES

Colocações e desempenho de funções:
1) O general (51329811) João António Lopes da Conceição, na
situação de reserva, continuou na efectividade de serviço desde 20 de
Junho de 1986, na Comissão de Estudos das Campanhas de África.
2) O coronel de infantaria, na situação de reserva, (51251611)
Manuel Maria Amaral de freitas foi exonerado do cargo de coman
dante das Forças de Segurança de Macau em 28 de Maio de 1986.
3) O coronel de infantaria (50857211) José Garção Sambado

continuou a prestar serviço no Estado-Maior-General das Forças Ar
madas, após a sua passagem á reserva em 22 de Junho de 1986.
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4) Desde 13 de Agosto de 1986 encontra-se a prestar serviço,
em diligência de carácter permanente, no Regimento de Infantaria
do Funchal, o major de infantaria (11124967) José Gabriel Brás Marcos,
mantendo a sua colocação no Quartel-General da Zona Militar da
Madeira.
5) Por despacho de 21 de Agosto de 1986 do general VCEME,
foi nomeado para desempenhar as funções de chefe do DLRT4, man
tendo a sua colocação no Quartel-General da Região Militar de Lisboa,
o major de infantaria (00155863) Antero Anibal Ribeiro da Silva,
desde 27 de Agosto de 1986.
6) O major médico ,na situação de reserva, (51264411) António
Alfredo Félix de Almeida Henriques passou a prestar serviço efec
tivo, em diligência no Hospital Militar Regional n.° 2, desde 12 de
Agosto de 1986.
7) O major do serviço geral do Exército, na situação de reserva,
(50340011) António Correia Ribeirinho continuou a prestar serviço
na Comissão Liquidatária do Centro de Instrução de Polícia do
Exército, após a sua passagem á reserva, em 9 de Maio de 1986.
8) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (51489611) Amadeu Mário Marques Martins que prestava
serviço na Manutenção Militar (Porto), com encargos para o Exér
cito somente da pensão de reserva, deixou de o prestar desde 20 de
Junho de 1986 por fazer 70 anos de idade.
9) O capitão do quadro especial de oficiais, na situação de re
serva, (45064156) Agostinho Duarte Belo passou a prestar serviço
efectivo, desde 30 de Julho de 1986, na Chefia do Serviço de
Material de Instrução do Estado-Maior do Exército.
10) O capitão miliciano de engenharia (Decreto-Lei n.° 90/78)
(31429057) Guilherme André Coelho Oliveira Reis continuou a pres
tar serviço efectivo no Serviço Cartográfico do Exército após pas
sagem á situação de reserva em 28 de Junho de 1986.
Cursos, estágios e tirocínios:
11) Deve ser averbado aos oficiais abaixo indicados o Curso
Superior de Comando e Direcção que frequentaram no Instituto de
Altos Estudos Militares no ano lectivo de 1985/86:
Coronel de cavalaria/pára-quedista (51413611) Nuno António Bravo
Mira Vaz;
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Coronel de infantaria (51392011) António João Soares;
Coronel de artilharia/pára-quedista (50448511) Carlos Valdemiro
do Espírito Santo;
Coronel de artilharia (51370311) Rodolfo António Cabrita Bacelar
Begonha;
Coronel de cavalaria (50031111) Henrique Bernardino Godinho;
Coronel de infantaria (51223511) Emídio Crisóstomo M. de Sousa
Vicente;
Coronel de cavalaria (51306011) João Luís da Costa Estorninho;
Coronel do serviço de administração militar (51210411) Manuel Al
berto Simões Rios;
Coronel de cavalaria (51196711) Orlando José Sequeira da Silva;
Coronel de engenharia (50974611) Victor Guido Reis Camões;
Coronel de artilharia (50814611) José Machado da Graça Malaquias;
Coronel de infantaria (51210911) Joaquim Chito Rodrigues;
Coronel de cavalaria (51242211) Rui Manuel de Almeida Trigueiros
Sampaio;
Coronel de infantaria (50368211)Ernesto Rodrigues Gaspar da Rosa;
Coronel de infantaria (50092111) Carlos Alberto Vieira Monteiro;
Coronel de infantaria (51287311) Raul Pereira da Cruz Silva;
Coronel de infantaria (51393411) António Cipriano Pinto;
Coronel de infantaria (51393611) António Soares Catarino.
Coronel de infantaria (51394911) José de Almeida Pinho Bandeira;
Coronel de infantaria (51290511) José António Silvestre Martins;
Coronel de infantaria (51393011) Rui Xavier Lobato Faria Ravara;
Coronel do serviço de saúde (51264511) Carlos Alberto Ferreira
Ribeiro;
Coronel de artilharia (50705411) José Manuel Santos de faria Leal;
Coronel de artilharia (51241111) António de Albuquerque;
Coronel de engenharia (50767111) frutuoso Pires Mateus.
12) 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 1985/86, com as seguintes
classificações finais:
Tenente-coronel de infantaria (50189511) António José Raimundo
Gama, bom;
Tenente-coronel de cavalaria (50434611) António Luís Picão de Abreu,
bom;
Tenente-coronel de infantaria (31630461) Manuel Fernando da Silva
Terraquente, regular;
Tenente-coronel de artilharia (35303161) Humberto Manuel Ferreira
Carapeta, bom;
Tenente-coronel de transmissões (07474663) Pedro Rocha Pena Ma
deira, regular;
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Major de transmissões (09662165) José Albano Veloso Coelho, regular;
Major de infantaria (46380861) António José de Azevedo Lopes,
regular;
Major de artilharia (40008062) Eduardo da Conceição Santos, regular;
Major de infantaria (35317162) Jorge Manuel Silvério, bom;
Major de infantaria (01223563) David Manuel de Matos Martelo, bom;
Major de infantaria (06999063) José Nunes Geraldes, suficiente;
Major de infantaria (31686262) Carlos Manuel Costa Lopes Camilo,
bom;
Major de artilharia (03396063) Luís Manuel ferraz Pinto de Oli
veira, regular;
Major de cavalaria (41477062) Manuel Assis Teixeira Góis, bom;
Major de engenharia (01570963) António Manuel Rosas Leitão,
regular;
Major do serviço de administração militar (50725711) Sérgio Parreira
de Campos, regular;
Major de artilharia (09063164) João Batista Nabeiro Canelas, regular;
Major de cavalaria (01614165) António Alberto da Palma, bom;
Major de cavalaria (71248165) António José Nunes de Melo, regular;
Major de cavalaria (07205166) António Raul da Purificação Morgado,
regular;
Major de infantaria (06270967) Américo José Guimarões Fernando
Henriques, bom;
Coronel de artilharia do Brasil Carlos Roberto Figueiredo Uchoa de
Moura, com aproveitamento;
Major de infantaria de Espanha Fernando Pinto Cebrian, com apro
veitamento;
Major de artilharia da Republica Federal da Alemanha Friedrich
Walter Benz, com aproveitamento;
Major de cavalaria dos Estados Unidos da América George Conrad
Habicht III, com aproveitamento.
13) Deve ser averbado o Curso de Técnica de Estado-Maior, por
equivalência, em conformidade com o despacho de 22 de Julho de
1986 do general Vice-Chefe do Estado-Maior do Exército, ao major
de cavalaria (50435511) Alexandre Maria Castro Sousa Pinto, do
Instituto de Altos Estudos Militares, que concluiu o 2.° ano do Curso
de Estado-Maior do Exército Italiano.
14) Devem ser averbadas aos oficiais abaixo indicados as clas
sificações finais do Curso Geral de Comando e Estado-Maior, que
frequentaram no Instituto de Altos Estudos Militares no ano lectivo
de 1985/86:
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Infantaria:
Major (02369764) Fernando Manuel Marques Boquinhas, regular;
Major (06268565) Maximino Cardoso Chaves, bom;
Major (39203258) Humberto José Pinto de Moraes, suficiente;
Major (04321264) Manuel Joaquim Rodrigues Correia Tavares, bom;
Major (05754164) José Adelino Mota e Castro Carneiro, muito bom;
Major (04082763) José Luís Soares Garcia da Fonseca, bom;
Major (08111965) Mário Manuel dos Santos Piteira, regular;
Major (03817664) Fernando Manuel Garcia Freixo, regular;
Major (04909563) Rui Manuel Paninho Souto, suficiente;
Major (03822763) Virgílio José F. Ferreira de Carvalho, regular;
Major (03543664) Horácio da Silva Ferreira, regular;
Major (01247464) Henrique José Pedroso de Albuquerque, regular;
Major (05121864) José Eduardo Salomão Mascarenhas, regular;
Major (00184464) Manuel José Marques Ribeiro de Faria, bom;
Major (00860163) Horácio José Gomes Taveira Malheiro, bom;
Major (00864864) Filipe Ferreira Lopes, bom;
Major (07573864) Abílio Dias Afonso, regular;
Major (08861863) Manuel Estêvão Martinho da Silva Rolão, bom;
Major (09473566) José Inácio de Sousa, muito bom;
Major (07181666) Mário de Oliveira Cardoso, muito bom;
Major (09001513) Eurico Catarino Lourenço, suficiente;
Major (01647367) Agostinho Bravo Saraiva da Rocha, bom;
Major (06381969) Carmelino Monteiro Mesquita, muito bom;
Major (11124667) José Gabriel Brás Marcos; bom;
Major (60155066) Fernando Manuel Lopes Lagarto, bom;
Major (06402467) Fernando José Vieira Cardoso de Sousa, regular
Mapor (01024467) Emanuel Borges Pamplona, regular;
Major (07770664) Manuel Joaquim Barroso Casinha, regular;
Major (05840967) Joaquim Cristóvão Martins, regular;
Major (09053067) António Manuel fernandes Angeja, regular;
Major (03081268) Joaquim António Cartaxo Mira, suficiente;
Major (08908367) Sérgio Ramos Correia, regular.

Artilharia:
Major (31410258)
Major (05512964)
Major (41477862)
Major (02374564)
Major (04957065)
ciente;
Major (05729165)
Major (08009365)

José Ernesto Lisboa Cabral da Silva, suficiente;
Carlos Eduardo dos Santos Costa e Melo, bom;
José Manuel da Silva Agordela, bom;
Fernando Góis Moço, regular;
Eduardo Diniz Leitão dos Santos Almeida, sufi

Carlos Manuel Rodrigues Dias Costa, regular;
Fausto Almeida Pereira, bom;
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Major (03461465) Joaquim Branco Evaristo, bom;
Major (07922164) Victor Marçal Lourenço, suficiente;
Major (04309164) António José Pereira da Costa, regular;
Major (15211868) Pedro Lopes de Saies Grade, suficiente;
Major (13908469) Manuel António Apolinário, muito bom;
Major (08323268) Mário Augusto Mourato Cabrita, bom;
Capitão (60424367) Manuel Augusto S. Quifiones de Magalhães,
bom.
Cavalaria:
Major
Major
Major
Major

(07054264)
(11675467)
(03433667)
(04764066)

Mário Delfim G. Tavares de Almeida, bom;
José Manuel Pinto do Carmo, regular;
Manuel Ribeiro Cardoso, regular;
Mário Ricardo Maciel Barbosa, deficiente;

Engenharia:
Major
Major
Major
Major
Major
Major
Major

(04636063)
(02291863)
(08574166)
(01999967)
(10652167)
(06123868)
(07892268)

Armando António Azenha Cação, bom;
Eduardo Augusto Carneiro Teixeira, bom;
José António de Almeida Lameirinhas, regular;
Fernando Manuel Paiva Monteiro, bom;
António Bernardino Abreu Miranda, suficiente;
José Fernandes Pina, regular;
João farinha Marques Piçarra, suficiente.

Transmissões:
Major (08460364) João Luís Cardoso Martins Alves, regular;
Major (08680866) José Florentino Guerreiro, regular;
Major (71230964) António Adalberto M. Sollari Allegro, regular;
Major (10711667) João Soares Guerreiro Rodrigues, bom;
Capitão (08020072) José Artur Pereira da Silva Barata, bom;
Capitão (09201673) José dos Santos Matias, regular;
Capitão (11733874) José Manuel Bento Varela, regular;
Capitão (03964067) Vítor Manuel Nascimento, regular.
Serviço de administração militar:
Major
Major
Major
Major
Major
Major
Major

(45043360)
(08273763)
(80290459)
(06064465)
(36351862)
(08128664)
(01005763)

Amândio Mendonça Correia, regular;
Amadeu Moreira Coimbra, suficiente;
João Batista Teixeira de Azevedo, suficiente;
Teófilo da Silva Bento, regular;
Francisco da Silva Marques, regular;
José Alfredo Ferreira de Almeida, bom;
Ramiro Inácio da Rocha Martins, suficiente;
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Major (16948668) Serafim de Oliveira Leitão, regular;
Capitão (08160367) Dorbalino dos Santos Martins, suficiente;
Serviço de material:
Major (08887364) António Lobarinhas Garrido, regular;
Major (07258966) Luís Avelino Roque Esteves, bom;
Major (02558266) António Manuel Roda Santos Albuquerque, re
gular.
Serviço de saúde

—

ramo medicina:

Capitão (09358372) Jorge Duro Mateus Cardoso, suficiente;
Capitão (00395873) António José Ventura Estriga, regular;
Capitão (02572072) Joaquim Manuel Lopes Henriques, regular.

Serviço de saúde

—

ramo farmácia:

Capitão (01311476) Pedro Neves Olivença, regular.

Serviço de saúde

—

ramo veterinária:

Major (16234772) Francisco Assis Encarnação Costa, suficiente;
Capitão (00773373) Narciso António Esteves Lapão, suficiente.

Quadro especial de oficiais (infantaria):
Major (36580459) Manuel Nunes Teixeira da Silva, suficiente;
Major (36007160) Jorge Gentil Pinto Faustino, suficiente;
Major (49055258) António José de Abreu, suficiente;
Major (02235564) Basílio Manuel de Sousa Dias Brito, suficiente;
Major (01551567) Faustino Alves Lucas Hilário, regular;
Major (01875166) António Manuel Pisco Romão, bom;
Major (02142464) Francisco José Azevedo Martins, regular;
Major (00710364) Francisco Afonso Claro de Menezes, regular;
Major (07598666) José António Verdu Martins Montalvão, suficiente;
Major (41403861) António Carvalho Nascimento, suficiente;
Major (00583465) Francisco Cardoso Afonso, deficiente;
Major (06490764) Daniel dos Anjos Neves, suficiente;
Capitão (00221367) José Gonçalves Matias, suficiente;
Capitão (09342368) Carlos Nuno Carronda Rodrigues, regular;

Capitão (08971168) Ramiro da Conceição lavares, muito bom;
Capitão (08980665) Jorge Manuel Valtelhas lavares Coelho, suficiente;

1438

ORDEM DO EXÉRCITO N.° 18

2. Série

Capitão (03476168) Manuel Mendes Pinto, suficiente;
Capitão (07027$67) Orlindo Pereira, suficiente.
Quadro especial de oficiais (artilharïa):
Major (34207458) João Américo da Palma Baracho, deficiente;
Major (04357367) Hélder Augusto Martins Alves, regular;
Major (36169258) Armando Cardoso Tomaz, suficiente.
Quadro especial de oficiais (cavalaria):
Major (35288760) João Manuel Fonseca Nunes e Sena, suficiente;
Major (04767065) Rui José Panarra Abrantes, regular;
Major (05897666) Manuel Francisco Alves Miguéns, suficiente;
Capitão (10863068) José Alves Antunes de Sousa, suficiente;
Capitão (06049369) José Manuel Pinto Graça, regular.

Infantaria/pára-quedistas:
Major (19881069) Fernando Martins Machado Silvério, suficiente;
Major (06989973) Pedro Manuel Moço Ferreira, regular.
15) Deve ser averbado aos oficiais abaixo indicados o Estágio
de Transmissões, que frequentaram na Escola Prática de Trans
missões, no período de 6 de Janeiro de 1986 a 8 de Agosto de 1986,
com a classificação que a cada um se indica:
Alferes de transmissões (00567374) Francisco José Santos Baleizão,
13,87 valores;
Alferes de transmissões (14330974) António Sénico Costa Fangueiro,
1383 valores.

Pensão de invalidez:
16) Por despacho da Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Pre
vidência, de 12 de Dezembro de 1985, publicado em Suplemento
ao Diário da República, II Série, n.° 296, de 24 de Dezembro de 1985,
passou a ser pago da sua pensão mensal, pela Caixa Geral de Aposen
tações, a partir do mês de Janeiro de 1986, o oficial a seguir indicado:
Tenente miliciano de infantaria (02280073) José Manuel Penteado
Rosário Barão, 11320S00.
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17) Por despacho da Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Pre
vidência, de 4 de Agosto de 1986, publicado no Diário da República,
11 Série, n.° 191, de 21 de Agosto de 1986, passou a ser pago da
sua pensão mensal, pela Caixa Geral de Aposentações, a partir do
mês de Setembro de 1986, o oficial a seguir indicado:
Alferes miliciano de infantaria (18895074) António Alberto Bastos,
59 900$00.

Rectificações:
18) Na Ordem cio Exército, 2. Série, n.° li, de 1 de Junho de
1986, página 915, a linhas 20, na condecoração respeitante ao general
(50264411) Ernesto António Luís ferreira de Macedo onde se lê:
«Decreto-Lei n.° 395/85», deve ler-se «Decreto-Lei n.° 397/85».

IX

—

OBITUÁRIO

1979:
.

Novembro, 16— Tenente miliciano de infantaria, na situação de
reserva, (39380962) Osvaldo Sequeira Borges, do Distrito de
Recrutamento e Mobilização de Lamego.
1986:
Agosto, 16— Capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (50525511) José Cristiano Leal Duarte, do Quartel-General da Região Militar do Centro.
Agosto, 24
Capitão do serviço de material (serviços técnicos de
manutenção), na situação de reserva, (51323011) Mário Trindade
dos Santos, do Quartel-General da Região Militar do Centro.
Agosto, 25
Capitão, reformado, (50049111) Adelino Anselmo Gon
çalves Lima, do Quartel-General da Região Militar do Norte.
—

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

Está conforme:
O Ajudante-General

José Fernando Lopes Gomes Marques, general
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N.° 19/1 DE OUTUBRO DE 1986

Publica-se ao Exércíto o seguinte:

1— DECRETOS, PORTARIAS E DESPACHOS

MINISTÉRIOS DA DEFESA NACIONAL E DAS FINANÇAS
Portaria

Encontrando-se vago o cargo de comandante-geral da Guarda fiscal
nos termos do n.° 1 do artigo 17.° do Decreto-Lei n.° 373/85,
de 20 de Setembro:
Manda o Governo da República Portuguesa, pelos Ministros
da Defesa Nacional e das finanças, o seguinte:
É nomeado comandante-geral da Guarda fiscal o general do
Exército (50704711) Hugo Manuel Rodrigues dos Santos.
18 de Agosto de 1986.—O Ministro da Defesa Nacional,
Leonardo Eugénio Ramos Ribeiro de Almeida.
O Ministro das
finanças, Miguel José Ribeiro Cadithe.
—

(D. R., II Série, n.° 216, de 19 de Setembro de 1986.)

MINISTÉRIOS DA DEFESA NACIONAL
E DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Portaria

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 dos artigos 1.0 e 3.° do Decreto-Lei n.° 56/si,
de 31 de Março, e da Portaria n.° 639/83, de 1 de Junho,
nomear o coronel engenheiro de transmissões (50773111) Luís
Miguel da Costa Alcide de Oliveira para o cargo de adido
militar e aeronáutico, acumulando com o de adido de defesa,
junto da Embaixada de Portugal em Londres, Inglaterra, em
substituição do coronel piloto aviador (000172-E) Manuel José
da Silva Morais Sarmento que termina a sua comissão em
27 de Setembro de 1986, e fica exonerado do referido cargo
pela presente portaria na data em que o oficial agora nomeado
assuma funções.
25 de Junho de 1986.—O Ministro da Defesa Nacional, Leo
O Ministro dos Negó
nardo Eugénio Ramos Ribeiro de Almeida.
cios Estrangeiros, Pedro José Pires de Miranda.
—

(Visada pelo TC, em 28 de Agosto de 1986, sob o n.° 77 889,
de 31 de Julho de 1986. Não são devidos emolumentos.)
(22. R., II Série, a.° 210, de 12 de Setembro de 1986.)
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 0, n.° 1 do artigo 2.°
e n.° 1 do artigo 6.° do Decreto-Lei n.° 55/81, de 31 de Março,
nomear o major engenheiro de transmissões (08460364) João
Luís Cardoso Martins Alves, para o cargo de System Planning
and Engineering
CC1S-SP-165 na NICSMA, Bruxelas, Bélgica,
em substituição do major engenheiro de transmissões (01639663)
José António Magalhães Barros dos Santos, que termina a sua
comissão em 1 de Outubro de 1986 e fica exonerado das suas
funções pela presente portaria.
—

4 de Setembro de 1986.—O Ministro da Defesa Nacional,
O Ministro dos
Leonardo Eugénio Ramos Ribeiro de Almeida.
Negócios Estrangeiros, Pedro José Rodrigues Pires de Miranda,
—

(Visada pelo TC em 22 de Agosto de 1986, sob o n.° 78 251,
de 1 de Agosto de 1986. Não são devidos emolumentos.)
(D. R., II Série, n. 215, de 18 de Setembro de 1986.)
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MINISTËRIO DA DEFESA NACIONAL
Portaria
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro da Defesa
Nacional, ao abrigo dos artigos 35.°, n.° 2, alínea c), e 44.°, n.° 2,
alínea o), da Lei n.° 29/82, de 11 de Dezembro, exonerar o
brigadeiro do Exército (50275011) José dos Santos Carreto Curto
do cargo de assessor militar do Instituto da Defesa Nacional,
para o qual foi nomeado por portaria inserta no Diário da
República, 2. Série, n.° 33, de 8 de fevereiro de 1986.
Portaria
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro da
Defesa Nacional, ao abrigo dos artigos 35.°, n.° 2, alínea c),
e 44.°, n.° 2, alínea o), da Lei n.” 29/82, de 11 de Dezembro,
com referência ao estabelecido nos n.°5 2 e 3 do artigo 10.0 do
Decreto-Lei n.° 261/79, de 1 de Agosto, nomear o coronel de
artilharia (51370311) Rodolfo António Cabrita Bacelar Begonha
para o cargo de assessor militar do Instituto da Defesa Nacional,
no preenchimento de vaga existente.
27 de Agosto de 1986.—O Ministro da Defesa Nacional, Leo
iutrdo Eugénio Ramos Ribeiro de Almeida.
(D. R., II Série, n.° 204, de 5 de Setembro de 1986.)

Estado-Maior-General das Forças Armadas
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 a.° 186/80, de 12 de Junho, nomeiam o tenente-coronel de infantaria (06993063) Rogério Coutinho ferreira para
o cargo de chefe da Repartição de Informações do Estado-Maior
do Comando-Chefe das Forcas Armadas nos Açores, em substi
tuição do tenente-coronel de artilharia (51235911) Miguel António
Fradique da Silva que fica exonerado do referido cargo pela
presente portaria.
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7 de Abril de 1986.— O Chefe do Estado-Maior-General das
O Chefe do EstadoForças Armadas, José Lemos Ferreira, general.
-Maior do Exército, Jorge da Costa Salazar Braga, general.
—

(Visada pelo TC em 29 de Julho de 1986. Não são devidos
emolumentos.)
Portaria
Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e o
Chefe do Estado-Maior do Exército, nos termos da alínea 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 (50273211) João
António Gonçalves Serôdio para o cargo de adjunto de Chefc
do Estado-Maior-General das Forças Armadas, para o Depar
tamento de Pessoal e Logística, em substituição do general
(50279311) Luís Emílio Cravo da Silva, que foi nomeado para
novas funções no Ministério da Defesa Nacional desde 11 de
Março de 1986, pelo que fica exonerado do referido cargo pela
presente portaria.
8 de Abril de 1986.— 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 29 de Julho de 1986. Não são devidos
emolumentos.)
(D. R., II Série, n° 184, de 12 de Agosto de 1986.)

Portaria
O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, ouvido o
Chefe do Estado-Maior do Exército, nomeia, ao abrigo do dis
posto nas alíneas i) e 1) n.° 4, do artigo 53.° da Lei da Defesa
Nacional e das forças Armadas, aprovada pela Lei n.° 29/82, de
11 de Dezembro, o major de infantaria (39319362) Manuel

Ambrósio de Morais freitas, comandante do forte Militar de
Caxias, em substituição do major de infantaria (43491351)
Afonso José Carmona Teixeira, que fica exonerado daquelas

funções desde esta data.
11 de Agosto de 1986.— O Chefe do Estado-Maior-General das
Forças Armadas Interino, António Egídio de Sousa Leitão, almirante.
(D. R., II Série, n.° 19$, de 29 de Agosto de 1986.)
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Serviço de Polícia Judiciária Militar
Despacho
Exonero das funções que vinha desempenhando no Serviço de Polícia
Judiciária Militar o major do quadro especial de oficiais (infan
taria) (45210362) José Carvalho Antunes, exoneração referida
a 13 de Agosto de 1986, para efeitos administrativos. (Não
carece de visto do TC.)

30 de Julho de 1986.— O Director, Fernando Ribeiro da Cunha,
brigadeiro.
(D. R., II Série, n.° 181, de 8 de Agosto de 1986.1

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Comando-Geral da Guarda Nacional Republicana
Por portaria de 20 de Maio de 1986, visada pelo TC em 29 de Julho
de 1986, registada no mesmo Tribunal sob o n.° 72 533, em
16 de Julho de 1986, e nos termos do n.° 1 do artigo 62.° do
Decreto-Lei n.° 333/83, de 14 de Julho, é nomeado para prestar
serviço na Guarda Nacional Republicana, desde a data da refe
rida portaria, o tenente-coronel de infantaria (50181511) Álvaro
Bastos Miranda, numa das vagas criadas pelo decreto-lei referido
e ainda não provida. (São devidos emolumentos.)
6 de Agosto de 1986.
O Chefe do Estado-Maior, António Fran
cisco Martins Marquilhas, brigadeiro.
—

(D. R., II Série, n.° 188, de 18 de Agosto de 1986.)

Por portaria de 30 de Junho de 1986, visada pelo TC em 6 de Agosto
de 1986, registada no mesmo Tribunal sob o n.° 77 134, em
29 de Julho de 1986, e nos termos do n.° 1 do artigo 62.° do
Decreto-Lei n.° 333/83, de 14 de Julho, é nomeado para prestar
serviço na Guarda Nacional Republicana, desde a data da refe
rida portaria, o major do quadro especial de oficiais (infan
taria) (46209762) Manuel João Belchiorinho Batista, numa das
vagas criadas pelo decreto-lei referido e ainda não provida.
(São devidos emolumentos.)
14 de Agosto de 1986.— O Chefe do Estado-Maior, António
Francisco Martins Marquilhas, brigadeiro.
(13,, R., II Série, n.° 196, de 27 de Agosto de 1986.)
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Comando-Geral da Polícia de Segurança Pública
Por portarias do Ministro da Administração Interna de
1 de Julho de 1986 (visto, TC, 29 de Julho de 1986):
Fernando Manuel Afonso de Almeida, coronel de infantaria (51325411),
exonerado do cargo de inspector do Comando-Geral da Polícia
de Segurança Pública e nomeado, em comissão normal, para
o cargo de director da Escola Superior de Polícia. Esta nomea
ção é feita por urgente conveniência de serviço.
Mário Gonçalves Amaro, tenente-coronel de infantaria (50996211),
exonerado do cargo de inspector do Comando-Geral da Polícia
de Segurança Pública e nomeado, em comissão normal, para o
cargo de subdirector da Escola Superior de Polícia. Esta nomea
ção é feita por urgente conveniência de serviço.
12 de Agosto de 1986.— O Superintendente-Geral Interino,
Vasco Prego Rosado Durão, tenente-coronel de artilharia.
(D. R., II Série, n.° 193, de 23 de Agosto de 1986.)
Por portaria de 8 de Julho de 1986 (visto, TC, 31 de Julho
de 1986):

Luís Alberto de Oliveira Marinho falcão, tenente-coronel de cava
laria (51413411), nomeado, em comissão normal, para o cargo
de inspector do Comando-Geral da Polícia de Segurança Pública,
com efeitos desde 8 de Julho de 1986, inclusive, por urgente con
veniência de serviço. (São devidos emolumentos.)
204, de 5 de Setembro de 1986.
(D. R., II Série,
0

Por portaria de 7 de Agosto de 1986 (visto, TC, 2 de
Setembro de 1986):
José Luís da Costa Sousa, major de infantaria, (08737065), exonerado
do cargo de comandante distrital da Polícia de Segurança Pública
de Viseu e nomeado, em comissão normal, para o cargo de chefe
do serviço de informática do Comando-Geral da Polícia de
Segurança Pública. (São devidos emolumentos.)
5 de Setembro de 1986.— Pelo Superintendente-Geral Interino,
Vasco Prego Rosado Durão, tenente-coronel de artilharia.
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Por portarias de 5 de Agosto de 1986 (anotação, TC, 2
de Setembro de 1986):
José António Pereira Braz, coronel de infantaria (51400911), exonerado,
como adido e em comissão normal de serviço, do cargo de coman
dante distrital da Polícia de Segurança Pública de Coimbra,
com efeitos desde 19 de Maio de 1986, inclusive, em virtude da
sua promoção ao actual posto, continuando, porém, a desem
penhar as mesmas funções, na situação de diligência, até 1 de
Agosto de 1986, data em que regressou ao Exército.
Victor Martins dos Santos, tenente-coronel de infantaria (40010561),
exonerado, como adido e em comissão normal, do cargo de
comandante distrital da Polícia de Segurança Pública de Aveiro,
com efeitos desde 18 de Abril de 1986, inclusive, em virtude da
sua promoção ao actual posto, continuando, porém, a desem
penhar o mesmo cargo, na situação de diligência.
10 de Setembro de 1986.
O Superintendente-Geral Interino,
Vasco Prego Rosado Darão, tenente-coronel de artilharia.
—

(D. R., II Série, n.° 215, de 18 de Setembro de 1986.)

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Directoria-Geral da Polícia Judiciária
Declaração
Por ter sido obtido o visto do TC em 28 de Julho de 1986, torna-se
definitiva a posse, como director-adjunto militar do quadro
único da Polícia Judiciária, do coronel de infantaria (50283211)
Raul Duarte Cabarrão, cujo despacho de nomeação foi profe
rido por urgente conveniência de serviço, conforme publicação
no Diário da República, 2.’ Série, n.° 104, de 7 de Maio de
1986, (São devidos emolumentos.)
4 de Agosto de 1986.

—

O Director-Adjunto, João Filipe Cardoso

Prata.
(D. R,, II Série, n.° 196, de 27 de Agosto de 1986
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MINISTÉRIO DA SAÚDE
Direcção-Geral dos Hospitais
Hospital de Santa Cruz
Por despacho do director-geral do Departamento dos Recur
sos Humanos da Saúde de 23 de Maio de 1984 e diplo
ma de provimento de 12 de Junho de 1985 (visto, TC,
18 de Julho de 1986):

Autorizada a regularização da nomeação, em regime de comissão de
serviço, no Hospital de Santa Cruz, como chefe de serviço
hospitalar de cirurgia geral, com efeitos a 21 de Dezembro de
1983, data da respectiva posse, do Dr. Manuel Henrique Mar
tins ferreira Botelho, major médico (50937511) na reserva e
chefe de serviço hospitalar de cirurgia geral do quadro dos
Hospitais Civis de Lisboa, com direito a partir daquela data
apenas a um terço do vencimentos da letra 13. (São devidos
emolumentos.)
Por despacho do director-geral do Departamento dos Recur
sos Humanos de 2 de Maio de 1986 (anotação, TC,
16 de Julho de 1986):
Anulado o despacho proferido em 21 de Setembro de 1983 pelo
director-geral do departamento dos Recursos Humanos, referente à nomeação do major médico na reserva e chefe de ser
viço hospitalar de cirurgia geral do quadro dos Hospitais Civis
de Lisboa Dr. Manuel Henrique Martins ferreira Botelho, nomea
do, em regime de comissão de serviço, no Hospital de Santa
Cruz, em idêntica categoria desde 21 de Dezembro de 1983,
data da respectiva posse, com direito ao vencimento por inteiro
da letra B. (Diploma de provimento de 14 de Novembro de
1983. Visto, TC, 18 de Novembro de 1983, e publicado no
Diário da República, 2. Série, 282, de 9 de Dezembro de 1983.)
28 de Julho de 1986.
Silva Taborda Pignatelti.
(D. R., II Série, n.° 191,

—

O Administrador, António Theocloro da

de 21 de Agosto de 1986.)

Estado-Maior do Exército
Despacho n.° 61/86

1. Em conformidade com o meu Despacho n.° 44/D/86, de 20 de
Junho, foi nomeado o general Carlos Manuel de Azeredo Pinto
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Meio e Leme para o cargo de comandante da Região Militar
do Norte em substituição do general Raul Jorge Gonçalves
Passos. Esta nomeação foi confirmada em reunião do Conselho
Superior de Defesa Nacional, de 11 de Julho de 1986.
2. Neste termos, deverá o general Meio e Leme assumir as suas
novas funções em 12 de Agosto de 1986, data em que é exo
nerado das mesmas o general Gonçalves Passos.
3. Na mesma data passa o coronel de cavalaria Serafim da Cruz
Duarte Pinto a exercer, interinamente, o cargo de director da
Arma de Cavalaria.
Estado-Maior do Exército, 30 de Julho de 1986.— O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Satazar Braga, general.
Despacho

n.°

62/86

1. Em conformidade com o meu Despacho n.° 44/B/86, de 20 de
Junho, foi nomeado o general Raul Jorge Gonçalves Passos para
o cargo de director do Instituto de Altos Estudos Militares em
substituição do general Guilherme de Sousa Belchior Vieira que,
em 15 de Jtilho de 1986, marchou para o Estado-Maior-General
das forças Armadas, a fim de ali prestar serviço.
A nomeação respeitante ao cargo de director do Instituto de
Altos Estudos Militares foi confirmada em reunião do Conselho
Superior de Defesa Nacional, de 11 de Julho de 1986.
2. Nestes termos, deverá o general Gonçalves Passos assumir as
suas novas funções em 12 de Agosto de 1986, data em que
deixará de exercer, interinamente, as mesmas funções o briga
deiro Mário Lemos Pires.
Estado-Maior do Exército, 30 de Julho de 1986.—O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Salazar Braga, general.
11—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:
Desde 15 de Julho de 1986, deixa de ser considerado na situação
de adido, nos termos do n.° 10 da alínea b) do artigo 44.° do
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Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, por ter deixado de
prestar serviço no Instituto de Altos Estudos Militares, conti
sutando porém, desde a mesma data, na situação de adido nos

termos do n.° 9 da citada alínea, por ter sido nomeado para
prestar serviço no Estado-Maior-General das forças Armadas,
o general (50270411) Guilherme de Sousa Belchior Vieira.
(Por portaria de 15 de Julho de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 11 de Setembro de l9$6.
Passagem à situação de reserva:
General (51387011) António Joaquim Alves Moreira, nos termos
da condição 1.a da alínea b) o n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 514/79, de 28 de Dezembro, devendo ser considerado
nesta situação desde 13 de Junho de 1986.
Fica com a pensão mensal de 138 980$00. Conta 48 anos de
serviço.
(Por portaria de 13 de Julho de 1986. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
General (50267711) Luís Fernando Dias Correia da Cruz, 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 con
siderado nesta situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 118 500$00. Conta 44 anos de
serviço.
(Por portaria de 16 de Julho de 1986. Não carece de visto do
Tribunal 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, (51359211)
António Víegas Afonso, do Distrito de Recrutamento e Mobili
zação de Beja, onde continua colocado, devendo ser conside
rado nesta situação desde 27 de Abril de ]986, para preenchi
mento de vaga no quadro.
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (50131411)
José

António Cameirinha, do Regimento de Cavalaria de Santa
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Margarida, onde continua colocado, devendo ser considerado
nesta situação desde 27 de Abril de 1986, para preenchimento
de vaga no quadro.
(Por portaria de 27 de Abril de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 15 de Setembro de 1986. Não são devidos emolu
mentosO
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (52185511)
João da Silva Laranjeira, do Hospital Militar Regional n.° 2,
onde continua colocado, devendo ser considerado nesta situa
ção desde 30 de Abril de 1986, para preenchimento de vaga
no quadro.
(Por portaria de 30 de Abril de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 15 de Setembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (50931311)
António Frias Vieira, do Quartel-General da Região Militar do
Norte, onde continua colocado, devendo ser considerado nesta
situação desde 16 de Maio de 1986, para preenchimento dc
vaga no quadro.
(Por portaria de 16 de Maio de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 15 de Setembro de 1986. Não são devidos emolu
mentosO
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (38458055)
Mário Barbosa Pereira, do Regimento de Cavalaria de Braga,
onde continua colocado, devendo ser considerado nesta situação
desde 18 de Maio de 1986, para preenchimento de vaga no
quadro.
(Por portaria de 1$ de Maio de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 15 de Setembro de 1986. Não são devidos emolu
mentosO
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 farmacêutico, no quadro, (35235057) José António
Barreto Damas Mora, da Direcção do Serviço de Saúde, por
ter sido nomeado para desempenhar as funções de chefe dos
Serviços Comerciais do Laboratório Militar de Produtos Quí
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micos e Farmacêuticos, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 2 de Maio de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 12 de Junho de 1986.)
Major do serviço de administração militar, no quadro, (07731369)
Alfredo Couto Ribeiro, da Manutenção Militar, por ter sido
nomeado para desempenhar funções nos Serviços Gerais da
Manutenção Militar, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 12 de Maio de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 12 de Junho de 1986.)

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, no quadro, (51424111)
Manuel António da Silva Brogueira, da Oficinas Gerais de
Material de Engenharia, por ter sido nomeado para desempenhar
funções de professor do 8.0 grupo de disciplinas no Instituto
Militar dos Pupilos do Exército, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Por

portaria de 30 de Janeiro de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 15 de Maio de 1986.)

Nos termos do n.° 16 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Capitão de transmissões (serviços técnicos de manutenção), adido,
(52388111) Fernando Augusto Monteiro Alves, das Forças de
Segurança de Macau, onde continua colocado, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
O referido oficial continua na situação de adido nos termos do
n.° 6 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de
30 de Abril por se encontrar a prestar serviço nas Forças de
Segurança de Macau.
(Por portaria de 19 de Julho de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 11 de Setembro de 1986.)
Passagem à situação de reserva:
Coronel de infantaria (51396411) Jorge Esteves de Almeida, nos
termos da alínea d) do n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 514/

2.’ Srje
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/79, de 28 de Dezembro, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 126 750$00. Conta 40 anos de
serviço.
(Por portaria de 1 de Julho de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Coronel de infantaria (50179711) António Salgadinho São Brás,
nos termos da condição 1.a da alínea b) do n.° 1 do artigo 1Y
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 124 700$00. Conta 43 anos de
serviço.
(Por portaria de 22 de Julho de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Coronel de artilharia (51048611) Joaquim Josá Esteves Virtuoso, 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 con
siderado nesta situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 124 700$00. Conta 39 anos de
serviço.
(Por portaria de 10 de Julho de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Tenente-coronel de artilharia (51248411) Jaime Simões da Silva.
nos termos da condição 4. da alínea e) 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 104 084$00. Conta 33 anos e 10
meses de serviço.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1986. Não carece de visto do

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

Coronel do serviço de administração militar (52157511) Eliseu Antó
nio de Aguiar, 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 consi
derado nesta situação desde a data da presente portaria.
fica com a pensão mensal de 114400$00. Conta 39 anos de
serviço.
(Por portaria de 2 de Julho de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Capitão do serviço de administração militar (08160367) Dorbalino
dos Santos Martins, nos termos da condição 4a da alínea e) do
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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 pre
sente portaria.
Fica com a pensão mensal de 49 744$00. Conta 20 anos e 2
meses de serviço.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Tenente-coronel do serviço de material (serviços técnicos de manu
tenção) (51190811) Romão José Ribeiro Baginha, nos termos
470 do Decretoda condição 1.’ da alínea a) do n.° 1 do artigo
nesta
considerado
ser
devendo
Abril,
de
de
30
-Lei n.° 176/71,
situação desde 6 de Outubro de 1977.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 7 de
Novembro de 1985, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 3, de 1 de Fevereiro de 1986.
Fica com a pensão mensal de 19 900800. Conta 41 anos de
serviço.
Tenente-coronel do serviço de material (serviços técnicos de manu
tenção) (51478911) António Unímano dos Santos Ferreira, 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 1 de Novembro de 1984.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 7 de
Novembro de 1985, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n. 3, de 1 de Fevereiro de 1986.
Fica com a pensão mensal de 69 000$00. Conta 39 anos de
serviço.
Tenente-coronel do serviço de material (serviços técnicos de manu
tenção) (50002711) André Garcia da Silva, nos termos da con
dição l. da alínea a) do n.° 1 do artigo 47.° do Decreto-Lei
n.° 176/71, de 30 dc Abril, devendo ser considerado nesta
situação desde 3 de Junho de 1985.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 7 dc
Novembro de 1985, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 8, de 15 de Abril de 1986.
Fica com a pensão mensa] de 82 700$00. Conta 3$ anos de
serviço.
Tenente-coronel do serviço geral do Exército (51343611) Arlindo
Alberto Trancoso Poças Falcão, nos termos da concUção 1 a da
alínea a) do n.° 1 do artigo 47.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de
30 de Abril, devendo ser considerado nesta situação desde
13 de Abril de 197$.
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Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 7 de
Novembro de 1985, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 5, de 1 de Março de 1986,
Fica com a pensão mensal de 27 000$00. Conta 47 anos de
serviço.
Tenente-coronel do serviço geral do Exército (51487311) Caetano
José Soares, nos termos da condição J da alínea a) do n.° 1
do artigo 47.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo
ser considerado nesta situação desde 23 de Maio de 1979.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 25 de
Outubro de 1985, publicada na Ordent cio Exército, 2. Série,
n.° 5, de 1 de Março de 1986.
Fica com a pensão mensal de 24 300$00. Conta 42 anos de
serviço.
(Por portaria de 23 de Julho de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
.

Capitão do serviço geral do Exército (50983011) João Marques da
Silva, 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 90 300$00. Conta 36 anos de
serviço.
(Por portaria de 16 de Julho de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 276-A/75.)
Capitão do serviço geral do Exército (52256211) Manuel Rodri
gues Lourenço, 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 considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Fica com a pensão mensal de 92 060$00. Conta 44 anos de
serviço.
(Por portaria de 19 de Julho de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)
Capitão do serviço geral do Exército (51003511) Alfredo Alves de
Carvalho, 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, de
vendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
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Fica com a pensão mensal de 92 060$00. Conta 41 anos de
serviço.
(Por portaria de 22 de Julho de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75,)
Capitão do quadro especial de oficiais (00453458) António Augusto
da Costa Campinas, 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 considerado nesta situação desde a
data da presente portaria.
fica com a pensão mensal de 87 l59S00. Conta 34 anos e 1 mês
de serviço.
(Por portaria de 22 de Maio de 1986. 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 4 de Agosto de 1986, publicado no Diário da República,
2. Série, n.° 191, de 21 de Agosto de 1986:
General (50596211) Joaquim António Franco Pinheiro, desde 27 de
Setembro de 1985, com a pensão de 108 587$00;
Brigadeiro (50155511) José Junqueira dos Reis, desde 15 de Agosto
de 1985, com a pensão de 102376$00;
Coronel de infantaria (50466211) Carlos José Vences e Costa, desde
21 de Setembro de 1985, com a pensão de 102 915$00;
Coronel de infantaria (50259911) Joaquim Luciano Marafusta Mai
reiros, desde 26 de Outubro de 1985, com a pensão de 103 320$00;
Major do serviço geral do Exército (51244611) Francisco da Silva
Ângelo, desde 8 de DezemTro de 1985, com a pensão dc
91 676$00;
Capitão do serviço geral do Exército (50032411) Alberto fernandes
Rato, desde 5 de Setembro de 1985, com a pensão de 84 375$00;
Capitão do serviço geral do Exército (50281611) Glóbio Pires Soares,
desde 6 de Outubro de 1985, com a pensão de 77 639$00;
Capitão do serviço geral do Exército (52160111) Joaquim de Almeida,
desde 19 de Novembro de 1985, com a pensão de 88 793$00;
Capitão do serviço geral do Exército (50449211) José Pereira Cai
rusca, desde 30 de Novembro de 1985, com a pensão de
77 639$00.
Capitão do serviço geral do Exército (51438811) Manuel Martins
Alves, desde 26 de Maio de 1985, com a pensão de 84 375$00;
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Capitão do serviço geral do Exército (50368711) Romeu de Oliveira,
desde 11 de Julho de 1985, com a pensão de 84 375$00;
Tenente do serviço geral do Exército (51440511) José Pinto, desde
30 de Novembro de 1985, com a pensão de 68 280$00.
Desligados do serviço:
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 15.0
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 referidas atingiram o limite de idade para transita
rem para a situação de reforma:
Coronel de infantaria (51774011) Francisco Franco do Carmo, desde
17 de Setembro de 1986;
Coronel de infantaria (50370511) Manuel Soares Ferreira, desde
20 de Setembro de 1986;
Coronel de artilharia (50926311) Gaspar Pinto de Carvalho Freitas
do Amaral, desde 27 de Setembro de 1986;
Tenente-coronel do serviço de material (50325811) João Herculano
Casaca, desde 30 de Setembro de 1926;
Major do serviço de material (51283611) Orlando Lourenço Cabrita,
desde 19 de Setembro de 1986;
Capitão do serviço geral do Exército (50063511) Álvaro de Azevedo
Carreira, desde 8 de Setembro de 1986.
Oficiais de complemento
Passagem à situação de reserva:
Capitão miliciano de infantaria (07249364) José Manuel Ferreirinho
de Sousa Gonçalves, nos termos da condição 4. da alínea c)
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 47 072$00. Conta 1$ anos e 6
meses de serviço.
(Por portaria de 1 de Julho de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Baixas de serviço:
a situação que lhes vai
indicada, em título, por terem atingido o limite de idade, nos

Os oficiais em seguida mencionados têm
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termos do § 5.° do artigo 61.° do Decreto o.° 12 017, de 2 de
Agosto de 1926:
Quartéis.generais:
Região Militar do Centro
Tenentes milicianos de infantaria, na situação de reserva, José Car
doso Vilhena e Joaquim Bento das Neves, devendo ser conside
rados nesta situação desde, respectivamente, 23 e 31 de Julho
de 1986.
Alferes miliciano de infantaria, na situação de reserva, João Manuel
Ataíde das Neves, devendo ser considerado nesta situação desde
19 de Julho de 1986.

Tenentes milicianos de artilharia, na situação de reserva, José Costa
Pereira, Raul Duarte Moniz Meio e Heber dos Santos, devendo
ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 16, 29
e 31 de Julho de 1986.
Alferes miliciano de cavalaria, na situação dc reserva, Manuel Fer
nandes de Almeida Garret, devendo ser considerado nesta
situação desde 3 de Agosto de 1986.
Tenente miliciano do serviço de saúde, na situação de reserva,
Américo Gonçalves Viana de Lemos, devendo ser considerado
nesta situação desde 4 de Julho de 1986.
Alferes miliciano do serviço de saúde, na situação de reserva, Adelino
Dias Arêde, devendo ser considerado nesta situação desde 15 de
Julho de 1986.
Tenente miliciano do serviço de administração militar, na situação
de reserva, Pedro Tavares do Amaral, devendo ser considerado
nesta situação desde 4 de Agosto de 1986.
(Por portaria de 21 de Agosto de 1986

Região Militar de Lisboa
Capitães milicianos de infantaria, na situação de reserva, Bernardino
Pereira Bernardes, Manuel Ferreira Osório, e Amílcar Fran
cisco Fernandes Botelho, devendo ser considerados nesta situa
ção desde, respectivarnente, 16 de Outubro e 14 de Dezembro
dc 1985 e 10 de Junho de 1986.
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Tenentes milicianos de infantaria, na situação de reserva, João
Luís Alves Tavares Magro, Sérgio de Almeida Martins de
Araújo, Rogério Antunes Monteiro, Leopoldo Alfredo do Carmo
C. da Graça, José Januário de Sousa Guerreiro, Carlos Pires da
Con
Silva, José Emauz de Agrela Pedro, Aníbal Joaquim da
Fer
Carvalho,
de
B.
B.
Godinho
Manuel
Joaquim
Vieira,
ceição
Man
Octávio
Luciano
nando Manuel franco Bebiano Correia,
Ma
tovani Brarens, Armando do Espírito Santo Graça, Artur
Corte
Matos
de
Júlio
José
e
Bentes
Dores
das
nuel Evaristo
Real, devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 13, 13, 15 e 26 de Abril, 1, 21, 21 e 26 de Maio, 13, 16,
22, 27 e 28 de Junho e 24 de Julho de 1986.
AlTeres milicianos de infantaria, na situação de reserva, Armando
Francisco Godinho dos Santos, Manuel Gomes Moniz Pereira,
João Rodrigues da Costa, Jorge Fernando da Silva Ribeiro,
Fernando Coelho Pote, Baltazar Leite Rebelo de Sousa, José
Ernesto Marques Frade de Sousa, António Luís Belo de Oli
veira, Aníbal Ribeiro da Costa, Manuel da Silva Ferreira, Ar
mando Rodrigues Pedrosa, Raul de Carvalho Feio, Américo
Toveral, Carlos Maria Courinha de Azevedo Mendes, Aurélio
Reis Bastos, Nuno Sárrea de Mascarenhas Galvão, João Alberto
Terra fernandes Costa, Armindo Bentudo de Lima, Eduardo
José Rodrigues, Joaquim Soares Batista e António de Almeida
Tenreiro, devendo ser considerados nesta situação desde, respec
tivamente, 5, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 22 e 22 de Abril, 5, 11, 17,
18, 22, 25, 30 e 31 de Maio, lo, 14, 17 e 19 de Junho de 1986.
Capitães milicianos de artilharia, na situação de reserva, Mário Miguel
de Sousa Rama, Henrique Avelino Napoleão Biasco dos Santos
e António da Silva Raposo, devendo ser considerados nesta
situação desde, respectivamente, 27 de Novembro e 4 de Dezem
bro de 1985 e 27 de Abril de 1986.
Tenentes milicianos de artilharia, na situação de reserva, Jaime Batista
da Conceição Silva, Mário Pires Ferreira Chaves, Rogério Ba
tista de Canha e Só, António Valdemar Simões Russo, Fernando
Rovisco Guapo Ribeiro, Manuel Fernando Malhão Rojão, José
Steiger Garção, Vasco Manuel de Seabra Palmeiriiu, Victor
Seabra Leiria, António Benzaquen de Vasconcelos, Américo José
Nunes da Costa, Fernando Pereira Simões, António Costa Car
valho e Jorge Victor de Meio de Portugal de Silveira, devendo
ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 12 de
Outubro e 27 de Dezembro de 1985, 18, 26, 27, 27, 28 e 30 de
Abril, 9, 12 e 14 de Maio, 22, 26 e 30 de Junho de 1986,
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Alferes milicianos de artilharia, na situação de reserva, Francisco
Pereira Mendes, Álvaro José de Roure Ferreira Roquete, João
Maria da Silva Duarte, Pedro António Roma Machado Paiva
Raposo, João Carlos de Almeida Campos, Mário fonseca Bote
lho, Fernando Soares Lopes Guerra e António José Seixas Pargana, devendo ser considerados nesta situação desde, respecti
vamente, 6, 12, 23 e 28 de Abril, 1 e 13 de Maio, 4 e 13 de
Junho de 1986.
Aspirante a, oficial miliciano de artilharia, na situação de reserva,
Teodoro António dos Santos Costa, devendo ser considerado
nesta situação desde 12 de Abril de 1986.
Tenentes milicianos de cavalaria, na situação de reserva, Olívio José
Alves Pereira da Silva, Carlos Augusto Xavier Pizarro M. Ma
chado e Joaquim da Silva Caires, devendo ser considerados nesta
situação desde, respectivamente, 9 de Abril, 1 de Maio e 8
de Junho de 1986.
Alferes milicianos de cavalaria, na situação de reserva, Carlos Maria
Pereira Pinto de Araújo, Duarte Amâncio Leal, Geraldo de
Lemos, João Solano Viana, Rui Burnay Morales de Los Rios
S. Leitão, António Carlos F. do Amaral C. M. F. \‘ital, José
Frederico do Casal Ribeiro e Francisco Zeferino V. de Mira
Mendes, devendo ser considerados nesta situação desde, respec
tivamente, 8, 8 e 28 de Abril, 9 de Maio, 10, 22, 23 e 25 de
Junho de 1986.
Tenentes milicianos de engenharia, na situação de reserva, Her
culano de Almeida Fernandes de Campos e José Jorge Azevedo
Coelho Virgílio, devendo ser considerados nesta situação desde,
respectivamente, 25 de Abril e 19 de Junho de 1986.
Alferes milicianos de engenharia, na situação de reserva, Daniel
Mendonça e Costa, Luís António Roquete Ricciardi, Manuel
Camacho Simões, António Ferreira da Silveira, Carlos Pedroso
Barreiros, José Valério Vicente Júnior, João Miguel Caldeira
de Castro e Luciano Luís de Oliveira Faria, devendo ser consi
derados nesta situação desde, respectivamente, 18, 20, 21 e 22
de Abril, 1 e 19 de Maio, 10 e 27 de Junho de 1986.
Tenentes milicianos do serviço de saúde, na situação de reserva,
Telmo Vieira R. Henriques, Francisco Manuel Carlos da Maia,
Carlos Pessoa Lobato Cortesão, Francisco Álvaro Espírito Santo
Lopes, Rui da Câmara Pestana, José Neto do Amaral Pereira da
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Silva e João Eurico Correia Lisboa, devendo ser considerados
nesta situação desde, respectivamente, 6 de Outubro de 1985,
13 de Abril, 11, 15, 15 e 22 de Maio e 24 de Junho de 1986.
Alferes milicianos do serviço de saúde, na situação de reserva, Antó
nio de Matos Fernandes Coito, José Eduardo David de Paiva,
Manuel da Cruz Braço Forte Júnior, Alberto José Nunes Cor
reia Ralha, Mário da Silva Simões de Carvalho, José Mário Leal
formosinho Sanches, José Freire da Cruz Sobrinho, Rui Albu
querque Ribeiro da Costa Pinhão e Fernando de Cisneiros Fer
reira H. e Costa, devendo ser considerados nesta situação desde,
respectivamente, 7 de Abril, 3, 5, 18, 19, 25 e 27 de Maio,
10 e 26 de Junho de 1986.
Tenentes milicianos do serviço de administração militar, na situação
de reserva, António Belo O. Ramos, Alberto Joaquim dos Reis
Represas, Eurico António D. C. C. Vieira, Augusto Vítor Coelho,
Álvaro da Silva Galamba, Pedro Zea Mantero Belard, Abílio
Gaspar Monteiro dos Reis, Pedro Mário Oliva, José Moura de
Melo Vilhegas e Gilberto Carvalhedo de Brito, devendo ser con
siderados nesta situação desde, respectivamente, 5, 5, 23 e 30 de
Outubro e 30 de Dezembro de 1985, 3, 9, 12 e 24 de Maio e
14 de Junho de 1986.
Alferes milicianos do serviço de administração militar, na situação
de reserva, Paulo Capel Bryant Jorge, Eduardo Gouveia Amaral,
Pedro Croft de Moura, Joaquim de Jesus Neves Leitão, Pedro
Francisco de Aboim B. de O. Pires, Carlos Ant6nio Espírito
Santo 5. de Meio, Octávio Morato de Campos e Sousa, Frederico
João de Freitas e Vasconcelos e Homero de Oliveira Reis, de
vendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente,
24 de Outubro de 1985, 5, 7 e 20 de Abril, 10 de Maio, 2, 2, 21
e 30 de Junho de 1986.
Tenentes milicianos de aeronáutica, na situação de reserva, Fran
cisco Manuel de Macedo e Faro A. Cunha, Nuno Craveiro Lopes
e Mário Augusto Condessa Falcão, devendo ser considerados
nesta situação desde, respectivamente, 14 e 28 de Maio e 1 de
Junho de 1986.
Alferes miliciano de aeronáutica, na situação de reserva, João
Salvador dos Santos Sá Nogueira, devendo ser considerado nesta
situação desde 25 de Abril de 1986.
(Por portaria de 21 de Agosto de 1986.)
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111—PROMOÇÕES E GRADUAÇÕES
Oficiais do quadro permanente
Na situação de reforma 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.° 295/73, de 9 de Junho, o capitão (08682767) Jeremias
Rito Tavares, contando a antiguidade de 1 de Outubro de 1985.
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).
Graduado no posto de major 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 capitão de artilharia (00479064)
Jorge Eduardo Rosa dos Reis, contando a antiguidade de 30
de Setembro de 1982.
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 7 de Agosto de 1986.)

Oficiais de complemento
Armas e serviços:
Estado-Maior do Exército
Alferes milicianos do serviço de pessoal, os aspirantes a oficial mili
cianos do mesmo serviço (03183282) João Filipe Castelo Branco
Cunha, (02860879) Fernando Miguel Mata Mouros Aragão Soa
res, (02654281) Miguel Ãngelo Isaías Vieira da Silva, (01810180)
José Miguel Ferreira Sousa Sardinha, (10851082) Álvaro Manuel
Balseiro Amaro e (04957280) flido Mendes Pires, todos em
disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de

11

de

Julho

de

1986.)
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Direcção da Arma de Engenharia
Alferes miliciano do serviço de pessoal, o aspirante a oficial mili
ciano do mesmo serviço (03074181) José Manuel de Azevedo
Morujão e Oliveira, em disponibilidade, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 11 de Julho de 1986.)
Direcção do Serviço de Fortificações e Obras do Exército
Alferes milicianos de engenharia, os aspirantes a oficial milicianos
de engenharia (03129881) José Nunes Gonçalves, (09728079)
João Alfredo da Silva Branco, (00253182) Miguel Pedro de MeIo
e Matos David, (04286780) Jorge Manuel Pires Grosso Cardoso
Leitão, (08807180) Álvaro Fernando de Almeida Barreto Costa,
(00523679) Miguel Mira George Rodrigues, (03239182) João
Pedro Barros falcão de Campos, todos cm disponibilidade, con
tando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de

de Julho de

11

1986.)

Quartéis-generais:
Região Militar do Centro
Alferes miliciano de engenharia, o aspirante a oficial miliciano de
engenharia (02886381) Carlos Vítor da Piedade dos Santos, em
disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
Alferes miliciano do serviço de pessoal, o aspirante a oficial miliciano
do mesmo serviço (03116779) Domingos Onofre da Silva Castro,
em disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da pre
sente portaria.
(Por portaria de 11 de Julho de 1986.)

Região Militar do Norte
Alferes miliciano de cavalaria, o aspirante a oficial miliciano de
cavalaria (17786882) Rui Carlos Matos Bacelar Pires, em dispo
nibilidade, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por

portaria

de

21

de Dezembro de

1985.)
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Escolas práticas das armas e serviços, centros de instruçüo
e unidades:
Infantaria:
Regimento de Infantaria de Chaves
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria, graduado em alferes, (03657171) Fernando Augusto
Monteiro Novais Lopes, em disponibilidade, contando a anti
guidade desde 1 de Novembro de 1974, devendo ser conside
rado nesta situação desde 22 de Julho de 1974.
(Por portaria de 1 de Julho de 1986.)
Regimento de Infantaria de Faro
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano dc
infantaria (10580885) Fernando Manuel Guerreiro dos Reis
Palma, em disponibilidade, contando a antiguidade desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Junho de 1986
Regimento de Infantaria de faro
(Destacamento de Tavira)
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (05802778) Fernando dos Santos Estêvão fvIarreiros,
em disponibilidade, contando a antiguidade desde 19 de Agosto
de 1983.
(Por portaria de 2 de Junho de 1986.)
Regimento de Infantaria de Ponta Delgada
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos
de infantaria (04103985) José Pedro Ferreira da Silva e (01666684)
António Manuel Rodrigues de Almeida, ambos em disponibili
dade, contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Junho de 1986)
Regimento de Infantaria de Queluz
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria, graduado em alferes, (04283171) Luís Manuel da
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Costa Lourenço, em disponibilidade, contando a antiguidade
desde 1 de Novembro de 1972, devendo ser considerado nesta
situação desde 12 de Janeiro de 1973.
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria, graduado em alferes, (11786071) António João Pe
reira Santana Rego, em disponibilidade, contando a antigui
dade desde 1 de Novembro de 1973, devendo ser considerado
nesta situação desde 4 de Julho de 1973.
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria, graduado em alferes (01810171) Francisco Manuel
Neto Vaz Pereira, em disponibilidade, contando a antiguidade
desde 1 de Novembro de 1973, devendo ser considerado nesta
situação desde 17 de Janeiro de 1974.
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria graduado em alferes (13725371) Luís Filipe de Car
valho e Moura, 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 infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria graduado em alferes (60675371) José António Fra
dique Evaristo da Silveira, em disponibilidade, contando a
antiguidade desde 22 de Dezembro de 1975, devendo ser consi
drado nesta situação desde 14 de Novembro de 1979.
(Por portaria de 2 de Junho de 19$6.)
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria graduado em alferes (01876771) Luís Fernando Mou
rato de Oliveira, em disponibilidade, contando a antiguidade
desde 1 de Novembro de 1974, devendo ser considerado nesta
situação desde 4 de Julho de 1973.
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria graduado em alferes (17518771) Aldemiro Carlos
Pereira, em disponibilidade, contando a antiguidade desde 1 de
Novembro de 1974, devendo ser considerado nesta situação desde
17 de Janeiro de 1975.
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos de
infantaria graduados em alferes (61830071) Carlos Manuel Ri
beiro Viegas e (61118871) Orlando Caetano Marques, ambos
em disponibilidade, contando a antiguidade desde 1 de Novem
bro de 1974, devendo ser considerados nesta situação desde 30 de
Janeiro de 1975.
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Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria graduado em alferes (73110171) Rodrigo Manuel
Oliveira da Silva Ponciano de Magalhães, 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 gra
duado em alferes (72823371) Gaspar Correia Lopes, em dispo
nibilidade, contando a antiguidade desde 1 de Novembro dc
1975, devendo ser considerado nesta situação desde 9 de Setembro
de 1975.
(Por

portaria

de

2

de Junho de

1986.)

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria graduado em alferes (17005371) Vítor Manuel Mon
teiro fernandes, 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 infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria graduado em a]feres (73063871) Alexandre CedI Ro
drigues, em disponibilidade, contando a antiguidade desde 1 de
Novembro de 1973, devendo ser considerado nesta situação desde
6 de fevereiro de 1974.
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos de
infantaria graduados em alferes (13753371) Horicio Jesus Fialho
e (06896671) João Manuel ferreira Gonçalves Travanca, ambos
em disponibilidade, contando a antiguidade desde 1 de Novem
bro de 1974, devendo ser considerados nesta situação desde 8
de Abril de 1975.
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria graduado em alferes (06238169) Victor Manuel Pires
Rocha, 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 infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (14367171) João Luís Ferreira Pinto Coelho, em dispo
nibilidade, contando a antiguidade desde 6 de fevereiro de 1976,
desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de

1

de Julho

de

1986.)
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Batalhão de Infantaria de Aveiro
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria graduado em alferes (12240474) José Augusto Rodri
gues Cancela, em disponibilidade, contando a antiguidade desde
1 de Novembro de 1975, devendo ser considerado nesta situação
desde 14 de Julho de 1975.
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano dc
infantaria graduado em alferes (61388174) Fernando Rosa Bas
tos, 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 Junho de 1986.)
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do mesmo serviço (01731479) José Luís Esteves de Sé, em dispo
nibilidade, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 11 de Julho de 1986.)

Artilharia:
Regimento de Artilharia da Serra do Pilar
Alferes miliciano de artilharia, o aspirante a oficial miliciano de
artilharia graduado em alferes (10357$70) Bernardino da Fon
seca Carvalho, em disponibilidade, contando a antiguidade desde
1 de Novembro de 1972, devendo ser considerado nesta situação
desde 6 de Abril de 1973.
(Por portaria de 1 de Julho de 1986.)

Cavalaria:
Escola Prática de Cavalaria
Alferes miliciano do serviço de pessoal, o aspirante a oficial mili
ciano do mesmo serviço (02250484) Fernando Manuel da Silva
Leite, em disponibilidade, contando a antiguidade desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de

11

de

Julho

de

1986.)
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Regimento de Cavalaria de Braga
Alferes milicianos de cavalaria, es aspirantes a oficial milicianos de
cavalaria (04281385) António José ferreira da Silva e (00196285)
Armando José Prazeres Carvalho, ambos em disponibilidade,
contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Junho de 1986.)
Engenharia:
Escola Prática de Engenharia
Alferes miliciano de engenharia, o aspirante a oficial miliciano de
engenharia (07048883) Paulo Jorge de Carvalho Sanches, em
disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da pre
sente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1985.)

Alferes miliciano do servíço de administraçõo militar, o aspirante
a oficial miliciano do mesmo serviço (19402983) Mário José
Braga da Costa Carvalho, em disponibilidade, contando a anti
guidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria

de

20

de

Dezembro de 1985.)

Alferes miliciano do serviço de material, o aspirante a oficial mili
ciano do serviço de material (15332779) Rui Manuel Elvas Ga
meiro Jorge, em disponibilidade, contando a antiguidade desde
26 de Dezembro de 1984.
(Por portaria

de 2

de Junho de

1986.)

Transmissões:
Regimento de Transmissões
Alferes miliciano de transmissões, o aspirante a oficial miliciano de
transmissões (15487881) Luís Filipe Medeiros Costa, em dispo
nibilidade, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de

21

de Dezembro de

1985.1
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Serviço de saúde:
Escola Prática do Serviço Veterinário Militar
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do mesmo serviço (18233082) Vítor Manuel Diogo de Oliveira
Alves, em disponibilidade, contando a antiguidade desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 11 de Julho de 1986.)
Serviço de reconhecimento das transmissões:
Batalhão de Informações e Reconhecimento das Transmissões
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do mesmo serviço (03419977) António Manuel da Silva Lopes,
em disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da piesente portaria.
Alferes miliciano do serviço de pessoal, o aspirante a oficial mili
ciano do mesmo serviço (08525880) Augusto de Albuquerque
Mendes, em disponibilidade, contando a antiguidade desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 11 de Julho de 1986.1
Serviço de transportes:
Centro de Instrução de Condução Auto n.° 1
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
inrantaria (01444084) Amadeu Fernando Costa Monteiro de
Magalhães, em disponibilidade, contando a antiguidade desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Junho de 1986.)
Comandos:
Regimento de Comandos
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria graduado em alferes (62330272) José António Nélson
Carvalho Nunes, em disponibilidade, contando a antiguidade
desde 22 de Dezembro de 1975, desde quando deve ser conside
rado nesta situação.
(Por portaria de 2 de Junho de 1986.)
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Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (00059085) José António dos Santos Lopes, em dis
ponibilidade, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 13 de Junho de 1986.)

Órgãos de execução dos serviços e outros elementos:
Estabelecimentos fabris
Manutenção Militar
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial mili
ciano do mesmo serviço (10446979) António Manuel Lucas de
Lemos, em disponibilidade, contando a antiguidade desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 11 de Julho de 1986i)
Estabelecimentos hospitalares
Hospital Militar Principal
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do mesmo serviço (09181378) Rui Manuel Faustino Ribeiro, em
disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da pre
sente portaria.
(Por portaria de

11

de Julho

de 1986.)

Hospital Militar de Doenças Infeeto..Contagiosas
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do mesmo serviço (07761180) Carlos Manuel de Campos Maga
lhães Costa, em disponibilidade, contando a antiguidade desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de

11

de

Julho de

1986.)

Hospital Militar Regional n.° 2
Alferes milicianos do serviço de saúde, os aspirantes a oficial mili
cianos do mesmo serviço (02371779) Victor Manuel Luz Fer
nandes da Costa, (05247277) Mário Leonel Alves Couceiro da
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Costa, (12938979) Paulo Jorge Coimbra Martins e (01821278)
António Augusto Tábuas, todos em disponibilidade, contando
a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 11 de Julho de 1986.)

Tribunais milítares
1.0

Tribunal Militar Territorial de Lisboa

Alferes miliciano do serviço de pessoal, o aspirante a oficial miliciano
do mesmo serviço (05057082) André Sopas de Melio Bandeira,
em disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 11 de Julho de 1986.)
Diversos:
1.0 Brigada Mista Independente
Batalhão de Apoio de Serviços
(Agrupamento Base de Santa Margarida)
Alferes miliciano do serviço de administração militar, o aspirante a
oficial miliciano do serviço de administração militar (04700380)
Jorge Augusto Viegas Cruz, em disponibilidade, contando a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1985.)
Centro de Estudos Psicotécnicos do Exército
Alferes milicianos do serviço de pessoal, os aspirantes a oficial mili
cianos do serviço de pessoal (08205480) Ludjero Fernando Pa
ninho dos Santos Silva, (07329681) Hélder Lopo Alves dos
Santos Almeida, (05665$80) Jaime Paulino Maia e Silva,
(03894282) José Manuel Pinto Ribeiro, (01512183) António
do Nascimento Pires e (11153781) Carlos Manuel Pires Costa,
todos em disponibilidade, contando a antiguidade desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 11 de Julho de 1986.)
Depósito Geral de Material de Transmissões
Alferes milicianos de transmissões, os aspirantes a oficial milicianos
de transmissões (02350780) António Manuel Vilarinho Rocha,
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(02193681) José Manuel Teixeira Ponte e (19936580) Miguel
José Nunes das Neves, todos em disponibilidade, contando a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 11 de Julho de 1986.)

Depósito Geral de Material Sanitário
Alferes miliciano o serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de saúde (10720379) Carlos António de Carrilho
Sequeira, em disponibilidade, contando a antiguidade desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 11 de Julho de 1986.)

1V

—

COLOCAÇÕES, EXONERAÇÕES E TRANSFERËNCIAS

Oficiais do quadro permanente
Armas e serviços:
Estado-Maior do Exército
Coronel de infantaria ,da Direcção da Arma de Infantaria, (51394911)
José de Almeida Pinho Bandeira.
(Por portaria de 4 de Agosto de 1986.

Tenente-coronel de infantaria, do 2.° Batalhão de Infantaria Motori
zado da l.’ Brigada Mista Independente (Regimento de Infan
taria de Abrantes), (51404111) Francisco Nunes Roque.
(Por portaria de 16 de Julho de 1986.)
Major do serviço de administração militar, da Escola de Sargentos
do Exército, (01183564) Fernando Filipe Henriques.
(Por portaria de 15 de Agosto de t9h)
Tenente do serviço de administração militar, da Escola Prática dc
Administração Militar, (01326680) Vítor Manuel Bizarro do Vale.
(Por portaria de 20 de Agosto de 1986.)

/
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Tenente do serviço geral do Exército, da Companhia de Transmissões
da 1 a Brigada Mista Independente (Agrupamento Base de Santa
Margarida), (50019411) Manuel André Esteves.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1986.)

Direcção do Serviço de Pessoal
(Repartição de Recrutamento)
Major de infantaria, do Batalhão de Infantaria Mecanizado da 1.a Bri
gada Mista Independente (Agrupamento Base de Santa Mar
garida), (18901570) João Gabriel Bargão dos Santos.
(Por portaria de 11 de Agosto de 1986.)
Direcção do Serviço de Pessoal
(Repartição Técnica)
Major de infantaria, do 2.° Batalhão de Infantaria Motorizado da
;a Brigada Mista Independente (Regimento de Infantaria de
Abrantes), (46030058) Francisco António Branco Ramos.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1986.)
Capitão de transmissões (serviços técnicos de manutenção), do
Destacamento de Reabastecimento e Manutenção de Material de
Transmissões da Região Militar do Sul, (51342611) Luciano dos
Santos Gonçalves.
(Por portaria de 14 de Agosto de 1986.)
Direcção da Arma de Infantaria
Coronel de infantaria, do Regimento de Infantaria de Beja, (50704811)
Fernando Santos Rodrigues Trovão.
(Por portaria de 11 de Agosto de 1986.)
Tenente-coronel de infantaria, do Estado-Maior do Exército,
(50990911) José António Dias Núncio.
(Por portaria de 21 de Julho de 1986.)
ior de infantaria, do Regimento de Infantaria de Queluz,
(06402462) Fernando José Vieira Cardoso de Sousa.
Major de infantaria, do Regimento de Infantaria de Queluz,
(39319362) Manuel Ambrósio de Morais Freitas.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1986.)
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Direcção do Serviço de Saúde
Coronel médico, do Hospital Militar Principal, (50937611) José
Manuel Carrilho Ribeiro.
(Por portaria de 31 de Julho de 1986.1

Direcção do Serviço de Administração Militar
Coronel do serviço de administração militar, da Escola Prática de
Administração Militar, (51251511) Manuel António Palminha
Sacramento.
(Por portaria de 11 de Agosto de 1986.)

Direcção do Serviço de Material
Major do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), do
Batalhão do Serviço de Material, (50592111) Jaime Fernandes
Soares.
(Por portaria de 14 de Agosto de 1986.)

Direcção de Transportes
Coronel de infantaria, da Direcção da Arma de Infantaria, (50368211)
Ernesto Rodrigues Gaspar da Rosa.
(Por portaria de 4 de Agosto de 1986.)

Inspecção de Bandas e fanfarras do Exército

Major chefe de banda de música, do Regimento de Infantaria de
Queluz, (51517711) Joaquim Alves de Amorim.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1986.)
Capitão chefe de banda de música, do Quartel-General da Região
Militar do Sul, (41005562) José Eduardo da Encarnação Ferreira.
(Por portaria de 14 de Agosto de 1986.)
Quartéis-generais:
Região Militar do Centro
Capitão do serviço geral do Exército, do Grupo de Artilharia de
Guarnição n.° 1, (52260711) Augusto figueiredo.
(Por portaria de 15 de Agosto de 1986.)
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Região Militar do Norte
Major de transmissões, do Quartel-General da Região Militar do
Centro, (71230964) António Adalberto Montenegro Sollary
Aliegro.
(Por portaria de 5 de Julho de 1986.)

Região Militar do Sul
Major de infantaria, da Repartição de Praças (Direcção do Serviço de
Pessoal), (02016966) Fernando Jorge Teles Menezes Martíns.
(Por portaria de 11 de Agosto de 1986.)

Zona Militar da Madeira
Coronel de infantaria, da Direcção da Arma de Infantaria, (51210911)
Joaquim Chito Rodrigues.
(Por portaria de 3 de Agosto de 1986.)
Major de infantaria, do Regimento de Infantaria de Faro (Destaca
mento de Tavira), (11124967) José Gabriel Brás Marcos.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1986.)
Major de infantaria, do l.° Batalhão de Infantaria Motorizado da
1.a Brigada Mista Independente (Regimento de Infantaria de
Tomar), (05121864) José Eduardo Salomão Mascarenhas.
(Por portaria de 14 de Agosto de 1986.)

Major do quadro especial de oficiais, da Escola Prática de Infantaria,
(01551567) Faustino Alves Lucas Hilário.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1986.)

Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução
e unidades:
Infantaria:
Escola Prática de Infantaria
Tenente de infantaria, do Regimento de Infantaria de Beja, (12862380)
Luís Filipe Tavares Nunes.
(Por portaria de 16 de Julho de 1986.)
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Tenente do serviço de administração militar, da Escola Prática de
Administração Militar, (01116779) Francisco Guerreiro Palma.
(Por portaria de 6 de Agosto de 1986.)
Regimento de Infantaria de Angra do Heroísmo
Tenente-coronel de infantaria, da Repartição de Recrutamento
(Direc
ção do Serviço de Pessoal), (41272861) António Filipe
Reis
Santana.
(Por portaria de 17 de Agosto de 1986.)

Regimento de Infantaria de Beja
Major de infantaria, do Centro de Estudos Psicotécnicos
do Exército,
(44406362) Joaquim Júlio Monteiro.
(Por portaria de 11 de Agosto de 1986.

Regimento de Infantaria de Castelo Branco
Capitão do serviço geral do Exército, do Hospital Militar
de Doenças
Infecto-Contagiosas, (52183011) Manuel Silveira.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1986.)

Regimento de Infantaria de Chaves
Capitão do serviço de material (serviços técnicos
de manutenção),
da Chefia do Serviço de Reconhecimento das Transmissões,
(50680711) Rogério Duarte Borges.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1986
Regimento de Infantaria de Elvas
Tenente-coronel de infantaria, da lirecção da Arma de Infanta
ria,
(50991611) Carlos Ferreira Marques.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1986.)
Major de infantaria, do Batalhão do Serviço de Saúde, (00864864)
Filipe Ferreira Lopes.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1g86.)

2. Série

ORDEM DO EXËRCITO N.° 19

1477

Regimento de Infantaria de Faro
Tenente-coronel de infantaria, do Quartel-General da Região Militar
do Sul, (50181011) Eduardo Salcedas da Cunha.
Tenente-coronel de infantaria, do Regimento de Infantaria de Beja,
(501826 11) Rui Manuel Gomes Mendonça.
(Por portaria de 14 de Agosto de 1986.)
Major de infantaria, do Estado-Maior do Exército, (08181365) Paulo
José Pereira Guerreiro.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1986.)
Regimento de Infantaria de faro
(Destacamento de Tavira)
Major de infantaria, do Quartel-General da Zona Militar da Madeira,
(00578363) Joaquim António Camacho Aguiã.
(Por portaria de 15 de Agosto de 1986.)
Regimento de Infantaria do Funchal
Tenente-coronel de infantaria, do Estado-Maior do Exército,
(50993411) Armando Pernil de Magalhães Taborda.
(Por portaria de 14 de Agosto de 1986.)
Regimento de Infantaria de Ponta Delgada
Tenente-coronel de infantaria, do Quartel-General da Região Militar
do Centro, (50063111) Luís Andrade de Barros.
(Por portaria de 14 de Julho de 1986.)
Capitão do serviço geral do Exército, do Regimento de Infantaria
de Castelo Branco, (50884111) Joaquim Amaro da Silva.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1986.3
Regimento de Infantaria do Porto
Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção)
(50537611) José Avelino da Silva Moura.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1986.)

2. Série

ORDEM DO EXÉRCITO N.° 19

1478

Regimento de Infantaria de Queluz
Tenente-coronel de infantaria, do Comando e Companhia de Comando
e Serviços da 1.a Brigada Mista Independente (Agrupamento
Base de Santa Margarida), (44412961) António Luciano Fon
tes Ramos.
(Por portaria de 2$ de Julho de 1986
Major de infantaria, do Agrupamento Base de Santa Margarida,
(71248065) Fernando Abel de Azambuja Vidigal.
(Por

portaria

de

13

de Agosto de

1986.)

Regimento de Infantaria de Viseu
Major do quadro especial de oficiais, do Regimento de Infantaria
de Elvas, (44068056) António José Simões de Faria.
(Por portaria de

14

de Agosto de

1986.1

Major do quadro especial de oficiais, do Batalhão de Infantaria
Mecanizado da 1 a Brigada Mista Independente (Agrupamento
Base de Santa Margarida), (07027965) José Neves Esteves
Varela.
(Por portaria de 1$ de Agosto de 1986.)

Artilharia
Grupo de Artilharia de Guarnição n.° 1
Capitão do serviço geral do Exército, do Distrito de Recrutamento
e Mobilização de Castelo Branco, (51762111) João Nunes Rama
lheiro.
(Por portaria

de 13

de Agosto de

1986.)

Cavalaria:
Escola Prática de Cavalaria
Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), do
Batalhão de Apoio e Serviços da •a Brigada Mista Independente,
(50135711) Francisco António Germano Ganhão.
(Por

portaria

de

14

de Agosto de

1986.)
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Engenharia:
Regimento de Engenharia de Espinho

Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), da
Escola Militar de Electromecânica, (51270411) Rui António
Frazão Gouveia.
(Por portaria de 12 de Agosto de 19$6.

Regimento de Engenharia n.° 1

Capitão de engenharia, da Escola Prática de Engenharia, (08771776)
Eduardo Sanz Pinto, devendo ser considerado nesta situação desde
4 de Janeiro de 1985.
(Por portaria de 8 de Setembro de 1986.)

Tenente do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
da Companhia de Engenharia da 1. Brigada Mista Independente
(Escola Prítica de Engenharia), (16140171) João José Madeira da
Silva.
(Por portaria de 14 de Agosto de 1986.)
Serviço de saúde:

Batalhão do Serviço de Saúde
Major médico, do Hospital Militar Principal, (00946165) António
Manuel Costa Vieira Lisboa.
(Por portaria de 11 de Agosto de 1986.)

Serviço de administração militar:
Escola Prática de Administração Militar

Comandante, o coronel do serviço de administração militar, do
Estado-Maior do Exército, (51307811) António Cardoso Ferreira
da Costa.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1986.)
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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, (50358311) Raul Arcanjo
Teixeira.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1986.)

Serviço de transportes:
Escola Prática do Serviço de Transportes
Tenente de infantaria, do Regimento de Infantaria de Elvas,
(05325980) João Manuel Bicho da Silva Alves.
(Por portaria de 13 de Julho de 1986.)
Distritos de recrutamento e mobilização:
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Castelo Branco
Capitão do serviço geral do Exército, do Agrupamento Base de Santa
Margarida, (51183711) João Martins.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1986.)
Órgãos de execução dos serviços e outros elementos:
Estabelecimentos de instrução

Academia Militar
Tenente-coronel de infantaria, da Repartição de Oficiais da Direcção
do Serviço de Pessoal, (50189511) António José Raimundo Gama.
(Por portaria de

7

de Julho de

1986.)

Capitão de infantaria, do 1.° Batalhão de Infantaria Motorizado da
f.a Brigada Mista
Independente (Regimento de Infantaria de
Tomar), (02514472) Carlos Henriques Pinheiro Chaves.
(Por portaria de

22

de Maio de

1986.)

Instituto Superior Militar
Major do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), do
Batalhão do Serviço de Material, (51336811) Avelino Cândido
fernandes Baptista.
(Por portaria de 15 de Agosto de 1986.)

1481

ORDEM DO EXËRCITO N.° 19

2. Série

Colégio Militar

Tenente-coronel de cavalaria, do Regimento de Lanceiros de Lisboa,
(36492360) Álvaro Camilo de Almeida Seabra de Albuquerque.
(Por portaria de 28 de Julho de

1986.)

Centro de Instrução de Operações Especiais

Tenente-coronel de infantaria, do Regimento de Infantaria do Porto,
(50181411) José Cândido de Oliveira Bessa Menezes.
(Por portaria de

10 de Julho de

1986.)

Estabelecimentos hospitalares
Hospital Militar Principal
Major médico, do Batalhão do Serviço de Saúde, (05021768) Pedro
Manuel Caimoto Jácome.
(Por portaria de 15 de Agosto de 1986.)

Diversos:
Agrupamento Base de Santa Margarida
Major de infantaria, do Regimento de Infantaria de Castelo Branco,
(08861863) Manuel Estêvão Martinho Silva Rolão.
(Por portaria

de

14 de

Agosto de

1986.)

Major do quadro especial de oficiais, do Grupo de Artilharia de
Guarnição n.° 1, (00272362) Acílio Martins Oliveira Malta.
(Por portaria de

25

de Agosto

de 1986.)

1 a Brigada Mista Independente
Batalhão de Infantaria Mecanizado
(Agrupamento Base de Santa Margarida)

Major de infantaria da Escola de Sargentos do Exército, (04082763)
José Luís Soares Garcia da Fonseca.
(Por portaria de 4 de Agosto de 1986.)

ORDEM DO EXERCITO N.° 19

1482

2. Série

Major de infantaria, do Estado-Maior do Exército, (03822763) Vir
gílio José fonseca Pereira de Carvalho.
(Por portaria de 5 de Agosto de 1986.)
Major de infantaria, da Escola Prática de Infantaria, (06381969) Car
melindo Monteiro Mesquita.
(Por portaria de 11 de Agosto de 1986.)

1 .‘ Brigada Mista Independente
1.0

Batalhão de Infantaria Motorizado

(Regimento de Infantaria de Tomar)
Major de infantaria, do Regimento de Infantaria de Tomar, (06171965)
Fernando Frazão Fernandes Costa.
(Por portaria de 15 de Agosto de 1986.)
•a Brigada Mista Independente
2.° Batalhão de Infantaria Motorizado
(Regimento de Infantaria de Abrantes)
Major de infantaria, do Regimento de Infantaria de Viseu, (17530372)
Carlos Gonzaga Brás do Vale.
(Por portaria de 15 de Agosto de 1986.)
Capitão do serviço de material (serviço técnicos de manutenção)
(51541111) Firmino José Ribeiro Magro.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1986.)
.

Brigada Mista Independente

Batalhão de Apoio de Serviços
(Agrupamento Base de Santa Margarida)
Major de infantaria, da Chefia do Serviço de Material de Instrução,
(04649263) Carlos Trindade Clemente.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1986.)
Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), da
Escola Prática de Cavalaria, (51350811) Ângelo Pedro Garcia
Laureano.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1986.)
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Centro financeiro do Exército
Capitão do serviço de administração militar, da Escola Prática de
Administração Militar, (01771177) António Joaquim Pereira
Aniceto.
(Por portaria de 4 de Agosto de 1986.)

Centro de Gestão Financeira Geral
Capitão do serviço de administração militar, do Centro de Gestão
Financeira da Zona Militar dos Açores, (15359973) José Manuel
Semedo Praça Frederique.
(Por portaria de 15 de Agosto de 1986.)

Centro de Gestão Financeira da Região Militar do Centro
Major do serviço de administração militar, da Manutenção Militar.
(00448970) Mário Alexandre Alves Antunes.
(Por portaria de 14 de Agosto de 1986.)

Centro de Gestão Financeira da Região Militar do Norte
Tenente-coronel do serviço de administração militar, do Batalhão de
Administração Militar, (51022811) António da Silva Rocha.
(Por portaria de 14 de Agosto de 1986.)

Centro de Selecção do Porto
Comandante, o coronel de infantaria, do Quartel-General da Região
Militar do Norte, (50171911) António Fernando Pinto de Oliveira.
(Por portaria de 6 de Agosto de 1986.)

Major de infantaria, do Comando e Companhia de Comando e Ser
viços da 1 a Brigada Mista Independente (Agrupamento Base de
Santa Margarida), (02143863) José Augusto Costa Abreu Dias.
(Por portaria de 18 de Agosto de 1986.
Destacamento de Reabastecimento e Manutenção de Material
de Transmissões da Região Militar do Sul
Capitão de transmissões (serviços técnicos de manutenção), da Direc
ção da Arma de Transmissões, (51236611) Carlos Barrigas Morais
Mendonça.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1986.)
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Destacamento de Reabastecimento e Manutenção de Material
de Transmissões da Zona Militar da Madeira
Capitão de transmissões (serviços técnicos de manutenção), do Depó
sito Geral de Material de Transmissões, (08296265) António
Guerreiro Rodrigues.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1986.)

Adidos:
No Instituto Militar dos Pupilos do Exército
Nomeado professor do 8.° grupo de disciplinas do Instituto Militar

dos Pupilos do Exército, nos termos do artigo 12.° do Decreto-Lei n.° 46 377, de 11 de Junho de 1965, o coronel do serviço de
administração militar (51424111) Manuel António da Silva Bro
gueira, das Oficinas Gerais de Material de Engenharia, em subs
tituição do coronel do serviço de administração militar João
Magro de Campos Soares que, pela presente portaria, é exonerado
das referidas funções.
(Por portaria de 30 de Janeiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 15 de Setembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos

Na Manutenção Militar
Nomeado para desempenhar funções nos Serviços Gerais da Manu

tenção Militar, 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 de 1976, o major do serviço de
administração militar (07731369) Alfredo Couto Ribeiro, em
substituição do major do serviço de administração militar Júlio
Eduardo Gonçalves de Campos, que foi exonerado das referidas
funções em 2 de Maio de 1986.
(Por portaria de 12 de Maio de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 15 de Setembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos
No Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos
Nomeado subdirector do Laboratório Militar de Produtos Químicos
e Farmacêuticos desde 1 de Abril de 1986, nos termos do mapa
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VII anexo ao Decreto-Lei n.° 48 566, de 3 de Setembro de
1968, o tenente-coronel farmacêutico (31430856) Fernando da
Costa Lobo da Silva, em substituição do coronel farmacêutico
Luís Filipe Freire, que foi exonerado das referidas funções desde
a mesma data.
O referido oficial continua 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.
Acumula com as funções de chefe dos Serviços Comerciais que
do antecedente desempenha no mesmo Laboratório.
(Por portaria de 1 de Abril de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 15 de Setembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.

Nomeado chefe dos Serviços Comerciais do Laboratório Militar dos
Produtos Químicos e Farmacêuticos, nos termos do mapa VII
anexo ao Decreto-Lei n.° 48 566, de 3 de Setembro de 1968, o
tenente-coronel farmacêutico (35235057) José António Barreto
Damas Mora, da Direcção do Serviço de Saúde, em substituição
do tenente-coronel farmacêutico Fernando da Costa Lobo da
Silva, que foi exonerado das referidas funções desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 2 de Maio de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 15 de Setembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos

Oficiais de complemento
Instituto Militar dos Pupilos do Exército
Capitão miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Chaves, (60002565) Hernâni Pais Jorge.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1986.)
Casa de Reclusão da Região Militar do Norte
Tenente miliciano de infantaria (Decreto-Lei n.° 90/78), no activo,
do Distrito de Recrutamento e Mobilização do Porto, (00676267)
Fernando Silva Baptista, na disponibilidade.
(Por portaria de 11 de Agosto de l986)
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RECTIFICAÇÃO DE PENSÕES DE RESERVA

Tenente-coronel de artilharia (51372611) Nuno José Varela Rubin,
pensão mensal de 118433$00, desde 1 de Junho de 1986.
Conta 36 anos de serviço.
(por portaria de 21 de Julho de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)

Major do serviço de administração militar (51474011) Alexandre
José Carvalho Pereira, pensão mensal de 91 900$00, desde 30
de Junho de 1986. Conta 36 anos de serviço.
(Por portaria de 28 de Julho de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Major do serviço geral do Exército (50682011) António Rodrigues
Moreira, pensão mensal de 96 373$00, desde 4 de fevereiro de
1986. Conta 36 anos de serviço.
(Por portaria de 17 de Julho de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)
Capitão do serviço geral do Exército (51068611) António José Pau
uno, pensão mensal de 89 500$00, desde 1 de Julho de 1986. Con
ta 36 anos de serviço.
(Por portaria de 28 de Julho de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276.A/75.)
Capitão do serviço geral do Exército (51303311) António Inácio
Maçarico, pensão mensal de 105 420$00, desde 1 de Julho de
1986. Conta 36 anos de serviço.
(Por portaria de 29 de Julho de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)

VI— ACTUALIZAÇÃO DE PENSÕES DE RESERVA
Actualização das pensões de reserva dos oficiais a seguir men
cionados, desde as datas que se lhes indicam:
Com 36 anos de serviço:
Desde 1 de Janeiro de 1985:

Tenentes-coronéis:
(51343611) Arlindo Alberto Poças falcão, 97320$00 (a).
Ferreira,
Santos
dos
Unímano
fortes
(51478911) António
82 700$00 (b);
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(51487311) Caetano José Soares, 82700$00 (b);
(51190811) Romão José Ribeiro Baginha, 82700$00 (c).
(a) Rectifica a publicada na O. E. 2/86.
(b Rectifica a publicada na O. E. n.° 22/85.
(e) Rectifica a publicada na O. E. 21/85.

Capitão:
(50057511) Florival Joaquim de Sousa, 72500$00.

Desde 1 de Janeiro de 1986:
Brigadeiros:
(50264111)
(51025011)
(50699511)
(50259511)
(51377311)
(51466911)
(50279011)
(50264311)
(51473911)
(51378611)
(50269811)
(50631511)
(52720511)

Joaquim frade Gravito, 111 700$00;
Aires Fernandes Martins, 111 700$00;
José João Henriques de Avelar, 111 700$00;
Pedro Alexandre Brum e Castro Serrano, 111 700$00;
Armindo Martins Videira, 139 920$00;
Heitor Hamilton Almeida, 137 388$00;
Eurico Ferreira Gonçalves, 111 700$00;
António Eduardo Castro de Ascenção, 121 260$00;
Agostinho António Jorge, 118 063$00;
José Albano de Proença Oliveira Cid, 121 260$00;
Hermínio Duarte Ferrcira, 111 700$00;
Jaime Artur Chagas Lopes, 111 700$00;
Francisco José de Morais, 111 700$00.

Coronéis:
(50061411)
(50163911)
(51419911)
(51009811)
(50242311)
(50156111)
(51420711)
(50855611)
(50061211)
(50636811)
(50633111)
(50598211)
(50632911)

Carlos Alberto Gomes Saraiva, 106 600$00;
Abel Celestino Vaz, 112 050$00;
Polínio António Saraiva, 107 592$00;
Leopoldo Severo Ferreira Pinto, 117 845$00;
Amílcar Emídio Dias dos Santos, 119 609$00;
Fernando Jorge Belém Santana Guapo, 129 326$00;
José Moutinho Gonçalves, 119 863$00;
fausto Laginha dos Ramos, 115 650$00;
Luís franco Nogueira, 106 600$00;
Rui Alberto Louro Coelho, 115 650$00;
João Meio de Oliveira, 106 600$00;
José Maria Teixeira, 109 250$00;
Fernando de Deus ferreira de Matos, 109 267$00;
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(50632811) Felisberto Henrique da Silveira Esteves, 106 600$00;
(50051111) Victor Gonçalves Gaspar, 106 600$00;
(50926311) Gaspar Pinto Carvalho freitas do Amaral, 106 900$00;
(5 1774011) Francisco Franco do Carmo, 106 600$00;
(503705 11) Manuel Soares Ferreira, 106 600$00;
(52127411) Carlos Augusto da Conceição Soares, 106 600$00;
(52155311) Raul Augusto Paixão Ribeiro, 115 650$00;
(50457411) Jorge Luís Ferreira Osório, 124 700$00;
(52949011) João Maria Paulo Varela Gomes, 106 900$00;
(52951911) José Moreira da Silva Rangel de Almeida, 106 600$00;
(50044611) João Pedro Vilela, 106600$00;
(50027611) Epifânio João António Pereira Martins Patrício,
124 700$00;
(50597411) João Pedro de Almada Saldanha Quadros e Gouveia,
106 600$00;
(50069311) Aguinaldo Ribeiro dos Santos Fonseca, 106 600$00;
(50127211) Fernando Rodrigues de Sousa Costa, 106 600$00;
(50091511) António Joaquim Correia, 124 700$00;
(50447911) José Jacinto Saies Madeira, 115 650$00;
(50446911) António Rodrigues Lourenço Caseiro, 106 600$00;
(50471011) Carlos Figueiredo Delfino, 124 700$00;
(50558311) Armando Duarte de Azevedo, 115 650$00;
(50567711) José Victor Manuel da Silva Correia, 124 700$00;
(50567511) José Luís de Azevedo Ferreira Machado, 106 900$00;
(50508511) António Relvas Pires, 106 600$00;
.50570711) Fernando Manuel Lopes Ferreira, 124 700$00;
(51468411) António Torres de Andrade e Silva, 115 650$00 (a).
(a) Rectifica a publicada

(52154211)
(52156911)
(52157011)
(52155411)
(52157111)
(52156211)
(52154511)
(52153811)
(52154011)
(51367311)
(52124911)
(50260011)
(52157611)
(51383911)
(50463411)

na O. E.

13/86.

João Salavessa Moura, 115650$00;
António Monteiro, 108 196$00;
António Augusto de Almeida Meio, 111 700$00;
António Manuel Guerreiro Chaves Guimarães, 106 600$00;
António César Limão Gata, 106 600$00;
Hermínio Menaia Gabriel, 106 600$00;
António Rodrigues Rebelo de Carvalho, 106 600$00;
José Vicente Pessoa Comes Cardoso, 107 400$00;
Henrique Manuel Ribeiro da Cruz Antunes, 106 600$00;
Manuel do Nascimento Antas, 107 300$00;
José Daniel de Barros Adão, 133 750$00;
João António Ribeiro de Albuquerque, 106 600$00;
Cirilo de Aguiar Santos, 109 800$00;
Joaquim Vilhena Rodrigues, 119821$00;
José António de Sousa Magalhães, 115 650$00;
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Amilcar Augusto ferreira Domingues, 106 600$00;
José Carlos Rodrigues Coelho, 115 650$00;
Francisco António de Vasconcelos Pestana, 106 600$00;
Manuel Marques Peralta, 106 900$00;
Francisco Pereira Palminha, 115 980$00;

Tenentes-coronéis:
(51343611) Arlindo Alberto Poças Falcão, 113 700$00;
(51478911) António Unímano Fortes dos Santos Ferreira, 96600$00;
(51487311) Caetano José Soares, 96600$00;
(51190811) Romão José Ribeiro Baginha, 96 600$00;
(50002711) André Garcia da Silva, 99567$00;
(50612611) Alexandre Manuel Gonçalves Dias de Lima, 113 700$00;
(50636111) José Monsanto Fonseca, 113 700$00;
(50325811) João Herculano Casaca, 96600$00;
(50681211) António Carepa Botto, 105 150$00;
(50621011) António Casimiro Rocha Ferrand Almeida, 96 600$00;
(52155711) José Adriano da Silva Monteiro, 113 700$00;
(52157411) Antonino dos Santos Lages Martins, 98479$00;
(52154111) Francisco José Vilela Forte de Faria, 105 150$00;
(51430611) José Antonino de Vasconcelos Beleza dos Santos,
113 700$00;
(51485611) António Cabral, 105 150$00;
(50463711) Fernando António Pereira dos Santos, 113 700$00;
(50432811) Bernardino Rodrigues dos Santos, 105 150$00;
(51316111) José Adriano Corte Real Buizel de MeIo Rodrigues,
98 800$00;
(52158811) Manuel Martelo de Carvalho, 113 700$00.
Majores:
(52163111)
(50682011)
(50531211)
(45491351)
(51266311)
(51441611)
(51490811)
(02612264)
(50612111)
(52107911)
(42004951)

Raimundo Almas Cordeiro, 102 180$00;
António Rodrigues Moreira, 91 900$00;
João Francisco Sargento Lopes, 91 900$00;
Afonso José Carmona Teixeira, 99 980$00;
Leonel Augusto Moura, 99 980$00;
José Pinto Barroso, 102 180$00;
António Maria Elavai, 99980$00;
José Salvador Mendes Segundo, 49 265$00;
João Martins Ribeiro Mateus, 91 900S00;
Francisco Ribeiro Henriques, 99 800$00;
João Henriques de Almeida, 99 980$00;
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(51283611)
(50706611)
(51190111)
(52155611)
(52162211)
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Orlando Lourenço Cabrita, 91 900$00;
João José dos Santos Ferreira, 100 380$00;
Tomás Augusto Monteiro, 92500$00;
Victor José de Ataíde Saraiva Marques, 91 900$00;
José Filipe Brás, 92 550$00.

Capitães:
(50436711)
(50481911)
(50085011)
(50028811)
(50112511)
(52160411)
(52160911)
(50123311)
(50041911)
(50639311)
(50108011)
(52689511)
(50437611)
(51323011)
(50525511)
(50570511)
(50569311)
(50004211)
(50023411)
(50068711)
(40152434)
(51486711)
(50063511)
(50981611)
(52161511)
(52161611)
(52161911)
(52158011)
(52130011)
(52161311)
(52125011)
(52136111)
(52094211)
(52132011)
(52101911)
(52134111)

Manuel dos Santos Pereira, 84 700$00;
Tito Leopoldino Pina Vidal, 84 700$00;
Horácio Mourão de Sousa, 99420$00;
Cristiano Gomes da Rocha, 99 420$00;
Manuel Celestino Passinhas, 84700$00;
Joaquim José de Oliveira, 84700$00;
António Gonçalves Mestre, 84700$00;
Armando da Silva Loureiro, 99 420$00;
Américo Tavares Geada, 84 700$00;
Joaquim Dias Folgado, 84 700$00;
Leopoldo Custódio Bento, 92 060$00;
Francisco Arnaldo Gaspar Gonçalves, 95 868$00;
Joaquim Ganhão Policarpo 84 700$00;
Mário Trindade dos Santos, 84 700$00;
José Cristiano Leal Duarte, 92060$00;
Daniel Limpo Martins, 84 700$00;
Luís Soares de Macedo, 99420$00;
Daniel Simões, 92 060$00;
Eusébio Lopes Correia, 92 060$00;
Daniel Joaquim Vinagre Lourenço, 92060$00;
Albano Simões de Almeida, $4 700$00;
António Morganho Comprido, 96 037$00;
Ãlvaro de Azevedo Carreira. 84700$00;
Rui Bernardino Claro, 92060$00;
Francisco Manuel dos Santos, 84 700$00;
José Armindo Damião Bettencourt Perestrelo, 92 060$00;
Augusto Pereira Marques, 84 700$00;
Celestino Dias Fernandes, 84700$00;
António dos Santos Dias, 92 060$00;
Alfredo Soares da Costa, 92060$00;
Raul Ferreíra de Carvalho, 92 060$00;
Cipriano Viegas de Oliveira Canelas, 92 060S00;
Abílio Augusto Bravo, 91 300$00;
Álvaro dos Santos Alves, 84700$00;
Celestino Amaro da Silva, $4 700$00;
Antero Sarmento Gomes Oura, 85 100$00;
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(52160211) João Pereira Pinto, 92060$00;
(52123311) António Alves de Góis Nobre, 84700$00;
(52266811) Manuel Garcia Goulart, 84 700$00;
(52279211) Belchior Germano Ganhão, 84700$00;
(52102311) António Barbosa Candeias, 84 700$00;
(51090211) António de Almeida Cancela, 84 700$00;
(50128611) Carlos da Costa Araújo, 92060$00;
(52279311) Manuel da Silva Ruivo Antunes, $4 700$00;
(52274111) João da Silva Alfarroba, 88571$00;
(51762911) Virgílio Eduardo ferreira, 96306$00;
(50521511) António Francico Borges Balão, 95452$00;
(52053311) Viriato Afonso Horta, 102 145$00;
(52278611) Armando Geraldes, 86874$00;
(50460511) Fernando da Conceição Pereira, 92060$00;
(50464411) Joaquim José de Carvalho, 84700$00;
(50466611) José Fernando Gonçalves, 99420$00;
(50467311) Modesto Carvalho Magalhões, 99 420$00;
(50467911) César Artur de Sousa Gomes, 99420$00;
(52166811) Agostinho André Rato, 99 420$00;
(52098311) Viriato Lopes Monteiro, 85 851$00;
(52163611) Manuel da Costa Lopes, 84 700$00;
(52163711) Francisco da Costa Soares, 92060$00;
(52164011) Ernesto Martins Cacela, 84700$00;
(50458111) Alberto de Sousa, 84 700$00;
(52723011) Albano Celso fernandes Dias Meira de
99 420$00;
(52733211) Joaquim Dias de Sonsa, 92 060$00;
(52734511) Vasco Ataíde Rodrigues, 92 060$00;
(52734611) José do Lago Queirós, 92 060$00;
(52571311) José João Mourato Ferreira, 84 700$00;
(52578511) Apolinário Joaquim Grilo, 92 060$00;
(52691711) Manuel Simões Coelho, 84 700$00;
(52570711) Joaquim Santana Faleiro, 84 700$00;
(52441511) Mateus Monteiro Trindade, 92 060$00;
(52417711) César Vieira Moita, 84 700$00;
(52395811) Joaquim Angelino de Sousa, 99 420$00;
(52163411) José Francisco Machado, 84 700$00;
(52162611) Afonso Nunes faria, 92 060$00;
(52162311) Manuel Ascenção Ferreira Lopes, 84 700$00;
(52184211) João Baptista Lopes, 99 420$00;
(52188611) José Isabel Lourenço, 84 700$00;
(52183911) Artur da Silva Carvalho, 99 420$00;
(52423711) José Moniz Leite de Meio, 92 060$00;
(52401611) António de Andrade, 84 700$00;
(50451011) José Rodrigues, 84 700$00;
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(51172311)
(50004411)
(50128711)
(51757311)
(51303311)
(51343211)
(50561511)
(50485711)
(50015311)
(50035311)
(52279111)
(52266311)
(52274411)
(50653611)
(50057511)
(50663511)
(50083411)
(50296411)
(52083511)
(50050811)
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Virgílio José Virtuoso Pereira Neto, 84700$00;
António de Oliveira Macedo, 84 700$00;
Francisco de Oliveira Cardoso, 84 700$00;
António Ferreira da Silva, 96 460$00;
António Inácio Maçarico, 99 420$00;
Jaime Filipe Nunes Botica, 92060$00;
António Marcelino Nicolau, 96460$00;
Manuel Martins Gonçalves, 95 556$00;
José Afonso da Silva Neto, 96 556$00;
José Valentim de Matos Prata, 88 800$00;
António Guerreiro, 86304$00;
Marçalo António Matos, 88 654$00;
José António Pedro, 8$ 654$00;
João Henrique Mendes da Silva, 84700$00;
florival Joaquim de Sousa, 84 700$00;
Tomás José dos Reis, 84700$00;
José Luís Alves Teixeira Borges, 92060$00;
Rui Namora de Azevedo, 84 700$00;
João da Costa Tavares, $4 700$00;
Arnaldo José Marques Simplício, 84 700$00.

Com menos de 36 anos de serviço:
Desde 1 de Janeiro de 1986:
Majores:
(50992311) Eduardo José Moreira Fernandes, 67 010$00. Conta 26
anos e 3 meses de serviço;
(51385011) António Mariz de Sousa e Costa, 68074$00. Conta 26 anos
e $ meses de serviço;
(51217011) António José Pereira Calisto, 94803$00. Conta 31 anos
e 7 meses de serviço;
(51033211) Carlos José de Campos Andrada, 78457$00. Conta 2$
anos e 3 meses de serviço;
(43340153) Manuel Gonçalves de Morais, $7 220$00. Conta 34 anos
e 2 meses de serviço;
(35088656) Mário Cristóvão Cebola, 71 513$00. Conta 25 anos e
9 meses de serviço;
(35317562) Leonel de Matos Martinho do Rosário, 51 344$00. Conta
20 anos e 7 meses de serviço;
(36009058) José Simões Fernandes Duarte, 73 012$00. Conta 27 anos e
11 meses de serviço;
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(06920464) José Ribeiro Vieira, 36 619$00. Conta 15 anos e 1 mês
de serviço;
(08908263) Luís da Piedade faria, 59 936$00. Conta 22 anos e 2
meses de serviço;
(09941364) Luís Eugénio Batáglia fabião, 48 769$00. Conta 19 anos
e 1 mês de serviço;
(51388211) Luís Artur Carvalho Teixeira de Morais, 74031$00. Conta
29 anos de serviço;
(51325511) Manuel Gonçalves Mesquita, 82 159$00. Conta 29 anos
e 7 meses de serviço;
(5 1413511) Lourenço de Carvalho Fernandes Tomás, 82349$00. Conta
27 anos e 4 meses de serviço;
(00980164) Luís Alberto Santos Banazol, 63 189$00. Conta 25 anos
e 5 meses de serviço;
(51137011) Luís Albano da Fonseca e Silva Garcia de Carvalho,
62 153$00. Conta 25 anos de serviço;
(51468211) Carlos Alexandre de Morais, 97203$00. Conta 35 anos
de serviço;
(42046454) Renato José Ferreira dos Santos Marques, 84 242$00. Con
ta 33 anos de serviço;
(45378953) José Cordeiro de Araújo, 94 426$00. Conta 34 anos de
serviço.

Alferes:
(01610975) José Reinaldo Rodrigues Rolo Duarte, 17 417$00. Conta
10 anos de serviço.

Vil—DECLARAÇÕES
Desempenho de funções:
1) O general, na situação de reserva, (50267711) Luiz Fernando
Dias Correia da Cruz presta serviço efectivo no Conselho Superior
de Disciplina do Exército desde 16 de Julho de 1986.
2) O coronel de infantaria (50179711) António Salgadinho So
Braz continuou a prestar serviço efectivo, no Quartel-General da
Região Militar do Sul, após a sua passagem à reserva em 22 de Julho
de 1986.
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3) O coronel de artilharia, na situação de reserva, (51048611)
Joaquim José Esteves Virtuoso continuou a prestar serviço efectivo,
no Instituto Militar dos Pupilos do Exército, após a sua passagem
à reserva em 10 de Julho de 1986.
4) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de reserva,
(52256211) Manuel Rodrigues Lourenço continuou a prestar serviço
efectivo, no Centro de Instrução de Operações Especiais, após a sua
passagem à reserva em 19 de Julho de 1986.
5) O capitão do serviço geral do Exército (51003511) Alfredo
Alves Carvalho continuou a prestar serviço efectivo, na Escola
Prática de Infantaria, após a sua passagem à reserva em 22 de
Julho de 1986.
6) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de reserva,
(50108311) Joaquim Tomás passou a prestar serviço na Academia
Militar, desde 1 de Setembro de 1986.
7) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de reserva,
(50577611) Dinis de Figueiredo presta serviço na Cruz Vermelha
Portuguesa, nos termos da determinação $•a da Ordem do Exército,
1.a Série, n.° 11, de 30 de Novembro de 1965, desde 6 de Junho
de 1986.
8) O major do quadro especial de oficiais, na situação de
reserva, (51151611) Jorge luis dos Santos Nunes deixou de prestar
serviço na Manutenção Militar, desde 1 de Setembro de 1986.
9) O capitão do quadro especial de oficiais, na situação de
reserva, (00453458) António Augusto da Costa Campinas continuou
a prestar serviço, no Regimento de Infantaria de Queluz, após a sua
passagem à reserva em 22 de Maio de 1986.
Regresso ao serviço activo:
10) Por despacho de 8 de Julho de 1986, do general Ajudante
-General foi autorizado a regressar ao serviço activo, até perfazer
15 anos, o tenente miliciano de infantaria (Decreto-Lei n.° 90/78),
em disponibilidade, (00676267) Fernando Silva Batista.
Cursos, estágios e tirocínios:
11) Classificação final dos oficiais alunos que em 31 de Agosto
de 1986 concluíram o Curso de Infantaria, incluindo o respectivo
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tirocínio na Escola Prática de Infantaria, no ano lectivo de 1985/86,
sendo colocados na escala de antiguidades da sua Arma pela ordem
que abaixo se indica:
Tenente miliciano aluno (00042552) Álvaro Raposo Guerreiro da
Silva, 14,95 valores;
Tenente miliciano aluno (06907079) Carlos Avelino Viegas da Paz
Moreno, 14,61 valores;
Tenente miliciano aluno (19888079) Elias Lopes Inácio, 14,37 valores;
Alferes miliciano aluno (17800677) Manuel Ferreira Antunes, 14,27
valores;
Tenente miliciano aluno (00042569) Carlos Alberto Lopes Beleza,
14,10 valores;
Aspirante a oficial aluno (01774582) José Manuel Duarte da Costa,
13,97 valores;
Aspirante a oficial aluno (15254081) João Pedro Fernandes de Sousa
Barros Duarte, 13,84 valores;
Aspirante a oficial aluno (01363084) Jorge Manuel Barreiro Saramago,
13,79 valores;
Aspirante a oficial aluno (00042560) Jorge Manuel Barros Gomes,
13,67 valores;
Aspirante a oficial aluno (00042585) Manuel Joaquim Vieira Espe
rança, 13,64 valores;
Tenente miliciano aluno (19416579) António Manuel Guerra Felício,
13,60 valores;
Aspirante a oficial aluno (17270685) Carlos Nuno Leitão dos Santos
Adrega, 13,58 valores;
Tenente miliciano aluno (00037498) Albano Manuel Barreto de
Figueiredo, 13,55 valores;
Aspirante a oficial aluno (05481584) Raul de Almeida Correia Mon
teiro, 13,51 valores;
Aspirante a oficial aluno (09147683) Rui José Martins Pimenta, 13,49
valores;
Alferes miliciano aluno (07969379) Arnaldo Manuel de Almeida da
Silveira Costeira, 13,40 valores;
Aspirante a oficial aluno (01956583) Fernando Jorge da Silva Correia,
13,31 valores;
Tenente miliciano aluno (04889079) Fernando Atanásio Lourenço,
13,29 valores;
Aspirante a oficial aluno (16600984) Joaquim Alberto Alves Santana,
13,26 valores;
Aspirante a oficial aluno (00033883) António Madureira dos Santos,
13,25 valores;
Aspirante a oficial aluno (00371884) Paulo Emanuel Maia Pereira,
13,14 valores;
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Tenente miliciano aluno (16770875) Américo Luís Brigas Paulino,
13,11 valores;
Aspirante a oficial aluno (15048684) João Manuel Ramos Vieira,
13,10 valores;
Aspirante a oficial aluno (08334083) Armando Marques Mateus
Pereira, 13,04 valores;
Tenente milkiano aluno (00040456) João Luís da Silva Loureiro,
13,04 valores;
Aspirante a oficial aluno (06473583) António Manuel Torres de Sousa
Castro Jerónimo, 13,02 valores;
Aspirante a ofical aluno (17131684) Artur José Lima Castanha,
13,00 valores;
Aspirante a oficial aluno (00040682) Alexandre José Gonçalves,
13,00 valores;
Aspirante a oficial aluno (11719782) António Alberto dos Santos
Araújo, 12,97 valores;
Aspirante a oficial aluno (17630585) João Carlos Carvalho da Paixão,
12,90 valores;
Tenente miliciano aluno (06211979) Carlos Alberto Abecassis Vargas
Capa de Brito, 12,86 valores;
Aspirante a oficial aluno (15102684) Diamantino Cardoso Ferreira,
12,86 valores;
Aspirante a oficial aluno (00624685) Nuno Alvaro Pereira Bastos
Rocha, 12,81 valores;
Aspirante a oficial aluno (00056384) Ludovico Tara Franco, 12,81
valores;
Tenente miliciano aluno (15379777) Orlando Jorge Pereira Milhardas,
12,80; valores;
Aspirante a oficial aluno (07317783) João Alexandre Jesus da Silva
Correia Franco, 12,77 valores;
Aspirante a oficial aluno (01045683) José António Azevedo Grosso,
12,77 valores;
Aspirante a oficial aluno (04630882) Paulo Jorge Marques de
Carvalho e Meio Grade, 12,76 valores;
Tenente miliciano aluno (01796278) Carlos Alves Catarino Boaven
tura, 12,51 valores;
Aspirante a oficial aluno (05303583) Jorge Manuel Sequeira Iglésias,
12,49 valores;
Aspirante a oficial aluno (10884983) Nuno Domingos Marques Car
doso, 12,49 valores;
Tenente miliciano aluno (09492576) Carlos Manuel de Matos Stoffel
Viseu, 12,47 valores;
Tenente miliciano aluno (06447979) José Augusto Rodrigues Alves
12,31 valores;
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Tenente miliciano aluno (06012577) António José Pinheiro Pimenta,
12,28 valores;
Aspirante a oficial aluno (12313984) Norberto António Coelho Carras
queira, 12,27 valores;
Tenente miliciano aluno (03594976) Luís Calhau ferreira Figueiredo,
12,22 valores;
Aspirante a oficial aluno (04734483) Fernando António Melo Gomes,
12,07 valores;
Aspirante a oficial aluno (01591282) Jorge Manuel Carvalho Zilhão,
12,03 valores;
Aspirante a oficial aluno (02748085) Nuno Correia Neves, 12,00
valores;
Aspirante a oficial aluno (01427181) João José Claro dos Santos
Cravo, 11,86 valores;
Aspirante a oficial aluno (07812983) António Mário Bonito Afonso
Vargas, 11,51.
12) Classificação final dos oficiais alunos que em 31 de Agosto
de 1986 concluíram o Curso de Artilharia, incluindo o respectivo
tirocínio na Escola Prática de Artilharia, no ano lectivo de 1985/86,
sendo colocados na escala de antiguidades da sua Arma pela ordem
que abaixo se indica:
Aspirante a oficial aluno (13081985) Henrique José Pereira dos Santos,
14,27 valores;
Aspirante a oficial aluno (06097578) João Miguel de Jesus Marquito,
14,21 valores;
Aspirante a oficial aluno (00755184) João Francisco Águas Bigodinho,
14,03 valores;
Aspirante a oficial aluno (08692982) José Domingos Sardinha Dias
13,81 valores;
Aspirante a oficial aluno (06597181) Osvaldo Manuel Galvão de
Oliveira Esteves, 13,68 valores;
Tenente miliciano aluno (04542478) João António Miranda da Silva,
13,61 valores;
Aspirante a oficial aluno (08408281) Fernando Manuel Freire Serras,
13,55 valores;
Tenente miliciano aluno (06885078) Francisco José Bilé Fangueiro,
13,53 valores;
Alferes miliciano aluno (04563479) Augusto José do Carmo Gonçalves,
13,40 valores;
Aspirante a oficial aluno (06477483) Carlos de Oliveira Andrade,
13,18 valores;
Tenente miliciano aluno (07694178) Jorge Gomes da Costa Saraiva,
13,15 valores;
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Alferes miliciano aluno (19921679) José Manuel Correia Rodrigues,
13,10 valores;
Aspirante a oficial aluno (00849080) Jaime Alexandre Daniel de
Almeida, 13,02 valores;
Aspirante a oficial aluno (08456585) Luís Filipe Pereira Nunes,
12,99 valores;
Tenente miliciano aluno (00040454) Joaquim Pedro Ribeiro Delgado
Ferrão, 12,58 valores;
Aspirante a oficial aluno (13388182) Armindo Gaspar da Piedade,
12,32 valores.
13) Classificação final dos oficiais alunos que em 31 de Agosto
de 1986 concluíram o Curso de Cavalaria, incluindo o respectivo
tirocínio na Escola Prática de Cavalaria no ano lectivo de 1985/86,
sendo colocados na escala de antiguidades da sua Arma pela ordem
que abaixo se indica:
Aspirante a oficial aluno (10933084) Carlos Alberto Leiria Leal,
14,83 valores;
Tenente miliciano aluno (19493878) Rui Eduardo Azenha Sampaio
de Oliveira, 14,59 valores;
Aspirante a oficial aluno (12837285) José Manuel Saraiva Augusto
14,07 valores;
Aspirante a oficial aluno (04422384) Carlos Manuel de Matos Alves,
13,99 valores;
Tenente miliciano aluno (13609279) António José Gonçalves Bastos,
13,36 valores;
Tenente miliciano aluno (12601578) José Carlos Cordeiro Augusto,
13,32 valores;
Aspirante a oficial aluno (07408482) Vítor Manuel Meireles dos
Santos, 13,29 valores;
Aspirante a oficial aluno (17473882) António Maria Vilaça Delgado
dos Anjos Galego, 13,00 valores.
14) Classificação final dos oficiais alunos que em 31 de Agosto
de 1986 concluíram o Curso de Engenharia incluindo o respectivo
tirocínio na Escola Prática de Engenharia no ano lectivo de 1985/86,
sendo colocados na escala de antiguidades da sua Arma pela ordem
que abaixo se indica:
(13753582) José Nunes da Fonseca, 16,48 valores;
(13030683) Jorge Filipe Marques Moniz Corte-Real Andrade, 15,12
valores;
(16645383) Luís Fernando Montes Palma Ferro, 14,86 valores;
(16599781) Gil Abel de Andrade Ramos, 13,64 valores;
(09664080) Mário Augusto Lebre da Silva Grilo, 13,52 valores.
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15) Classificação final dos oficiais alunos que em 31 de Agosto de
1986 concluíram o Curso de Transmissões, incluindo o respectivo
tirocínio na Escola Prática de Transmissões, no ano lectivo de 1985/
/86, sendo colocados na escala de antiguidades da sua Arma pela
ordem que abaixo se indica:
Tenente miliciano aluno (04857078) Mário Rui Parracho Gomes,
14,60 valores;
Aspirante a oficial aluno (15792983) Francisco José Carneiro Bento
Soares, 14,34 valores;
Alferes miliciano aluno (14856277) António José Caessa Alves do
Sacramento, 14,04 valores;
Aspirante a oficial aluno (16727183) Carlos Manuel Mira Martins,
13,92 valores;
Tenente miliciano aluno (10991478) Joaquim Casimiro Serôdio Ferrei
ra, 13,91 valores;
Aspirante a oficial aluno (08177084) José Carlos Carvalho da Cunha
Silva, 13,44 valores.
16) Classificação final dos oficiais alunos que em 31 de Agosto
de 1986 concluíram o Curso do Serviço de Administração Militar,
incluindo o respectivo tirocínio na Escola Prática de Administração
Militar, no ano lectivo de 1985/86, sendo colocados na escala de
antiguidades do seu Serviço pela ordem que abaixo se indica:
Tenente miliciano aluno (04236476) António Aurélio da Silva Fer
reira, 15,01 valores;
Tenente miliciano aluno (15166579) António Jorge de Sousa Machado,
14,03 valores;
Tenente miliciano aluno (08129277) Luís António Lopes Cardoso,
13,89 valores;
Tenente miliciano aluno (00031723) Hamilton Leonel Lucas Ramalho,
13,54 valores;
Aspirante a oficial aluno (10139783) António Vicente Timóteo Ro
drigues, 13,26 valores;
Aspirante a oficial aluno (08394684) Rui Alexandre de Castro Jorge
Ramalhete, 13,12 valores;
Aspirante a oficial aluno (01972578) Alexandre Daniel Domingues
Caldas, 12,86 valores;
Aspirante a oficial aluno (11881779) José Manuel Lopes Afonso,
12,68 valores.
17) Classificação final dos oficiais alunos que em 31 de Agosto
de 1986 concluíram o Curso do Serviço de Material, incluindo o
respectivo tirocínio, na Escola Prática do Serviço de Material no
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ano lectivo de 1985/86, sendo colocados na escala de antiguidades
do seu serviço pela ordem que abaixo se indica:
Tenente miliciano aluno (14312080) João António Fonseca Salvado
Alves, 14,14 valores;
Alferes miliciano aluno (06571080) António José Rodrigues Bastos,
13,65 valores.

Rectificações:
18) Na Ordem do Exército, 2.a Série, n.° 13, de 1 de Julho de
1986, a página 1077, onde se lê: «general Joaquim Lopes Cavalheiro»,
deve ler-se: «general (51050211) Joaquim Lopes Cavalheiro».
19) Na Ordem do Exército, 2.’ Série, n.° 13, de 1 de Julho de
1986, a página 1078, onde se lê: «coronel José Rodrigues Tavares
Pimenteh>, deve ler-se: «coronel de artilharia (51374611) José Ro
drigues Tavares Pimentel».
20) Na Ordem do Exército, 2? Série, n.° 13, de 1 de Julho de
1986, a página 1078, onde se lê: «coronel Aventino Alves Teixeira»,
deve ler-se: «coronel do serviço de administração militar (51474511)
Aventino Alves Teixeira».
21) Na Ordem do Exército, 2.a Série, n.° 13, de 1 de Julho de
1986, a página 1079, onde se lê: «tenente-coronel António Lencastre
Bernardo», deve ler-se: «tenente-coronel de artilharia (50448011) An
tónio Lencastre Bernardo».
22) Na Ordem do Exército, 2. Série, n.° 13, de 1 de Julho de
1986, a página 1079, onde se lê: «tenente-coronel Rogério Coutinho
ferreira», deve ler-se: «tenente-coronel de infantaria (06993063) Ro
gério Coutinho Ferreira.
23) Na Ordem do Exército, 2? Série, n.° 13, de 1 de Jlho de
1986, a página 1080, onde se lê: «tenente-coronel José Augusto fer
nandes do Vale», deve ler-se: «tenente-coronel do serviço de material,
serviços técnicos de manutenção, (51427311) José Augusto fernandes
do Vale».
24)
1986, a
Moreira
Manuel

Na Ordem do Exército, 2? Série, n.° 13, de 1 de Julho de
página 1080, onde se lê: «tenente-coronel Manuel Urbano
Dias», deve ler-se: «tenente-coronel de cavalaria (21699761)
Urbano Moreira Dias».
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25) Na Ordem do Exército, 2. Série, n.° 13, de 1 de Julho de
1986, a página 1081, onde se lê: «major Rui Faria de Oliveira», deve
ler-se: «major de infantaria (03236964) Rui faria de Oliveira».
26) Na Ordem do Exército, 2.a Série, n.° 13, de 1 de Julho de
1986, a página 1081, onde se lê: «major de infantaria Anibal José
Carriço de Albuquerque», deve ler-se: «major de infantaria (01411364)
Anibal José Carriço de Albuquerque».
27) Na Ordem do Exército, 2. Série, n.° 13, de 1 de Julho de
1986, a página 1081, onde se lê: «major Joaquim Jorge Carvalho da
Cunha Caetano», deve ler-se: «major do serviço de administração
militar (51425911) Joaquim Jorge Carvalho da Cunha Caetano».
28) Na Ordem do Exército, 2. Série, n.° 13, de 1 de Julho de
1986, a página 1082, onde se lê: «capitão de transmissões Francisco
de Almeida Cunha», deve ler-se: «capitão de transmissões (50246511)
Francisco de Almeida Cunha».
29) Na Ordem do Exército, 2.’ Série, n.° 13, de 1 de Julho de
1986, a página 1082, onde se lê: «capitão António Joaquim Ramos»,
deve ler-se: «capitão de infantaria (00003451) António Joaquim
Ramos».
30) Na Ordem do Exército, 2.a Série, n.° 13, de 1 de Julho de
1986, a página 1063, onde se 1ê «coronel Manuel Pedroso Mves
Marques», deve ler-se: «coronel do serviço de administração militar
(52948911) Manuel Pedroso Alves Marques».
31) Na Ordem do Exército, 2. Série, n.° 13, de 1 de Julho de
1986, a página 1083, onde se lê: «coronel de administração militar
Fernando Soares Pinto Simões», deve ler-se: «coronel de administra
ção militar (51264311) Fernando Soares Pinto Simões».
32) Na Ordem do Exército, 2. Série, n.° 13, de 1 de Julho de
1986, a página 1086, onde se lê: «coronel do serviço de administração
militar José Alberto Neves Marmelo», deve ler-se: «coronel do serviço
de administração militar (51422811) José Alberto Neves Marmelo».
Diversos
33) Em 15 de Setembro de 1986, foi distribuída a Lista Geral
de Antiguidades dos Oficiais do Exército (Quadro Permanente), refe
rente a 1 de Janeiro de 1986.
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VIII— BALANCETE
COFRE DE PREVIDÊNCIA DAS FORÇAS ARMADAS
Balancete trimestral (Razão), referido a 30 de Junho de 1986
(ART.° 46.° DO ESTATUTO)
SALDOS DO ANTECEDENTE
DESIGNAÇÃO

Credores

Devedores

MOVIMENTO DO TRIMESTRE

Débitos

Créditos

35991 798$00
14429092$50

35 823 183$50
14 353 377$00
2 810 014$00

SALDOS QUE PASSAM

Devedores

Credores

DISPONIVEL

Caixa
Caixa Econ. Portug. (CGD)—C/à Ordem
Centro Financeiro do Exército

139 765$40
260 474$90
45 991$00

2 831 138$00

308 379$90
336 190$40
67 115$00

REALIZÁVEL
Títulos de Crédito
17 691 852$40
Imóveis
104 399 864$90
Caixa Econ. Portug. (CGD)—C/a Prazo 156 000 000$00
Emprést. Hipotecários a Longo Prazo
71 353 281$50
Móveis
2 149 643$80
Viaturas
$83 265 $50

6 400 000$00

2 485 336$00

1 832 867$00

17 691 852$40
104 399 864$90
162 400 000$00
72 005 750$50
2 149 643$80
883 265$50

CONTAS DE RECEITA
Juros de Empréstimos Normais
Quotização dos Subscritores
Rendimento de Imóveis
Juros Títulos Dívida Pública
Preparos Empréstimos Hipotecários
Indemnizações
Reembolso Custo de Impressos
Juros de Empréstimos Hipotecários
Juros da Caixa Económ. Port. (CGD)
Outras Receitas Correntes
Subsídios Revertidos
Prémios de Seguros-Capital Decrescente

3 096 493$00
2856351$00
176 277$50
690$00
1 882$00
361$00
1 673 549$20
10 120 652$00
33 264$00

3 079 123$00
3 656 666$00

6 175 616$00
6513 017$00

105 997$50
1 035$00

282 275$00

16 157$00
360$00
2 115 815$50

18 039$00

7 476
2
82
127

18 298$00
71 430$00

1 725$00
721$00
3 789 364$70

427$50
305$50
745$00
701$00

17 597 079$50
35 569$50
101 043$00

199 131$00

CONTAS DE DESPESA
Deslocações—Compensação de Encargos
Bens não Duradouros
Outros
Aquisição Serv.—Encargos Instalações
Restituições
Rendas Vitalícias
Transferências Particulares
Subsídios
Encargos Liquidados
—

Fundo de Administração
Aquisição de Serviços-Não Especificados
Remunerações Pessoal Civil

Remunerações Pes. Civ. Cont. (Porteiros)
Remunerações Pes. Militar Contratado
Remunerações de Pessoal Diverso
Diuturnidades

Previdência Social
Encargos da Saúde
Subsídio de Almoço (Numerário)
—

Contribuições para a Prev. Social

Aquisição de Serv.
Transp Comunic.
Abonos Diversos
Compensação de En
cargos (Seg PC)
Subsídio de Férias e de Natal
—

48 309$50
27 088$00
167 091$00
15 057$00
2211$00
2 50$ 635$00
2035 181$00
16 903$00
3 858 550$50
1 51$ 621$00
209 507$00
504 000$00
156 600$00
606$00
52 200$00
11220$00
35 940$00
105 968$00
1 500$00

22 105$00
39 458$00
56 984$00
8 557$00
2 213$00
3 199 962$00
41 384$00
2 919 825$50
1 250 661$50
222 300$00
336 000$00
156 600$00
3 692$00
52 200$00
7 335$00
39 900$00
71 334$00
1 000$00

6$00

2 508 635$00
1181$00
1 647$50

70 408$50
66 546$00
224 075$00
23 614$00
4 424$00
5 235 143$00
58 287$00
6 777 195$00
2 767 635$00
431 807$00
840 000$00
313 200$00
4 298$00
104 400$00
1$ 555$00
75 840$00
177 302$00
2 500$00

—

23 664$00
143 700$00

59 780$00

83 444$00
143 700$00

CONTAS DE RESERVA
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

345
266
217
58$
39
14 695
157
31 919

107
71
1
114

309$00
655$90
000$00
944$00
072$50
122$40
712$00
918$30

107 345 309$00
71 266 655$90
1217000$00
114 58$ 944$00
39 072$50
14 695 122$40
157 712$00
31 919 918$30

CONTAS DE ORDEM
Conta Alheia
Devedores e Credores

46 698$80
37 191$50

289 360$00

13$00
411 104$50

46711$80
47 216$00

2 164 278$30

2591380$00

2 054 295$00

1 627 193$30

361 527 150$40 361 527 150$40

76460656$50

111 720$00

CONTAS AUXILIARES
Beneficiários

SOMA

76 460 656$50 377 664 435$90 377 664 435$90
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OBITUÁRIO

1984:
Capitão, reformado, (50437411) José Simões, do QuartelAgosto, 22
-General da Região Militar de Lisboa.
—

1986:
Capitão, reformado, (50857811) José Joaquim, do Quar
Junho, 27
tel-General da Região Militar do Centro.
Brigadeiro, reformado, Afonso Magalhães de Almeida
Julho, 5
Fernandes, da Repartição Geral da Direcção do Serviço de
Pessoal do Estado-Maior do Exército.
Julho, 15—Tenente, reformado, (50629011) João David Brás, do
Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Julho, 19——Coronel, reformado, (51497711) Alberto Enes Brandão,
do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Agosto, 1—Major, reformado, (50180411) José Manuel Pires Ra
malho, do Quartel-General da Região Militar do Centro.
Major, reformado, (51287211) José Borrego Ramos dos
Agosto, 9
Reis, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Agosto, 14— Major, reformado, (51477311) Carlos ferreira, do Quar
tel-General da Região Militar de Lisboa.
Agosto, 18— Capitão, reformado, (51220311) Germano de Santo
António, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Agosto, 18— Capitão do serviço geral do Exército (50791011) Leopol
dino Augusto Rodrigues, da Academia Militar.
Coronel, reformado, (50061011) Joaquim António da
Agosto, 21
Rocha, do Quartel-General da Região Militar do Centro.
Major, reformado, (50547411) Paulo Eduardo Silva
Setembro, 12
Gouveia Durão, 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 Gomes ?‘faiqttes, general

MINISTÈRIO

DA

DEFESA

NACIONAL

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

ORDEM
2.’

DO

EXRCITO

SÉRIE

N.° 20/15 DE OUTUBRO DE 1986

Publica-se ao Exército o seguinte:

1—DECRETOS, PORTARIAS E DESPACHOS

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Serviço Nacional de Protecção Civil
Por despacho de 3 de Fevereiro de 1986 do Ministro
da Administração Interna e diploma de provimento
de 26 de Maio de 1986, (visto, TC, 1-9-1986):
José Daniel de Barros Adão, coronel de infantaria (52124911), na
situação de reserva, admitido por despacho de 13 de Outubro
de 1982, para desempenhar funções a nível de técnico superior
de 2. classe
alterada a retribuição mensal para a corres
pondente a um terço do vencimento da letra «E» da tabela
de vencimentos da função pública, a abonar nos termos do
art. 79.° do Decreto-Lei n.° 498/72, de 9 de Dezembro, acres
cida de igual importância do subsídio de férias, se a ela
tiver direito e ao subsídio de refeição nos termos em vigor.
(São devidos emolumentos.)
—

9 de Setembro de 1986.
doso, general.

—

O Presidente José João Neves Car

(D. R., II Série, n.° 219, de 23 de Setembro de 1986.)
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MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
Estado-Maior-General das Forças Armadas
Estado-Maior do Exército
Despacho

n.°

44/E/$6

Considerando o que dispõe a alínea 11) do n.° 2 do artigo 44.° da
Lei n.° 29/82, de 11 de Dezembro (Lei de Defesa Nacional
e das Forças Armadas);
Considerando a competência que me é delegada pelo Despacho
n.° 160/MDN/85, de 6 de Novembro, do Ministro da Defesa
Nacional;
Considerando a exiguidade dos prazos previstos na lei para a
emissão dos pareceres sobre licenciamento em zona de servidão
militar e a consequente necessidade de desconcentrar as decisões
sobre este tipo de processos para que os referidos prazos possam
ser cumpridos;
Subdelego no comandante da Região Militar do Norte, general
(51468311) Carlos Manuel de Azeredo Pinto Meio e Leme,
a competência para decidir, na área da sua dependência, sobre
os pedidos de parecer solicitados às entidades militares, em
conformidade com as disposições constantes do Decreto-Lei
n.° 166/70, de 15 de Maio.
O Chefe do Estado-Maior do Exército,
20 de Junho de 1986.
general.
Satazar
Braga,
Jorge da Costa
—

(D. R., II Série, n.° 218, de 22 de Setembro de 1986.)

Despacho
Considerando o que dispõe a alínea a) do n.° 2 do artigo 57,0 da
Lei da Defesa Nacional e das Forças Armadas, aprovada pela
Lei n.° 29/82, de 11 de Dezembro;
Delego no director do Departamento de Finanças, general
(51259011) Baltazar António de Morais Barroco, as competências
para a prática dos actos administrativos a que se referem as alí
neas e) ef) do n.° 1 da Portaria n.° 443/78, de 7 de Agosto, nomea
damente poderes para despachar requerimentos, exposições e
outros documentos relativos a abonos e descontos.
O Chefe do Estado-Maior do Exérito, Jorge da Costa Satazar
Braga, general.
(D. R., II Série, n.° 193, de 23 de Agosto de 1986.)

2.

Série

ORDEM DO EXÊRCITO N.° 20

1509

Despacho n.° 70/86
Nomeio o brigadeiro Rui Ernesto Freire Lobo da Costa, que vinha
a exercer, no posto de coronel, as funções de 2.° comandante
da 1 ,a Brigada Mista Independente, para desempenhar interi
narnente o cargo de Director da Arma de Cavalaria, a partir
de 3 de Setembro de 1986, em substituição do coronel de
cavalaria Serafim da Cruz Duarte Pinto, que exercia interi
namente o mesmo cargo e do qual é exonerado na mesma
data.
Estado-Maior do Exército, 2 de Setembro de 1986.— O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Satazar Braga, general.
Direcçüo do Serviço de Pessoal
Gabinete do Director
Despacho
Ao abrigo das disposições dos Decretos-Leis n.° 42 059 e 949,
respectivamente de 23 de Novembro de 1967 e de 31 de
Dezembro de 1976, e da faculdade concedida no n.° 2 do
Despacho n.° 43/AG/84/GM, de 8 de Outubro de 1984, do
general ajudante-general, subdelego, durante o período de 20
de Agosto de 1986 a 30 de Setembro de 1986, no coronel de
artilharia (51368611) José de Carvalho Pereira a competência
que, nos termos do n.° 1 do mesmo despacho, em mim foi
subdelegada, bem como a minha competência própria, para a
prática de todos os actos respeitantes a oficiais, sargentos,
praças e servidores civis do Exército.
14 de Agosto de 1986.
O Director do Serviço de Pessoal,
Fernando Edgard Perry da Câmara, brigadeiro.
—

(D. R., II

Série, n.°

204,

de

5 de

Setembro

de 1986.)

MINISTÉRIOS DA DEFESA NACIONAL
E DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Portaria
Manda o Governo da República Portuguesa, pelos Ministros da
Defesa Nacional e dos Negócios Estrangeiros, por proposta do

1510

ORDEM DO EXËRCITO N.° 20

2. Série

General Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas,
nos termos do n.° 1 do artigo 1? e 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 capitão-de-mar-e-guerra (24655) Júlio José
Guerreiro das Chagas Torre para o cargo de adido de defesa
junto à Embaixada de Portugal no Maputo, Moçambique, em
substituição do coronel de infantaria (51389011) Eduardo César
Franco Bélico Velasco, que termina a sua comissão de serviço
em 9 de Setembro de 1986 e fica exonerado das suas funções
pela presente portaria e para as quais fora nomeado por portaria
publicada no D. R., 2.’ Série, n.° 16, de 20 de Janeiro de
1983.
A presente portaria deve produzir efeitos a partir da data em
que o oficial agora nomeado assuma funções.
2 de Julho de 1986.— O Ministro da Defesa Nacional, Leo
Pelo Ministro dos
nardo Eugénio Ramos Ribeiro de Almeida.
de
Azevedo Soares,
Castro
Eugénio
Eduardo
Estrangeiros,
Negócios
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação.
—

(Visado pelo TC em 23 de Setembro de 1986, sob o
n.° 70899, de 11 de Julho de 1986. Não são devidos
emolumentos.)
(D. R., II Série, n.° 229, de 4 de Outubro de 1986.)

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Comando-Geral da Guarda Nacional Republicana
Por portaria de 4 de Agosto de 1986, visada pelo TC em 9 de
Setembro de 1986, registada no mesmo Tribunal sob o n.° 81 958,
em 18 de Agosto de 1986, e nos termos do n.° 1 do artigo 62.°
do Decreto-Lei n.° 333/83, de 14 de Julho, é nomeado para
prestar serviço na Guarda Nacional Republicana, desde a data
da referida portaria, o tenente-coronel de cavalaria (42479161)
Hernâni dos Anjos Moás, numa das vagas criadas pelo decreto
-lei referido e ainda não provida. (São devidos emolumentos.)
15 de Setembro de 1986.—O Chefe do Estado-Maior Interino,

António Joõo Soares, coronel de infantaria.
(D. R., II Série, n.° 223, de 27 de Setembro de 1986.)
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MINISTÉRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA, DO
PLANO E DA ADMINISTRAÇÃO DO TERRITÓRIO,
DA AGRICULTURA, PESCAS E ALIMENTAÇÃO E
DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Despacho Conjunto

Ao longo da última década assistiu-se à destruição, pelo fogo, de
uma parcela muito vasta das florestas portuguesas, em con
dições e ritmo não comparáveis com nenhuma outra época
precedente.
A floresta constitui uma riqueza e uma potencialidade que se
deve explorar intensamente; na verdade, as condições de tem
peratura e de humidade aliadas às características razoáveis
dos solos onde ela está situada determinam velocidades de
crescimento que conferem aos nossos recursos florestais van
tagens comparativas importantes, fazendo com que se deva contar
com eles como factor importante para o desenvolvimento do País.
Eles estão na base de numerosas indústrias que, sendo tra
dicionais, não reclamam esforços especiais para a sua introdução
ou expansão; por outro lado, em algumas das zonas menos
desenvolvidas do País eles constituem, muitas vezes, o maior
ou mesmo o único recurso a partir do qual se pode encetar
um conjunto de acções de desenvolvimento auto-sustentado e
vigoroso.
Constituindo, assim, a floresta uma potencialidade que se impõe
valorizar e aproveitar, não se pode deixar de analisar as
causas que estão na base de uma acção destruidora de tão
grandes efeitos, de tentar ultrapassá-los de modo tenaz e de
prosseguir, com empenhamento, uma política florestal que faça
o País beneficiar dos atributos que o tornam ímpar nesse
sector.
As causas da destruição fácil começam por estar ligadas à
falta de ordenamento das nossas matas: nem a escolha das
espécies, nem a sua disposição no terreno são as mais conve
nientes; há falta de vias de acesso, de aceiros, de dispositivos
diversos de corte ou de dificuldade dc progressão dos incêndios.
Por outro lado, a falta de limpeza das matas permite a propa
gação muito fácil do fogo.
Os incêndios, resultantes de acções criminosas ou de simples

descuidos têm trazido a morte e o sofrimento a muitas famílias;
e têm, também, induzido nos grandes e nos pequenos proprie

tários florestais um estado de desânimo que os leva a tentar
vender os seus terrenos ou a sua produção queimada, pondo
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termo à ansiedade anual com que olham para o que constitui,
muitas vezes, a base da sua subsistência ou bem-estar, Os
mecanismos viciados do mercado fundiário florestal ou da
matéria lenhosa queimada representam, neste quadro complexo
de inter-relações, pontos que reclamam um esclarecimento apro
fundado.
Ainda no campo da prevenção, a limpeza das matas tem de
se processar em termos eficazes. Há países que recorrem a
soluções drásticas que chegam à venda, em hasta pública, das
matas que não são cuidadas e que constituem perigo potencial
para si próprios e para as vizinhas e, portanto, para a riqueza
nacional. Talvez haja processos menos radicais de levar os
proprietários a cuidar delas, tentando descortinar um valor
económico para a massa vegetal que, através da limpeza das
matas, se possa vir a acumular. A situação ideal seria encontrar
um processo ou vários processos que fossem economicamente
tão interessantes que se tornasse garantido ou quase auto
mático o recurso à limpeza das florestas. Há que explorar novas
formas de aproveitamento industrial dessa massa vegetal que
possam constituir, simultaneamente, o aproveitamento de um
recurso endógeno e urna modalidade eficaz de promoção da
recolha do que hoje representa um eficiente veículo transmissor
do fogo.
Tal como em muitos outros domínios, a acção mais eficaz é quase
sempre a preventiva. Mas, se em alguns casos, se tiver de
recorrer a processos «curativos», então, deveremos estar prepa
rados, com os melhores meios, para o fazer. A este respeito
têm-se desenvolvido esforços no sentido da construção de nume
rosos quartéis de bombeiros e as respectivas corporações têm
sabido conseguir dádivas e subsídios de origem diversa que
têm permitido o seu equipamento. Subsistem, naturalmente,
muitas necessidades, tanto materiais, como no campo da for
mação dos próprios bombeiros cuja coragem e devotamento
nunca é de mais realçar e homenagear. Mas, lucrar-se-ia com
uma avaliação crítica acerca das condições em que se processa
o combate aos incêndios com os meios materiais e humanos
de que dispomos, vistos em confronto com os que seria dese
jável possuir.
Convém, ainda, referir as gravíssimas consequências ecológicas
dos fogos e da destruição da cobertura vegetal; a erosão
dos respectivos terrenos empobrecer-nos-á dc maneira irrever
sível.
Como se pode ver, através deste breve apontamento de carac
terização, a questão é complexa apresentando, simultaneamente,
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aspectos estruturais que reclamam atenção inadiável e outros
de curto-prazo a que tem de se atender com carácter de
emergência.
Para apresentar ao Governo um relatório que trate de todas as
vertentes relevantes do problema nomeia-se um grupo de tra
balho composto pelas seguintes individualidades:
a) Coronel de engenharia (50279111) Alberto Maia e Costa,
que coordenará;
b)
e)
d)
e)

1)
O relatório, contendo propostas concretas de acção e medidas
legislativas adequadas, deverá ser presente ao Governo no
prazo de 120 dias. Todos os serviços a quem forem solicitadas
informações deverão dá-las com carácter prioritário.
$ de Agosto de 1986.
O Ministro da Administração Interna,
Eurico Silva Teixeira de Meto.
O Ministro do Plano e da Admi
nistração do Território, Luís Francisco Valente de Oliveira.
Pelo
Ministro da Agrícultura, Pescas e Alimentação, loa quiln António
Rosado Gusmão, Secretário de Estado da Agricultura.
O Ministro
da Indústria e Comércio, Fernando Augusto dos Santos Mctitins.
—

—

—

—

(D. R., II Série,

n.°

199, de 30 de Agosto de 1986.)

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES
E COMUNICAÇÕES
Secretaria-Geral
Por despachos do Ministro das Obras Públicas, Transportes e
Comunicações de 12 de Setembro de 1986:
Nomeados para integrarem a Comissão Sectorial das Telecomu
nicações (CSTEL), em representação das entidades a seguir
designadas, os seguintes delegados:
Ministério da Defesa Nacional
Tenente-coronel de transmissões (40008162) José Tavares Coutinho
(EMGFA).
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Ministério da Administração Interna
Coronel de transmissões (50773411) João Alberto Honrado Gomes
(GNR);
Coronel de transmisões (50773211) Fernando Vieira da Cunha Lima
(PSP).

Guarda fiscal
Tenente-coronel de transmisões (50041711) Paulino Nélson Ferreira
Birrento.
Nomeados para integrarem a Comissão Sectorial do Transporte
Oceânico (CSTO), em representação das entidades a seguir
designadas, os seguintes delegados:
Ministério da Defesa Nacional
Coronel de artilharia (51068711) Manuel do Nascimento Esteves
(EMGFA).

16 de Setembro de 1986.— O Secretário-Geral,
(D. R,, II Série, n.° 220,

de

1. Vareta Pinto.

24 de Setembro de 1986.)

TI—MUDANÇAS DE SITUAÇÃO
Oficiais do quadro permanente
Ingresso no quadro:
Quadro da Arma de Infantaria
Major de infantaria, supranumerário, (09485564) António Manuel
Duarte Rebelo, do Centro de Selecção de Setúbal, onde continua

2. Série
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colocado, devendo ser considerado nesta situação desde 10 dc
Fevereiro de 1986, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 10 de fevereiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 29 de Setembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Quadro da Arma de Artilharia
Tenente-coronel de artilharia, supranumerário, (51373411) João Ma
nuel Machado Montalvão dos Santos e Silva, do Centro de
Instrução de Artilharia Antiaérea de Cascais, onde continua
colocado, devendo ser considerado nesta situação desde 22 de
fevereiro de 1986, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 22 de
Contas em 28 de
mentos.)

fevereiro de 1986, visada pelo Tribunal dc
Julho de 1986. Não são devidos emolu

Quadro da Arma de Engenharia
Capitão de engenharia, adido, (01619575) Duarte Veríssimo Pires
Torrão, que, por ter deixado de prestar serviço no Ministério
da Administração Interna, no Batalhão de Sapadores Bom
beiros do Porto, se apresentou no Exército em 11 de Março
de 1986, desde quando deve ser considerado nesta situação
para preenchimento de vaga no quadro.
de 11 de Março de
Contas em 29 de Setembro de

(Por portaria

1986, visada pelo Tribunal de
1986. Não são devidos emolu

mentos.)

Quadro da Arma de Transmissões
Tenente-coronel de transmissões, supranumerário, (50773511) João
Manuel da Cruz Cordeiro, do Regimento de Transmissões,
onde continua colocado, devendo ser considerado nesta situação
desde 16 de Abril de 1986, para preenchimento de vaga no
quadro.
(Por portaria de 16 de Abril de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 29 de Setembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Quadro do Serviço de Administração Militar
Coronel do serviço de administração militar, supranumerário,
(51126411) Armindo Ramos Pinto Teodósio, da Direcção do
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Serviço de Administração Militar, onde continua colocado, de
vendo ser considerado nesta situação desde 1 de Março de
1986, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 1 de Março de 1986, visada pelo Tribunal dc
Contas em 15 de Setembro de 1986. Não são devidos emolu

mentos.)

Coronel do serviço de administração militar, supranumerário,
(51474911) Amílcar Dias de Almeida, do Centro de Gestão
financeira da Região Militar do Sul, onde continua colocado,
devendo ser considerado nesta situação desde 17 de Março de
1986, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 17 de Março de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 28 de Julho de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Quadro do Serviço de Material
Tenente-coronel do serviço de material (serviços técnicos de manu
tenção), supranumerário, (50667711) Ângelo Marques ferraz,
da Direcção do Serviço de Material, onde continua colocado,
devendo ser considerado nesta situação desde 24 de Abril de
1986, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 24 de Abril de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 29 de Setembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Quadro do Serviço Geral do Exército
Major do serviço geral do Exército, supranumerário, (52400011)
Manuel Fernandes l’omaz, do Quartel-General da Zona Militar
dos Açores, onde continua colocado, devendo ser considerado
nesta situação desde 7 de Maio de 1986, para preenchimento de
vaga no quadro.
(Por portaria de 7 de Maio de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 15 de Setembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Passagem à situação de supranumerário permanente:

Nos termos do artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 634/74, de
20 de Novembro:

Major de infantaria, adido, (45022657) Joaquim Vaz Cariano que, por
ter deixado de prestar serviço nas Forças de Segurança de

2. Série
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Macau, se apresentou no Exército em 6 de fevereiro de 1986,
desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 6 de Fevereiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 29 de Setembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Nos termos do artigo 6.° do Decreto-Lei n.° 330/84, de 15
de Outubro:
Major do serviço de material (material) (50769511) Augusto Manuel
Ribeiro de Barros Bismarck, do Campo de Tiro de Alcochete,
onde continua colocado, devendo ser considerado nesta situação
desde 1 de Novembro de 1984.
(Por portaria de 21 de Fevereiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 29 de Setembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos!)

Nos termos dos artigos 2.° e 5.° do Decreto-Lei n.° 389/84,
de 11 de Dezembro:
Major de infantaria, no quadro, (49032659) Manuel Câmara Rodri
gues, do Regimento de Infantaria do Funchal, onde continua
colocado, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 21 de fevereiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 29 de Setembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Passagem à situação de supranumerário:
Major de infantaria, adido, (09485564) António Manuel Duarte
Rebelo, que, por ter deixado de prestar serviço no Ministério
da Administração Interna na Polícia de Segurança Pública,
se apresentou no Exército em 31 de Janeiro de 1986, desde
quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 31 de Janeiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 29 de Setembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Tenente-coronel de artilharia, adido, (51373411) João Manuel Ma
chado Montalvão dos Santos e Silva, da Direcção da Arma
de Artilharia que, por ter deixado de prestar serviço, em diligência,
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no Estado-Maior-General das forças Armadas, se apresentou
no Exército em 1 de Fevereiro de 1986, desde quando deve
ser considerado nesta situação.
(Por

portaria de 1
Contas em 29
mentos.)

de fevereiro de
de Setembro de

1986,
1986.

visada pelo Tribunal de
Não são devidos emolu

Major de engenharia, adido, (01847164) José Fernando Decoppet
dos Santos Coelho, do Quartel-General da Região Militar de
Lisboa, que, por ter deixado de estar na situação de licença ilimi
tada, se apresentou em 1 de Março de 1986, desde quando deve
ser considerado nesta situação.
(Por portaria de
Contas em 29

mentos.)

1 de Março de 1986, visada pelo Tribunal de
de Setembro de 1986. Não são devidos emolu

Tenente-coronel de transmissões, adido, (50773511) João Manuel
da Cruz Cordeiro, da Direcção da Arma de Transmissões, que,
por ter deixado de prestar serviço, em diligência, no Estado-Maior-General das forças Armadas, se apresentou no Exército
em 6 de Março de 1986, desde quando deve ser considerado
nesta situação.
(Por

portaria de 6 de Março de 1986, visada pelo Tribuna de
29 de Setembro de 1986. Não são devidos emolu

Contas em
mentos.)

Coronel do serviço de administração militar, adido, (51126411)
Armindo Ramos Pinto Teodósio, por ter sido exonerado das
funções que desempenhava no Instituto de Altos Estudos Mili
tares em 26 de Fevereiro de 1986, desde quando deve ser
considerado nesta situação.

(Por portaria de 26 de fevereiro de
Contas em 29 de Setembro de

1986, visada pelo Tribunal de
1986. Não são devidos emolu

mentos.)

Coronel do serviço de administração militar, adido, (51474911) Amíl
car Dias de Almeida, por ter sido exonerado das funções que
desempenhava no Conselho Fiscal dos Estabelecimentos Fabris
do Exército em 10 de Março de 1986, desde quando deve
ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 10 de Março de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 29 de Setembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
Tenente-coronel do serviço de material (serviços técnicos de manu
tenção), adido, (50888211) Domingos José Rio Ferreira Braga,

2. Série
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por ter deixado de prestar serviço no Instituto Superior Militar
em 27 de Janeiro de 1986, desde quando deve ser considerado
nesta situação.
(Por portaria de 27 de Janeiro de 1986, visada pelo Tribunal dc
Contas em 29 de Setembro de 1986. Não são devidos emolu
mentosi
Major do serviço geral do Exército, adido, (52400011) Manuel
Fernandes Tomaz, da Chefia do Serviço Geral do Exército,
que por ter sido exonerado das funções que desempenhava
no Ministério da Administração Interna, nos Serviços de Estran
geiros, se apresentou no Exército em 1 de Março de 1986, desde
quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 1 de Março de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 29 de Setembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Capitão do serviço geral do Exército, adido, (45580857) José Augusto
Vaz, do Regimento de Infantaria de Castelo Branco, que, por ter
deixado de prestar serviço, em diligência, na Guarda Nacional
Republicana, se apresentou no Exército em 4 de Fevereiro
de 1986, desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 4 de fevereiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 29 de Setembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Passagem à situação de adido:
Nos termos do n.° 10 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto
-Lei •0 176/71, de 30 de Abril:
Capitão do serviço de administração militar, no quadro, (13729979)
Luís Carvalho Marques, da Escola Prática de Administração
Militar, por ter sido nomeado para desempenhar as funções
de chefe de Secção de Contabilidade da Academia Militar,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 11 de Abril de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 12 de Junho de 1986.)

Nos termos do n.° 16 da alínea b) do artigo 44° do Decreto.
-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Desde 6 de Janeiro de 1986 deixa de ser considerado na situação
de adido nos termos do n.° 9 da alínea b) do artigo 44.° do
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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, continuando, porém, desde a
mesma data na situação de adido, nos termos do n.° 16 da
citada alínea, o coronel de infantaria (51269411) Fernando
Hugo Franco Bélico Velasco, do Estado-Maior do Exército.
(Por portaria de 6 de Janeiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 29 de Setembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
no quadro, (51103411) Adolfo Bastos Ferreira, do Regimento de
Engenharia de Espinho, onde continua colocado, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 12 de Março de 1986, vissda pelo Tribunal de
Contas em 29 de Setembro de 1986. Não são devidos emolu

mentos.)

Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
no quadro, (50006411) Armando José Navalhas Morganho, da
l. Brigada Mista Independente, Batalhão de Apoio e Serviços
(Agrupamento Base de Santa Margarida), onde continua colo
cado, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 31 de Março de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 29 de Setembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Capitão do serviço geral do Exército, no quadro, (51160211) Joa
quim António da Conceição, do Regimento de Artilharia de
Leiria, onde continua colocado, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 19 de Março de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 29 de Setembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (50664711)
David Prates Caeiro, do Estado-Maior do Exército, onde con
tinua colocado, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, no quadro, (50440211) Boa
ventura Rodrigues Pinto, do Distrito de Recrutamento e Mobi
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lização de Viseu, onde continua colocado, devendo ser consi
derado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 22 de Março de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 29 de Setembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Capitão do serviço geral do Exército, no quadro, (50569111) João
Eugénio Gomes, do Batalhão do Serviço de Saúde, onde con
tinua colocado, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 29 de Março de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 29 de Setembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Capitão do serviço geral do Exército, no quadro, (51511111) Fran
cisco Manuel Alves, da Escola Prática de Engenharia, onde
continua colocado, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 30 de Março de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 29 de Setembro de 1986. 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:
Coronel de infantaria, adido, (51269411) Fernando Hugo Franco
Bélico Velasco, 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 3 de Fevereiro de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 7 de Abril de 19$6

Capitão de cavalaria, no quadro, (14487775) Mário Rui Correia
Gomes, da Direcção da Arma de Cavalaria, onde continua
colocado, por se encontrar em diligência no Ministério da
Deresa Nacional, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 17 de Janeiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 29 de Setembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Major do serviço geral do Exército, no quadro, (51708511) Viriato
Pereira Marques, da Chefia do Serviço Geral do Exército, onde
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continua colocado, por se encontrar em diligência na Direcção
do Serviço de Polícia Judiciária Militar, devendo ser consi
derado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1986, visada pelo Tribunal dc
Contas em 29 de Setembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Passagem à situação de reserva:
Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção)
(51103411) Adolfo Bastos Ferreira, nos termos da alínea á) 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 97 660$00. Conta 36 anos de serviço.
(Por portaria de 1 de Julho de 1986. 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 15 de Setembro de 1986, publicado no Diário da República,
2. Série, n.° 225, de 30 de Setembro de 1986:
Coronel de cavalaria (50457211) Alberto Carlos Perestrelo de Alar
cão da Silveira, desde 12 de Dezembro de 1985, com a
pensão de 97 664$00;
Coronel veterinário (52156711) Manuel Joaquim Trindade, desde
17 de Setembro de 1985, com a pensão de 103376$00;
Tenente-coronel de cavalaria (51238411) António Augusto de Sam
paio e Melo Pereira de Almeida, desde 14 de Novembro de
1985, com a pensão de 88 562$00;
Tenente-coronel do serviço geral do Exército (50611911) Edgar
Octávio Morato Campos e Sousa, desde $ de Janeiro de 1986,
com a pensão de 110750$00;
Tenente-coronel de transmissões (50424011) Mário Comes de Sousa,
desde 10 de Novembro de 1985, com a pensão de 88 562$00;
Major do serviço geral do Exército (52159111) Abílio Amorim
de Campos, desde 12 de Janeiro de 1986, com a pensão
de 108060$00;
Capitão do serviço geral do Exército (51488911) Alberto Perestrelo
Tranquada, desde 3 de Janeiro de 1986, com a pensão de
92060$00;
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Capitão do serviço geral do Exército (50877111) António da Silva
Moreno, desde 23 de Fevereiro de 1986, com a pensão de
92 060$00.
Passagem à situação de reforma extraordinária:
Por despacho da Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previdência,
de 15 de Setembro de 1986, publicado no Diário da República,
2.’ Série, n.° 225, de 30 de Setembro de 1986, passou a ser
pago pela Caixa Geral de Aposentações, a partir do mês de
Outubro de 1986, o oficial a seguir indicado:
Capitão de cavalaria (00276666) Luís Filipe de Jesus Baganha de
Arnedo, 80 700$00.

III

—

PROMOÇÕES E GRADUAÇÕES

Oficiais do quadro permanente
Corpo de oficiais generais:
Nos termos da alínea c) do artigo 117.° do Estatuto do Oficial do
Exército, é promovido ao posto de brigadeiro o coronel de
cavalaria (51302511) Rui Ernesto freire Lobo da Costa, conforme
deliberação do Conselho de Chefes do Estado-Maior, em 13
de Agosto de 1986, confirmada pelo Conselho Superior de
Defesa Nacional, em 1 de Setembro de 1986, 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 13 de Agosto de
1986, 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
infantaria (51390711) Alípio Emílio Tomé falcão, conforme
deliberação do Conselho de Chefes do Estado-Maior, em 13
de Agosto de 1986, confirmada pelo Conselho Superior de
Defesa Nacional, em 1 de Setembro de 1986, ao abrigo do
disposto no n.° 2 do artigo 28.° da Lei da Defesa Nacional
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e das forças Armadas, aprovada pela Lei n.° 29/82, de 11
de Dezembro.
Conta a antiguidade do novo posto desde 13 de Agosto de
1986, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos
vencimentos.
Nos termos da alínea c) do artigo 117.° do Estatuto do Oficial do
Exército, é promovido ao posto de brigadeiro o coronel de
infantaria (50275311 Adelino Rodrigues Coelho, conforme
deliberação do Conselho de Chefes do Estado-Maior, em 13
de Agosto de 1986, confirmada pelo Conselho Superior de
Defesa Nacional, em 1 de Setembro de 1986, 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 13 de Agosto de
1986, 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
de infantaria (51392311) António Guerreiro Caetano, conforme
deliberação do Conselho de Chefes do Estado-Maior, em 13
de Agosto de 1986, confirmada pelo Conselho Superior de
Defesa Nacional, em 1 de Setembro de 1986, 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 13 de Agosto de
1986, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos
vencimentos.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Armas e serviços:
Direcção da Arma de Infantaria
Major do quadro especial de oficiais, adido no Ministério das
finanças, na Guarda fiscal, o capitão do quadro especial de
oficiais, adido no referido Ministério e Guarda, (09342368)
Carlos Nuno Carronda 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.° 17 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71,
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de 30 de Abril, por se encontrar a prestar serviço, em diligência,
no Ministério das rrnanças, na Guarda Fiscal.
(Por portaria de 30 de Junho de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/is.)

Direcção da Arma de Cavalaria
Major do quadro especial de oficiais, adido, da Direcção da Arma
de Cavalaria, o capitão do quadro especial de oficiais, adido,
da referida Direcção, (10863068) José Alves Antunes de Sousa,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo ven
cimentos, desde a data da presente portaria.
O referido oficial encontra-se na situação de adido nos termos
do nY 17 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71,
de 30 de Abril, por se encontrar a prestar serviço, em diligência,
no Instituto da Defesa Nacional.
(Por portaria de 30 de Junho de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Major do quadro especial de oficiais, adido, da Direcção da Arma
de Cavalaria, o capitão do quadro especial de oficiais, adido
da referida Direcção, (06049369) José Manuel Pinto Graça,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo ven
cimentos, 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, por se encontrar a prestar serviço, em diligência,
no Serviço de Polícia Judiciária Militar.
(Por portaria de 1 de Julho de 1986. 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
serviço de administração militar (50338711) Artur José Alves
de Andrade Portugal, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 19 de Maio de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Coronel do serviço de administração militar, supranumerário per
manente, o tenente-coronel do serviço de administração militar,
supranumerário permanente, (51422111) Manuel Marques Bar-

1526

ORDEM DO EXÊRCITO N.° 20

2. Série

reto, contando a antiguidade desde 31 de Dezembro de 1979
e com direito a vencimentos desde 1 de Novembro de 1984.
(Por portaria de 14 de Julho de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Tenente-coronel do serviço de administração militar, no quadro,
o major do serviço de administração militar, supranumerário,
(35305261) António Mário Vieira Mila Filipe, contando a anti
guidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 18 de Abril de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Direcção do Serviço de Finanças
Coronel do serviço de administração militar, o tenente-coronel do
serviço de administração militar (50457511) José Dionísio Mar
tins Santos Raposo, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 18 de Maio de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Major do serviço de administração militar, o capitão do serviço de
administração militar (06453070) António José Ferreira Gomes,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo ven
cimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Maio de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Quartéis-generais:
Região Militar do Centro
Coronel do serviço de administração militar, o tenente-coronel do
mesmo serviço (51422611) João de Campos Sardinha, contando
a antiguidade desde 2 de Fevereiro de 1975 e com direito a
vencimentos desde 1 de Novembro de 1984.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 23
de Setembro de 1985 publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 1, de 1 de Janeiro de 1986, a página 11.
(Por portaria de 4 de Agosto de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/is.)
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Região Militar de Lisboa
Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
supranumerário, o tenente do serviço de material (serviços
técnicos de manutenção), no quadro, (50489411) Custódio Bar
bosa Candeias, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto

n.°

276-A/75.)

Região Militar do Norte
Major do quadro especial de oficiais, adido no Ministério das
Finanças, na Guarda Fiscal, o capitão do quadro especial de
oficiais, adido, no referido Ministério e Guarda, (03476168)
Manuel Mendes Pinto, 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, por se encontrar a prestar serviço, em dili
gência, no Ministério das Finanças, na Guarda Fiscal.
(Por portaria de 1 de Julho de 1986. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Zona Militar dos Açores
Tenente, chefe de banda de música, o alferes, chefe de banda
de música (13872969) Vasco da Cruz Flamino, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde

a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Zona Militar da Madeira
Capitão veterinário, o tenente veterinário (02509977) Eduardo An
tónio Capeans Teixeira, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 12 de Junho de 1986. 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:
Infantaria:
Escola Prática de Infantaria
Major de infantaria, o capitão de infantaria (44011162) Nélson
de Sousa figueiredo, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por

portaria de 19 de Maio de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/is.)

Capitão, chefe de banda de música, supranurnerário, o tenente,
chefe de banda de música, no quadro, (50152111) José Duarte
Gaspar, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1986. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/is.)

Regimento de Infantaria de Castelo Branco
Major do quadro especial de oficiais, o capitão do quadro especial
de oficiais (07027867) Orlindo Pereira, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Julho de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas,

nos

termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Infantaria de Chaves
Major do quadro especial de oficiais, o capitão do quadro especial
de oficiais (00583465) Francisco Cardoso Afonso, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 11 de Abril de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Major do quadro especial de oficiais, o capitão do quadro especial
de oficiais (06490764) Daniel dos Anjos Neves, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 28 de Abril de 1986. 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 quadro especial
de oficiais (07406967) Orlando António Samões, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 14 de Junho de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Infantaria de Elvas
Major do quadro especial de oficiais, adido no Ministério das
Finanças, na Guarda Fiscal, o capitão do quadro especial de
oficiais, adido no referido Ministério e Guarda, (08971168)
Ramiro da Conceição Tavares, 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,
por se encontrar a prestar serviço, em diligência, no Ministério
das finanças, na Guarda Fiscal.
(Por portaria de 30 de Junho de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.’ 276-A/75.)

Regimento de Infantaria do Porto
Tenente, chefe de banda de música, o alferes, chefe de banda de
música, (51232711) José Custódio Silva Gonçalves, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1986. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Infantaria de Tomar
Capitão, chefe de banda de música, supranumerário, o tenente,
chefe de banda de música, no quadro, (08216765) José Pereira
Marques, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Major do quadro especial de oficiais, o capitão do quadro especial
de oficiais (00221367) José Gonçalves Matias, contando a anti-
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guidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
da presente portaria.
(Por portaria de 30 de Junho de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Infantaria de Viseu
Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
supranumerário, o tenente do serviço de material (serviços
técnicos de manutenção), no quadro, (51772611) Celso de Meio
Aparício, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A175.)

Batalhão de Caçadores a.° 5
Major de infantaria, o capitão de infantaria (07174563) José Vieira
Pedro, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 27 de Abril de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Artilharia:
Escola Prática de Artilharia
Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
supranumerário, o tenente do serviço de material (serviços
técnicos de manutenção), no quadro, (46058060) Hilário José
de Oliveira, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1986. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Artilharia da Serra do Pilar
Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
supranumerário, o tenente do serviço de material (serviços
técnicos de manutenção), no quadro, (31012662) Manuel Alberto
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Medina, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Cavalaria:
Escola Prática de Cavalaria
Capitão veterinário, o tenente veterinário (05307077) Pedro Avérous

Mira Crespo, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 12 de Junho de 1986. 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
Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
supranumerário, o tenente do serviço de material (serviços

técnicos de manutenção), no quadro, (50363211) Manuel Jesus
Basso Costa, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
supranumerário, o tenente do serviço de material (serviços
técnicos de manutenção), no quadro, (51204711) João Fran
cisco dos Santos Galrinho contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
supranumerário, o tenente do serviço de material (serviços
técnicos de manutenção), no quadro, (51119411) Luís Maurício
Martins Moreno, contando a antiguidade para todos os efeitos,

incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/is.)

Batalhão do Serviço de Material
Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
supranumerário, o tenente do serviço de material (serviços
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técnicos de manutenção), no quadro, (50456511) Rui Quintino
Guerreiro Daniel, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1986. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Serviço de reconhecimento das transmissões:
Batalhão de Informação e Reconhecimento das Transmissões
Major de infantaria, o capitão de infantaria (00535060) António
Hélder Ribeiro Valente, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 19 de Maio de 1986. 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 de instrução
Escola Militar de Electromecânica
Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
supranumerário, o tenente do serviço de material (serviços
técnicos de manutenção), no quadro, (00186160) Jaime Martins
Marques, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Estabelecimentos hospitalares
Hospital Militar Principal
o tenente médico (08368675) António Bernardo
da Cunha Horta, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.

Capitão médico,

Capitão médico, o tenente médico (00894377) Jorge Carlos Silvério

Machado, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos desde a data da presente portaria.
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Capitão farmacêutico, o tenente farmacêutico (03150176) Hélder
Cabrita Moniz dos Santos, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 30 de Julho de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Hospital Militar Regional n.° 1
Capitão médico, o tenente médico (07930377) Manuel Fernando
Teixeira Osório de Castro Alves, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
Capitão médico, o tenente médico (00185877) Manuel António
Tavares Correia, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
Capitão médico, o tenente médico (02248573) Carlos Oliveira Lopes,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo venci
mentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 30 de Julho de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 276-A/75.)

Hospital Militar Regional n.° 3
Capitão médico, o tenente médico (12603875) António José Duque
Rodrigues das Neves, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 30 de Julho de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Diversos:
1.a Brigada Mista Independente

Agrupamento Base de Santa Margarida
Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
supranumerário, o tenente do serviço de material (serviços técni
cos de manutenção), no quadro, (32255760) António Barreto
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Martins, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

1 a Brigada Mista Independente
Batalhão de Infantaria Mecanizado
(Agrupamento Base de Santa Margarida)
Major de infantaria, o capitão de infantaria (31059960) Victor
Nogueira Barata, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 2 de Maio de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Major de infantaria, o capitão de infantaria (00088661) Jose Joaquim
Marques da Rosa, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 12 de Maio de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

1.a Brigada Mista Independente

2.° Batalhão de Infantaria Motorizado
(Regimento de Infantaria de Abrantes)
Major do quadro especial de oficiais, o capitão do quadro especial de
oficiais (08980665) Jorge Manuel Valtelhas Tavares Coelho,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo venci
mentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 30 de Junho de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75,)

1

.

Brigada Mista Independente

Batalhão de Apoio de Serviços
(Agrupamento Base de Santa Margarida)
Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
supranumerário, o tenente do serviço de material (serviços
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técnicos de manutenção), no quadro, (52736011) Edmundo José
Pimentel Pereira, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n’ 276.A/75.)

Campo de Tiro de Akochete
Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
supranumerário, o tenente do serviço de material (serviços técni
cos de manutenção), no quadro, (41346360) Joaquim dos Santos
Reis, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Centro de Gestão financeira de Logística
Coronel do serviço de administração militar, o tenente-coronel do
serviço de administração militar (51052211) António Agostinho
Val-Covo, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluin
do vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 11 de Junho de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.’ 276-A/75.)

do serviço de administração militar, o capitão do serviço de
administração militar (07337667) Manuel Carlos de Almeida
Guerra Cerdeira, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.

Major

(Por portaria de 19 de Abril de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.’ 276-A/75.)

Centro de Selecção de Coimbra
Major de infantaria, o capitão de infantaria (02854963) Carlos Alberto
da Silva Pereirinha, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Maio de 1986. 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
Tenente-coronel do serviço de administração militar, o major do
serviço de administração militar (46163061) António José Calvo de
Almeida Pereira, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 24 de Junho de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Adidos:
No Laboratório Militar de Produtos Químicos e farmacêuticos
Capitão farmacêutico, adido, no Laboratório Militar de Produtos
Químicos e Farmacêuticos, o tenente farmacêutico, adido no
referido Laboratório, (19923978) António Manuel dos Santos
Carvalho, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluin
do vencimentos, desde a data da presente portaria.
Capitão farmacêutico, adido, no Laboratório Militar de Produtos
Químicos e Farmacêuticos, o tenente farmacêutico, adido, no
mesmo Laboratório, (08396280) António Manuel Norte de Oli
veira Dias, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluin
do vencimentos, desde a data da presente portaria.
Capitão farmacêutico, adido, no Laboratório Militar de Produtos
Químicos e Farmacêuticos, o tenente farmacêutico, adido, no
mesmo Laboratório, (14348179) José Manuel Ruivo Ferro Pires,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo venci
mentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 30 de Julho de 1986. 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 miliciano do serviço de pessoal, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de pessoal (01903880) Pedro Manuel Nabinho Henri
ques, contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 11 de Julho de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Direcção do Serviço de Material
Alferes miliciano do serviço de pessoal, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de pessoal (12319383) José Carlos Telinhas Ferraz,
contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 11 de Julho de 1986. 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 (04505380) Jorge Manuel Torres Leal
Barreto, contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 11 de Julho de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Região Militar de Lisboa
Alferes milicianos do serviço de saúde, os aspirantes a oficial mili
cianos do serviço de saúde (01219278) José Manuel Alves
Henriques Pinto e Sérgio Morais Ribeiro da Silva, contando
ambos a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 11 de Julho de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Região Militar do Norte
Alferes miliciano do serviço de pessoal, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de pessoal (12647581) Álvaro Ernesto Guedes da
Costa, contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Junho de 1986, Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Zona Militar dos Açores
Alferes miliciano do serviço de pessoal, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de saúde (10611382) José Manuel França e Silva de
Matos Águas, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 11 de Julho de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/is.)
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Escolas práticas das armas e serviços, centros de Instrução
e unidades:
Infantaria:
Regimento de Infantaria do Porto
Graduado no posto de capitão, o tenente graduado, capelão eventual,
do Regimento de Infantaria do Porto, (15884176) Agostinho
Teixeira de Sousa, nos termos da alínea e) do n.° 1 do artigo 12.°
do Decreto-Lei n.° 47 1 88/66, de 8 de Setembro, devendo ser con
siderado nesta situação, para todos os efeitos, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 10 de Setembro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Infantaria de Queluz
Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de infantaria
(16967182) Armindo Teles Vital Belchior, contando a antigui
dade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 9 de Julho de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Engenharia:
Escola Prática de Engenharia
Alferes miliciano de engenharia, o aspirante a oficial miliciano de
engenharia (04409581) Carlos Manuel Spínola da Costa Moura,
em disponibilidade, contando a antiguidade desde 22 de Dezembro
de 1984.
(Por portaria de 2 de Junho de 1986.)

Serviço de saúde:
Batalhão do Serviço de Saúde
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria (15131484) José Luís Matias Fidalgo Canaveira, con
tando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Junho de 1986. 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
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de saúde (03295178) José João da Amélia Cordeiro,
contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 11 de Julho de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Batalhão de Administração Militar
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de saúde (05973078) Carlos Alberto Moreira falcão,
contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 11 de Julho de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Serviço de reconhecimento das transmissões:
Batalhão de Informação e Reconhecimento das Transmissões
Alferes miliciano do serviço de pessoal, o aspirante a oficial mili
ciano do serviço de pessoal (05016979) Serafim José Coutinho
da Silva, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 11 de Julho de 1986. 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 hospitalares
Hospital Militar Principal
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de saüde (09271381) Manuel António Picoto Rodrigues
da Costa, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 11 de Julho de 1986. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto ii.” 276-A/75.)

ORDEM DO EXERCITO N.° 20

1540

2. Série

Hospital Militar de Doenças Infecto-Contagiosas
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de saúde (09818179) Albano Alves Cardoso, contando
a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 11 de Julho de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Hospital Militar Regional n.° 2
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de saúde (03729878) António Miguel Moreira Lopes
Pires, contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 11 de Julho de 1986. 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:
Direcção da Arma de Infantaria

Brigadeiro, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa, (51390711)
Alípio Emílio Tomé Falcão.
(Por portaria de 4 de Setembro de 1986.)
Direcção da Arma de Cavalaria
Director interino, o
(51302511) Rui

brigadeiro, da 1 •a Brigada Mista Independente,
Ernesto freire Lobo da Costa.
(Por portaria de 3 de Setembro de 1986.)

Quartel-General da Região Militar do Norte
Comandante, o general, da Direcção da Arma de Cavalaria, (51468311)
Carlos Manuel Azeredo Pinto Meio e Leme.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1986.1
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Armas e serviços:
Estado-Maior do Exército
Major de infantaria, supranumerário permanente, (45022657) Joaquim
Vaz Cariano.
(Por portaria de 6

de Fevereiro de 1986.)

Direcção do Serviço de Pessoal
Repartição de Recrutamento
Capitão do serviço postal militar, da Repartição de Oficiais da
Direcção do Serviço de Pessoal, (41192559) António Marques da
Conceição Domingos.
(Por portaria de 6 de Maio de 1986.)

Direcção da Arma de Cavalaria
Capitão de cavalaria, do Grupo de Carros de Combate da 1 a Brigada
Mista Independente (Agrupamento Base de Santa Margarida),
(14487775) Mário Rui Correia Gomes.
(Por portaria de 17 de Janeiro de 1986.)

Direcção da Arma de Engenharia
Major de engenharia, supranumerário, (01847164) José Fernando
Decoppet dos Santos Coelho.
(Por portaria de 1 de Março de 1986.)

Direcção do Serviço de Administração Militar

Coronel do serviço de administração militar,
(51126411) Armindo Ramos Pinto Teodósio.

supranumerário,

(Por portaria de 26 de Fevereiro de 1986.)

Chefia do Serviço de Material de Instrução
Major de infantaria, do Batalhão de Infantaria Mecanizado da 1 a Bri
gada Mista Independente (Agrupamento Base de Santa Margarida),
(31059960) Vítor Nogueira Barata.
(Por portaria de 14 de Agosto de 1986.)
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Chefia do Serviço Geral do Exército
Major do serviço geral do Exército, do Regimento de Infantaria de
Queluz, (51708511) Viriato Pereira Marques.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1986.)

Quartéis-generais:
Região Militar do Norte
Tenente-coronel do serviço de material (serviços técnicos de manu
tenção), supranumerário, (50888211) Domingos José Rio Ferreira
Braga.
(Por portaria de 27 de Janeiro de 1986.)

Zona Militar dos Açores
Major do serviço geral do Exército, da Chefia do Serviço Geral do
Exército, (52400011) Manuel Fernandes Tomaz.
(Por portaria de 12 de Março

de 1986.)

Zona Militar da Madeira
Capitão do serviço geral do Exército (45580857) José Augusto Vez,
do Quartel-General da Zona Militar da Madeira.
(Por portaria de 10 de Abril de 1986.)

Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução
e unidades:
Infantaria:
Regimento de Infantaria do Funchal
Major de infantaria, do Centro de Selecção de Setúbal, (09485564)
António Manuel Duarte Rebelo.
(Por portaria

de 12 de Abril de 1986.)
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Artilharia:
Centro de Instrução de Artilharia Antiaérea de Cascais
Tenente-coronel de artilharia, supranumerário, (51373411)
Manuel Machado Montalvão Santos e Silva.

João

(Por portaria de 1 de fevereiro de 1986.

Engenharia:
Regimento de Engenharia de Espinho
Capitão de engenharia, no quadro, (01619575) Duarte Veríssimo Pires
Torrão.
(Por portaria de 11 de Março de 1986.)

Transmissões:
Regimento de Transmissões
Tenente-coronel de transmissões, supranumerário, (50773511) João
Manuel da Cruz Cordeiro.
(Por portaria de 6 de Março de

1986.)

Órgãos de execução dos serviços e outros elementos:
EstabeLecimentos hospitalares
Hospital Militar Principal
Tenente farmacêutico, no quadro, (03150176) Hélder Cabrita Moniz
dos Santos.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1986.1

Diversos:
Centro de Gestão Financeira da Região Militar do Sul
Coronel do serviço de administração militar,
(51474911) Amílcar Dias de Almeida.
(Por

portaria

de

10

supranumerário,
Março

de

1926.)
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Centro de Selecção de Coimbra
Capitão do serviço geral do Exército, do Quartel-General da Região
Militar do Centro, (51032111) Alcides Costa.
(Por portaria de 14 de Agosto de 1986.)

Centro de Selecção de Setúbal
Major de infantaria, supranumerário, (09485564) António Manuel
Duarte Rebelo.
(Por portaria de 31 de Janeiro de 1986.)

Adidos:
Na Academia Militar
Nomeado chefe da Secção de Contabilidade da Academia Militar,
nos termos da Portaria n.° 722-A/78, de 15 de Dezembro, o
capitão do serviço de administração militar (13729979) Luís Car
valho Marques, da Escola Prática de Administração Militar, para
vaga do antecedente não provida.
(Por portaria de 11 de Abril de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 29 de Setembro de 1986. Não 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 Regimento de
Comandos, (03064679) Maurício José Amado de Almeida e Silva.
(Por portaria de 25 de Junho de 1986.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, do Quartel-General
da Região Militar do Sul, (05908281) Paulo António Pardal
Dias Jorge.
(Por portaria de 23 de Junho de 1986.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, do Batalhão de
Informação e Reconhecimento das Transmissões, (05016979) Sera
fim J. Coutinho da Silva.
(Por portaria de 11 de Julho de 1986.)
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Alferes miliciano do serviço de pessoal, da Direcção do Serviço de
Material, (12319383) José Carlos Telinhos Ferraz.
(Por portaria de 4 de Agosto de 1986.)

Direcção do Serviço de Pessoal
(Secção de Apoio Administrativo e Logístico)
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, do Quartel-General da Região Militar do Sul, (02304582) Artur Manuel
Galvão Teles Carrondo Tomé.
(Por portaria de 27 de Junho de 1986.)

Direcção da Arma de Infantaria
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, da Escola Prática de
Infantaria, (19852680) Luís Miguel Dinis Calisto Pires.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1986.)
Direcção do Serviço de Administração Militar
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, da
Manutenção Militar, (14802685) Paulo Rui Brás do Rosário.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1986.J

Direcção do Serviço de Intendência
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, da
Escola Prática de Cavalaria, (08390085) Bernardo de Alcantara
Marta.
(Por portaria de 21 de Agosto de 1986.)

Direcção de Transportes
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, do
Quartel-General da Zona Militar da Madeira, (09881280) António
Luís Botto e Sousa Quintans.
(Por portaria de 25 de Agosto de 19$6.J
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Direcção do Serviço de fortificações e Obras do Exército
Aspirante a oficial miliciano de engenharia, da Escola Prática de
Engenharia, (13575180) Rui Manuel Vieira Martins.
(Por portaria de $ de Agosto de 1986.)

Quartéis-generais:
Região Militar do Centro
Alferes miliciano de infantaria, do 1.0 Batalhão de Infantaria Moto
rizado da 1 •a Brigada Mista Independente (Regimento de Infan
taria de Tomar), (08017582) Manuel Augusto F. Pires Bento.
(Por portaria de 11 de Agosto de I986

Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, do Agrupamento
Base de Santa Margarida, (02740880) Humberto Martinho 5ampaio Gomes.
(Por portaria de 4 de Agosto de 1986.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de material, da Chefia do
Serviço de Material de Instrução, (00056983) Rui Miguel Azevedo
Alves Carneiro.
(Por portaria de 7 de Agosto de 1986.)

Região Militar de Lisboa
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Quartel-General
da Região Militar do Norte, (02363178) Josá Manuel Carvalho
Granado.
(Por portaria de 11 de Julho de 1986.)

Região Militar do Norte
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria
de Viseu, (16034285) Jaime Manuel da Costa Gomes Eusébio.
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, do Centro de Instrução
de Condução Auto n.° 1, (02023679) Nuno Burbach de Sousa
Trêpa e (03849180) António Manuel Rocha Dias.
(Por portaria de 11 de Agosto de 1986.)
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Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Hospital
Militar Regional n.° 4, (08797079) José Alberto Veloso Poças
Martins.
(Por portaria

de 19

de Junho de

1986.)

Aspirantes a oficial milicianos do serviço de pessoal, do Quartel-General da Região Militar do Centro, (06706082) José Carlos
de Meio e Costa e (03585981) António José Afonso Marcos.
(Por portaria

de

27 de Junho de

1986.)

Região Militar do Sul
Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, do Esquadrão de Lanceiros
da Zona Militar dos Açores, (19401984) Luís Manuel de Jesus
Escudeiro.
(Por portaria de 27 de Agosto de 1986.)

Zona Militar dos Açores
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infan
taria de Angra do Heroísmo, (16162385) José Carlos dos
Santos Nunes da Cunha Botelho.
(Por portaria de

1$ de Julho de

1986,)

Zona Militar da Madeira
Alferes miliciano de infantaria, do Centro de Instrução de Operações
Especiais, (00452485) Francisco Rui Lima Miguel Bombarda.
(Por portaria de 19 de Agosto de 1986.)

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

Infantaria:
Escola Prática de Infantaria
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de Queluz,
(09169385) Maximiano Jorge Henriques Gomes.
(Por portaria

de

26 de Agosto

de

1986.)
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Regimento de Infantaria de Abrantes
AspiranLe a oficial miliciano de infantaria, da Escola Prática de
Infantaria, (00369682) Paulo Jorge Conceição Oliveira Ribeiro, em
disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Batalhão de Informação
e Reconhecimento das Transmissões, (02964784) Carlos Manuel
Rebelo Amaro, em disponibilidade.
(Por portaria de $

de

Agosto de 1986.)

Regimento de Infantaria de Angra do Heroísmo
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de Elvas,
(14833186) António Martinho Gomes de Andrade.
(Por portaria

de

18 dc Agosto de 1986.1

Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de Chaves,
(10614885) Silvestre José de Oliveira Machado.
(Por portaria

de 19

de Agosto

de

1986.)

Regimento de Infantaria de Beja
Tenente miliciano de infantaria, da Escola Militar de Electromecânica,
(04324081) José Henrique Baião, em disponibilidade.
(Por portaria de 17

de

Agosto

de

1986.1

Alferes miliciano de infantaria, da Escola Prática de Infantaria,
(03456285) Sérgio ferreira Marques.
(Por portaria

de

11 de Agosto

de 1986.)

Regimento de Infantaria de Castelo Branco
Tenente miliciano de infantaria, do Batalhão do Serviço Geral do
Exército, (11670778) Francisco Pinheiro Rodrigues Caetano.
(Por portaria de 3 de Setembro

de

1986.)

Alferes miliciano de infantaria, do Centro de Instrução de Operações
Especiais, (12657485) José Fernando Teixeira da Mota.
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Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Centro de Instrução
de Operações Especiais, (12657485) Joaquim Fernando Teixeira
da Mota.
(Por portaria de 9 de Agosto de 1986.)
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, da Escola Prática de Infan
taria, (02413985) Carlos Manuel Serrasquei;o Rito.
(Por portaria de 26 de Agosto de 1936.)

Regimento de Infantaria de Elvas
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de Elvas,
(07966985) Joaquim Manuel Zambujeiro Simões, na situação
de contratado.
(Por portaria de 14 dc Julho de 1986.)

Regimento de Infantaria de Faro
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de Faro
(Destacamento de Tavira), (06327281) Eurico Rosa Martins do
Carmo, em disponibilidade.
(Por portaria de 7 de Julho de 1986.)

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, do Regimento de Infan
taria de Faro (Destacamento de Tavira), (04897386) Luís Miguel
Balatim de Carvalho, (10171785) Luís Manuel Martins dos Santos
e (07699282) Franklim Joaquim das Chagas e Silva, todos em
disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano de engenharia, do Quartel-General da
Zona Militar dos Açores, (05089082) Mário António da Silva
Rouxinol fragoso, em disponibilidade.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1986.)

Regimento de Infantaria de Faro
(Destacamento de Tavira)
Alferes miliciano de infantaria, do Destacamento do Forte do Alto do
Duque, (00380385) Manuel Alberto Pinheiro Ferrão Silvano.
(Por portaria de 27 de Agosto de 1986.)
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Regimento de Infantaria do Funchal
Alferes miliciano de infantaria, da Escola Prática de Infantaria,
(05519785) José Carlos Rodrigues Costa Correia Mendes.
(Por portaria de 20 de Agosto de 1986.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria
de Angra do Heroísmo, (15661685) Marco António Carvalho
Álvares de freitas.
(Por portaria de 11 de Agosto de 1986.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Quartel-General
da Zona Militar da Madeira, (15230579) Paulo Jorge Neves
Gomes.
(Por portaria de 30 de Junho de 1986.)

Regimento de Infantaria de Ponta Delgada
Alferes miliciano de infantaria, da Escola Prática de Infantaria,
(01764885) Victor Manuel Pereira Fafiães.
(Por portaria de 21 de Agosto de 1986.)

Aspirante a oficial miliciano de transmissões, do Depósito Geral de
Material de Transmisões, (02193681) José Manuel Teixeira Ponte,
em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, do Quartel-General da Zona Militar dos Açores, (01709479) Jogo Chaves de
Faria e Castro, em disponibilidade.
(Por portaria de 11 de Julho de 1986.)

Regimento de Infantaria do Porto
Tenente miliciano de infantaria, do Depósito Geral de Material de
Guerra, (02273080) Ilídio Manuel Comes Abreu, em disponi
bilidade.
(Por portaria de 31 de Julho de 1986.)

Alferes miliciano de infantaria, do Centro de Instrução de Operações
Especiais, (02369681) Manuel Fernando G. Rodrigues da Silva.
(Por portaria de 28 de Julho de 1986.)
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Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de Abran
tes, (14947481) António José Fernandes Carvalho.
(Por portaria de 11 de Agosto de 1986.)

Alferes miliciano de infantaria, do Centro de Instrução de Operações
Especiais, (07993782) Francisco José Durães Sá.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1986.)
Alferes miliciano de infantaria, do Agrupamento Base de Santa Mar
garida, (11874582) Fernando da Rocha Marques.
(Por portaria

de 8 de Setembro de 1986.)

Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de Castelo
Branco, (15712283) José Alberto Pereira Fernandes Ribeiro.
(Por portaria

de 9 de Setembro de 1986.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Centro de Instrução de
Operações Especiais, (09922682) José Luís Ferreira Pinheiro, em
disponibilidade.
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, do Quartel-General da
Região Militar do Norte, (02539785) José António Sequeira Tei
xeira e (12592285) João Paulo Ferreira Alves Marçal, ambos em
disponibilidade.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1986,)
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, do Regimento de Infan
taria de Viseu, (08454280) José Carlos Meneses de Araújo Novo e
(00853485) Sérgio Quintas Vieira da Silva Magalhães.
(Por portaria de 11 de Agosto de 1986.)
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria
de Elvas, (13369883) João Carlos Fontes Teles de Meneses e
MeIo.
(Por portaria de 10 de Setembro de 19$6)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de transportes, do Centro de
Instrução de Condução Auto n.° 1, (15232580) Fernando José
de Matos Martins Fernandes.
(Por portaria de 28 cio Agosto de 1986.)
Aspirante a oficial miliciano de educação física, do Quartel-General da
Região Militar do Norte, (07260585) Manuel José Carneiro
Álvarez.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1936.)

1552

ORDEM DO EXÉRCITO N. 20

2. Série

Regimento de Infantaria de Queluz
Tenente miliciano de infantaria, da Casa de Reclusão da Região Militar
de Lisboa, (09837879) António Luís Noriega Carvalheira, em
disponibilidade.
(Por portaria de 16 de Agosto de 1984.)

Tenente miliciano de infantaria, da Escola Militar de Electromecânica,
(05396981) Jorge Manuel Palinhos Rodrigues, em disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Agosto de 1986.)

Alferes miliciano de infantaria, da Escola Prática do Serviço de Trans
portes, (08007083) António Pedro Fernandes Vaiador, em dis
ponibilidade.
(Por portaria de 28 de Junho de 1986.)

Alferes miliciano de infantaria, do Batalhão do Serviço de Saúde,
(01859283) Jorge Manuel Caldeanos Alvéolos.
(Por portaria de 30 de Junho dc 1986.)

Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de Elvas,
(06130684) Ilídio Augusto Victorino Canas.
(Por portaria de 7 de Agosto dc 1986.)

Alferes miliciano de infantaria, do Campo de Tiro de Alcochete,
(11746885) Fernando Carlos das Chagas Duarte, em disponi
bilidade.
Alferes milicianos de infantaria, do Batalhão de Caçadores n.° 5,
(12753685) José Manuel Borges Fonseca e (05566382) Luís Filipe
de Melo Marques, ambos em disponibilidade.
(Por portaria de 8 de Agosto de

1986.)

Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de Tomar,
(13605184) Carlos Manuel Gonçalves Rodrigues.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1986.)

Alferes miliciano de infantaria, da l. Brigada Mista Independente,
(03596384) Rui Manuel Faria Bonito.
(Por portaria de 14 de Agosto de 1986.)
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Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Serviço de Fortificação
e Obras do Exército, (04336183) Paulo Jorge Serra Cardoso, em
disponibilidade.
(Por portaria de

1

de

Julho de

1986.)

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, do Regimento de Infan
taria de Ponta Delgada, (04103985) José Pedro Ferreira da Silva e
(01666684) António Manuel Rodrigues Almeida, ambos em
disponibilidade.
(Por portaria

de

5 de Agosto de

1986,)

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, da Escola Prática de
Infantaria, (00169683) José Paulo Braz Mendes, (11801483) Paulo
Jorge Moreira Couto, (03008280) Jorge Manuel Cordeiro Osório
Gomes, (02413985) Carlos Manuel Serrasqueiro Rito e (10252583)
Miguel Maria de Castelo Branco Ramos Magalhões, todos em
disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, da Direcção da Arma de
Infantaria, (10270979) José Manuel Mendes Lopes, em disponi
bilidade.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, da Casa de Reclusão da
Região Militar de Lisboa, (08174982) Luís Pio Tilli Simões de
Carvalho, em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Destacamento do forte
do Alto do Duque, (00991983) Viriato Capão Morais, em dis
ponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, da Casa de Reclusão da
Região Militar do Sul, (12247585), Francisco Carlos Marques Maia
Pinto, em disponibilidade.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1986.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria
de Viseu, (01190183) Manuel Coelho de Carvalho de Azevedo
Gomes.
(Por portaria de 11 de Agosto de 19$6.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria
de Castelo Branco, (02101383) Eduardo Manuel Dias Rosa.
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Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria
de Tomar, (17161784) Luís Paulo Bento da Silva Fernandes.
(Por portaria de

12

de Agosto

de 1986.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria
de Angra do Heroísmo, (11060681) Paulo Jorge Marques
Quaresma.
(Por portaria de 21 de Agosto de 19$6.

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria
do Funchal, (15812281) João Diogo Teixeira dos Prazeres.
(Por

portaria

de

30

de Agosto de

1986.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria
de Tomar, (01541079) João Manuel Pereira Rodrigues.
(Por portaria de 21 de Setembro de t986J

Aspirante a oficial miliciano dc educação física, do Regimento de
Infantaria de Angra do Heroísmo, (18008981) Jorge Manuel
Garrido Pais de Sousa.
(Por portaria de 5 de Agosto de 1986.)

Regimento de Infantaria de Tomar
Alferes miliciano de infantaria, do .° Batalhão de Infantaria Moto
rizado da f•a Brigada Mista Independente (Regimento de Infan
taria de Tornar), (10324985) José da Costa Maló.
(Por portaria de $ de Agosto de

1986.)

Alferes miliciano de infantaria, do Centro de Instrução de Operações
Especiais, (01383285) Fernando Francisco de Castro Carneiro
Felizardo.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1986.)

Regimento de Infantaria de Vila Real
Tenente miliciano de infantaria, do Quartel-General da Região Mili
tar do Centro, (00307380) Ernesto da Silva Rodrigues, em dis
ponibilidade.
(Por portaria de 31 de Agosto

de

1986.)
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Alferes miliciano de infantaria, do Agrupamento Base de Santa Mar
garida, (01241583) Afonso João Bandeira Anjos.
(Por portaria de 11 de Setembro de 1986)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Centro de Instrução de
Operações Especiais, (00272285) António José Gomes Duarte,
em dísponibilidade.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1986.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, da Escola Prática de
Infantaria, (14244485) Jorge Fernando Feiteira de Sousa Cruz.
(Por portaria de 21 de Agosto de 1986.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, do
Regimento de Infantaria de Tomar, (19279082) Amadeu dos
Santos Borges.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1986.)

Regimento de Infantaria de Viseu
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria
de Ponta Delgada, (05998485) Fernando Grilo dos Santos, em
disponibilidade.
(Por portaria de 9 de Setembro de 1986.)
Alferes miliciano de cavalaria, do Regimento de Infantaria do Funchal,
(03349282) Armando Gaspar Borges.
(Por portaria de 21 de Agosto de 1986.)

Batalhão de Infantaria dc Aveiro
Alferes miliciano de infantaria, do Batalhão de Infantaria Mecanizado,
(01786983) José Manuel Fernandes Santa Marinha.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1986.)
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Centro de Instrução
de Operações Especiais, (00336186) José Duarte Cardoso Gomes,
em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, da Escola Prática de In
fantaria, (02168482) Augusto José Esmerado Cavaleiro, em dis
ponibilidade.
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Aspirante a oficial miliciano de infantaria, da Casa de Reclusão da
Região Militar de Lisboa, (01617984) Carlos Alberto Teixeira
Calhau, em disponibilidade.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1986.)
Aspirante a oficial miliciano de transmissões, do Regimento de
Infantaria de Castelo Branco, (19766179) Ant6nio José Luís

Carriço.
(Por portaria de 11 de Agosto de 1986.)
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Quartel-General

da Região Militar do Norte, (17576979) Fernando José Lopes.
(Por portaria de 4 de Julho de 1986.)

Batalhão de Caçadores n.° 5
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria
de Tomar, (01926782) Manuel Afonso Correia da Fonseca.
(Por portaria de 15 de Agosto de 1986.)

Artilharia:
Escola Prática de Artilharia
Aspirante a oficial miliciano de artilharia, do Regimento de Artilharia
de Leiria, (13688685) Paulo Jorge Antunes Folgado.
(Por portaria de 11 de Agosto de 1986
Centro de Instrução de Artilharia Antiaérea de Cascais

(Destacamento de Queluz)
Aspirante a oficial miliciano de artilharia, do Regimento de Artilharia

da Serra do Pilar, (08914584) Fernando Manuel Pedro Pinto
Ribeiro, por motivo disciplinar.
(Por portaria de 31 de Julho de 1986.)

Regimento de Artilharia de Leirla
Aspirante a oficial miliciano de artilharia, da Escola Prática de Arti
lhana, (07896085) Elviro Amarildo Gonçalves Dias Amaral.
(Por portaria de 22 de Agosto de 1986.)
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Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do 2.° Batalhão de
Infantaria Motorizado da l.a Brigada Mista Independente (Re
gimento de Infantaria de Abrantes), (13781979) António Manuel
Sousa Ferreira.
(Por portaria de 23 de Junho de 1986.)

Regimento de Artilharia de Lisboa
Alferes miliciano de artilharia, do Regimento de Artilharia de Costa,
(09580383) Carlos Manuel Rosendo Gomes, em disponibilidade.
(Por portaria de 19 de Julho de 1986.)

Alferes miliciano de artilharia, do Campo de Tiro de Alcochete,
(03512985) Luís Manuel Rodrigues Paquete Carvalho, em disponi
bilidade.
(Por portaria de $ de Agosto de 1986.)

Alferes miliciano de artilharia, da Escola Prática de Artilharia,
(18696180) Carlos Manuel Cardoso Pereira.
(Por portaria de 22 de Agosto de 1986.)

Aspirante a oficial miliciano de artilharia, do Quartel-General da
Região Militar de Lisboa, (03548584) José Tolentino da Silva
Martins, em disponibilidade.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1986.)

Aspirante a oficial miliciano de artilharia, da Escola Prática de
Artilharia, (18192082) José Manuel Lopes da Fonseca.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1986

Aspirante a oficial miliciano de artilharia, do Grupo de Artilharia de
Guarnição n.° 1, (14059785) José Armando Carriço Bagorro, em
disponibilidade.
Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, do Grupo de Artilharia
de Guarnição n.° 2, (11713279) Jorge Miguel fialho Fava Rica,
(01975925) Miguel Joaquim Esteves Branco da Silva e (09189585)
Nélson Artur Lopes, todos em disponibilidade.
(Por portaria de 9 de Setembro de 1986.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de transportes, da Escola
Prática do Serviço de Transportes, (18084781) Jorge Manuel Dias
Feliciano.
(Por portaria de 27 de Agosto de 1986.)
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Regimento de Artilharia da Serra do Pilar
Alferes miliciano de artilharia, da Escola Prática de Artilharia,
(11556284) António Alberto Fernandes Lopes.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1986.)

Cavalaria:
Regimento de Cavalaria de Braga
Alferes miliciano de cavalaria, do Quartel-General da Região Militar
do Norte, (03688981) José António Teixeira Martins, em disponi
bilidade.
(Por portaria de 23 de Agosto de 198&)
Aspirantes a oficial milicianos de cavalaria, do Regimento de Cavalaria
de Estremoz, (15884482) Luís MigueI de Almeida e Sousa Elias,
(07298283) Armando Augusto Magalhães Alves, (00097183) Fer
nando Sá Ferreira Dias Figueiredo e (14279083) Jorge Manuel
Martins Correia de Almeida.
(Por portaria de 26 de Agosto de 1986.)

Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, do Esquadrão de Lanceiros
de Ponta Delgada, (02384685) José António Afonso, em disponi
bilidade.
(Por portaria de 13 de Junho de 1986.)

Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, da Escola Prática de Cava
laria, (06209882) Rui Manuel Guerra da Silva Carvalho, em
disponibilidade.
(Por portaria de 24 de Julho de 1986)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Quartel-General
da Região Militar do Norte, (15946877) Agostinho Manuel
Correia Nunes dos Santos.
(Por portaria de 7 de Julho de 1986.)

Regimento de Cavalaria de Estremoz
Alferes miliciano de cavalaria, da Escola Prática de Cavalaria,
(13812283) David Manuel de Oliveira Gomes, em disponibilidade
(Por portaria de 20 de Agosto de 1986.)
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Regimento de Lanceiros de Lisboa

Tehente miliciano de cavalaria, do Quartel-General da Região Militar
de Lisboa, (01332278) João Agostinho Simplício da Costa Rufino,
em disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Maio de 1986.)

Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, do Batalhão do Serviço
Geral do Exército, (09400584) Jorge Manuel fernandes ferreira,
em disponibilidade.
(Por portaria de 15 de Junho de 1986.

Aspirante a oficial miliciano de educação física, do Batalhão de
Informação e Reconhecimento das Transmissões, (03997485)
Carlos Manuel Vicente Marques, em disponibilidade.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1986.)

Regimento de Cavalaria de Santa Margarida
Alferes miliciano de cavalaria, da Escola Prática de Cavalaria,
(16553682) Luís Batista Dias Rodrigues, em disponibilidade.
(Por portaria de 22 de Agosto de 1986

Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, do Quartel-General da
Região Militar do Centro, (03116779) Rui Salgueiro Ramos
Moreira, em disponibilidade.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1986.)

Esquadrão de Lanceiros da Região Militar do Centro
Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, do Batalhão do Serviço
Geral do Exército, (14231385) Luís Manuel Machado da Silva
Monteiro.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1986.)

Esquadrão de Lanceiros da Região Militar do Norte
Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, do Regimento de Lanceiros
de Lisboa, (05630985) Joaquim Octávio Oliveira Cameiro Soares.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1986.)
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Engenharia:
Regimento de Engenharia de Espinho
Aspirante a oficial miliciano de engenharia, do Quartel-General da
Região Militar do Centro, (02886381) Carlos Victor da Piedade
Santos, em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano de engenharia, do Quartel-General da
Região Militar do Norte, (11136680) José António Moreira da
Silva, em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano de engenharia, do Quartel-General da
Zona Militar da Madeira, (10585779) José António Saraiva
Ferreira, em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano de engenharia, do Serviço Cartográfico
do Exército, (04081483) Paulo Jorge de Freitas Alexandre, em
disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano de engenharia, do Centro de Estudos
Psicotécnicos do Exército, (05183281) Aristides Fernandes de
Carvalho, em disponibilidade.
(Por portaria de 11 de Julho de 1986.)

Aspirante a oficial miliciano de engenharia, da Escola Prática de
Engenharia, (16477382) Jorge Alberto Arvela Espírito Santo.
Aspirante a oficial miliciano de engenharia, do Quartel-General da
Região Militar do Norte, (08867382) Victor Fernando Vieira
Brandão, em disponibilidade.
(Por portaria de $ de Agosto de

1986i

Regimento de Engenharia n.° 1
Aspirantes a oficial milicianos de engenharia, da Direcção do Serviço
de Fortificações e Obras do Exército, (00387773) Ernesto José
Marques Morgado, (02523679) Miguel Mira George Rodrigues,
(04286780) Jorge Manuel Pires Grosso Cardoso Leitão, (09728079)
João Alfredo da Silva Branco, (03129881) José Nunes Gonçalves
e (00253182) Miguel Pedro de Meio e Matos David, todos em
disponibilidade.
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Aspirante a oficial miliciano de engenharia, da Escola de Sargentos
do Exército, (00318781) Victor Manuel Marques Farinha, em
disponibilidade.
(Por portaria de II de Julho de 1986.

Aspirantes a oficial milicianos de engenharia, da Direcção do Serviço
de Fortificações e Obras do Exército, (02388482) Jorge Manuel
Ferreira Marques, (10526182) Jorge Manuel de Aragão Barros
Júlio Mestre e (17846682) José Luís Marques Ucha, todos em
disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano de engenharia, da Direcção da Arma de
Engenharia, (04283582) Miguel Nuno Sócrates da Costa Mota
Martins, em disponbilidade.
Aspirante a oficial miliciano de engenharia, da Escola Prática de
Engenharia, (07177583) Luís dos Santos Gonçalves.
(Por portaria de $ de Agosto de 1986!

Aspirante a oficial miliciano de transmissões, da Escola Prática de
Engenharia, (1683217$) Mário Hélder Gonçalves Simões, em
disponibilidade.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983.)

Transmissõest
Escola Prática de Transmissões
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria
de Viseu, (11689785) Pedro Aguiar Pereira da Silva.
Aspirante a oficial miliciano de educação física, do Centro de Ins
trução de Condução Auto n.° 1, (14482981) Sérgio Manuel Roque
Ferreira.
(Por portaria de 11 de Agosto de 1986.)

Regimento de Transmissões
Aspirante a oficial miliciano de engenharia, da Chefia do Serviço de
Reconhecimento das Transmissões, (02798480) João Luís Coelho
Máximo, em disponibilidade.
(Por portaria de 18 de Julho de 1986.)
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Aspirante a oficial miliciano de transmissões, do Centro de Instrução
de Condução Auto n.° 1, (01444084) Amadeu Fernando Costa
Monteiro Magalhães, em disponibilidade.
(Por portaria de 13 de Junho de 1986.)

Aspirantes a oficial milicianos de transmissões, do Depósito Geral de
Material de Transmissões, (02350780) António Manuel Vilarinho
Rocha e (19936580) Miguel José Nunes Neves, ambos em
disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano de transmissões, da Chefia do Serviço
de Reconhecimento das Transmissões, (02288680) Rui Alberto
Rebelo Loureiro, em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano de transmissões, da Escola Militar de
Electromecânica, (15788580) João António de Almeida Pupo
Correia, em disponibilidade.
(Por portaria de 11 de Julho de 1986.0

Aspirante a oficial miliciano de transmissões, do Estado-Maior do
Exército, (16094082) Carlos Eduardo da Fonte Gonçalves Fer
feira, em disponibilidade.
Aspirantes a oficial milicianos de transmissões, da Escola Prática
de Transmissões, (04055883) Luís Miguel Garcez Marques,
(00234985) Jorge Manuel Alves Silva Bernardo, (09235980)
Edgar Manuel Rodrigues Canelas, (10023182) Mário Manuel
Burmester, (02300982) António Manuel Machado Cruz Catarino
e (02817480) António Manuel de Carvalho Serra Granja, todos
em disponibilidade.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1986.)

Aspirante a oficial miliciano de transmissões, da Escola Militar de
Electromecânica, (07031280) Jorge Alberto Soares Vieira, em
disponibilidade.
(Por portaria de 11 dc Agosto de 1986.)

Serviço de saúde:
Batalhão do Serviço de Saúde
Tenente miliciano do serviço de saúde, do Quartel-General da Região
Militar de Lisboa, (01252973) Joaquim José Vacondeus de Oli
veira e Silva, em disponibilidade.
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Tenente miliciano do serviço de saúde, do Hospital Militar de Doenças
Infecto-Contagiosas, (00221173) Jorge Maria Soares Lopes de
Carvalho, em disponibilidade.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1986.)

Alferes milicianos do serviço de saúde, do Centro de Selecção de
Coimbra, (15438577) Vasco António Simões Cardoso Queiroz e
(02163077) Jorge Manuel Paixão Correia Cardoso, ambos em
disponibilidade.
(Por portaria de 13 dc Agosto de 1984.)

Alferes milicianos do serviço de saúde, do Centro de Selecção de
Coimbra, (03160075) Licínio António Clemente Alves Carneiro,
(01223176) Mário João Castelo Branco Simões e (00552376) Her
nâni Lopes Domingues Guerra, todos em disponibilidade.
(Por portaria de 31 de Dezembro de 1984.)

Alferes miliciano do serviço de saúde, do Regimento de Engenharia
n.° 1, (01587376) Luís Manuel Cortez Lencastre, em disponibili
dade.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1985.)

Alferes miliciano do serviço de saúde, do Estado-Maior do Exército,
(01467478) Luís Filipe de Azevedo Mimoso Ruiz, em disponi
bilidade.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1986.)

Alferes miliciano do serviço de saúde, do Batalhão de Administração
Militar, (05973078) Carlos Alberto Moreira Falcão, em dis
ponibilidade.
(Por portaria de 23 de Agosto de 1986.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Centro de
Selecção de Coimbra, (01736074) Luís Manuel Lebre de Albu
querque, em disponibilidade.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1984.)

Aspirantes a oficial milicianos do serviço de saúde, do Quartel-General
da Região Militar do Norte, (02389676) João Paulo Azenha Pina
e (05731979) Rui António Malheiro de Sá e Santos, ambos em
disponibilidade.
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de saúde, do Quartel
-General de Região Militar de Lisboa, (02217380) Hernâni César
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Dantas Martins e (01427679) José Carlos Pereira Dionísio, ambos
em disponibilidade.
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de saúde, do Hospital
Militar Regional n.° 4, (15854080) Victor José de Matos Fonseca
Magalhães e (04020379) António José Gomes de Morais, ambos
em disponibilidade.
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de saúde, do Hospital Militar
Regional n.° 1, (04186977) José Ventura Macieira de Sousa
Lobato, (13170479) Jorge Manuel Catalão Saavedra e (03665279)
Paulo Manuel Lencastre Ferreira da Silva, todos em disponi
bilidade.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Hospital
Militar de Doenças Infecto-Contagiosas, (07761180) Carlos Ma
nuel de Campos Magalhães Costa, em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Batalhão de
Informações e Reconhecimento das Transmissões, (03419977)
António Manuel da Silva Lopes, em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Hospital Militar
Regional n.° 2, (12938979) Paulo Jorge Coimbra Martins, em
disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, da Academia Mili
tar, (01611380) António José Romeirão Morais Pinto, em dis
ponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Quartel-General
da Zona Militar da Madeira, (04914580) Delfim Ferreira da
Silva, em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Depósito Geral
de Material Sanitário, (03782178) Carlos António de Carrilho
Sequeira, em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, da Manutenção
Militar, (10446979) António Manuel Lucas de Lemos, em dis
ponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Batalhão do
Serviço Geral do Exército, (05435779) João António Frazão
Rodrigues, em disponibilidade.
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Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, da Escola Prática
de Artilharia, (04255077) António Conceição de Sousa Matos,
em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Centro de Selec
ção de Coimbra, (03550078) Mário Henriques Ferreira, em dis
ponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Hospital Militar
Regional n.° 3, (10701679) Agostinho Franklim Pinto Marques,
em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Regimento de
Engenharia n.° 1, (03351279) António Correia Martins Araújo,
em disponibilidade.
(Por portaria de 11 de Julho de 1986.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Centro de
Selecção de Coimbra, (05953877) Sílvio Simões Lourenço de
Carvalho, em disponibilidade.
(Por portaria de 31 de Julho de 1986.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, da Escola Militar
de Electromecânica, (05263675) Basílio Ferreira Pires, em dis
ponibilidade.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1986.)

Serviço de administração militar:
Batalhão de Administração Militar
Alferes miliciano do serviço de administração militar, do Centro de
Gestão Financeira da Zona Militar dos Açores, (07817578) Gil
berto Pereira Martinho.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1983.)

Alferes milicianos do serviço de administração militar, do Centro de
Gestão financeira da Zona Militar dos Açores, (06129081) Joa
quim Jorge Luís e (01121481) Jorge António Ramos Coelho,
ambos em disponibilidade.
(Por portaria de 10 de Agosto de 19$5.
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Alferes miliciano do serviço de administração militar, do Centro de
Gestão financeira da Região Militar do Norte, (13165781) José
Durval Rocha, em disponibilidade.
(Por portaria de 22 de Abril de 1986.)
Alferes miliciano do serviço de administração militar, da Direcção
do Serviço de Finanças, (17917880) Norberto Carlos Horta do
Souto, em disponibilidade.
(Por portaria de 27 de Junho de 1986.)
Alferes miliciano do serviço de administração militar, do Batalhão do
Serviço Geral do Exército, (03285077) Heitor dos Reis Ascenção,
em disponibilidade.
Alferes miliciano do serviço de administração militar, da Escola
Prática de Administração Militar, (11733280) Joaquim Feliciano
da Costa, em disponibilidade.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1986.)
Alferes milicianos do serviço de administração militar, da Escola
Prática de Administração Militar, (07397685) Francisco Manuel
Ramos Rosa, (01046482) Pedro Manuel Calapes Nunes Xavier,
(14207983) Jorge Manuel de Sousa faria, (11307479) Jorge
Manuel Coelho Severo Ferreira, (15390180) Márcio Manuel Alves
Mendes Candoso e (12526280) Francisco Bruno Maia de Oliveira,
todos em disponibilidade.
(Por portaria de 2 de Agosto de 1986.)
Alferes miliciano do serviço de administração militar, da Escola
Prática de Administração Militar, (02967785) José Mário Vilaça
Lopes.
(Por portaria de 8 de Setembro de 1986.)
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de administração militar, do
Depósito Geral de Material de Aquartelamento, (18861386) João
Nuno Geraldes Abreu dos Santos Raposo, (02875985) Carlos
Manuel Coelho Ferreira e (02565085) Jorge Humberto Pereira
Ferreira, todos em disponibilidade.
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de administração militar, do
Centro de Gestão Financeira da Região Militar do Centro,
(02303380) Carlos Carvalho Martins, (03453381) António José
Casimiro Ramos Gonçalves e (07900382) Jorge Manuel Francisco
Ferreira Vaz, todos em disponibilidade.
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Aspirantes a oficial milicianos do serviço de administração militar, da
Escola Prática de Administração Militar, (08014186) João Carlos
Neves Moita e (12202785) Manuel Carlos Pires da Silva, ambos
em disponibilidade.
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de administração militar, da
Manutenção Militar, (08615580) Luís Filipe Condeixa Peres
Féria e (14802685) Paulo Rui Brás do Rosário, ambos em dis
ponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, do
Depósito Geral de fardamento e Calçado, (11412182) Luís Fer
nando Nunes Cerqueira da Silva, em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, do
Centro de Gestão Financeira da Região Militar de Lisboa,
(05066579) António João Aires Pimenta da Gama, em disponibi
lidade.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, do
Centro de Gestão Financeira da Região Militar do Sul, (08990082)
José A. Godinho Conde, em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, da
Escola Prática de Infantaria, (11266582) Amilcar Carlos ferreira
de Morais Pires, em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, da
Direcção do Serviço de Administração Militar, (03616485) Jorge
Manuel Lourenço de Matos Ferreira, em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, da
Direcção do Serviço de Saúde, (03038379) José Luís de Sá Mata,
em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, da
Escola Prática de Transmissões, (07819201) Fernando Albino da
Silva Dias, em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, do
Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos,
(00424483) Rui Vallejo Marques de Carvalho, em disponibilidade.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1986.)
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Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, do
Centro de Gestão Financeira da Região Militar de Lisboa,
(04094483) Constantino Alves Mouzinho, em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, do
Centro de Gestão Financeira/Departamento de Logística,
(07172201) Pedro Miguel Nobre de Quadros Martins, em dis
ponibilidade.
(Por portaria de 9 de Agosto dc 1986.)
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, do
Grupo de Artilharia de Guarnição n.° 2, (11773279) Jorge Miguel
Fialho fava Rica, em disponibilidade.
(Por portaria de 9 de Setembro de 1986.)
Alferes miliciano do serviço de pessoal, do Centro de Selecção de
Coimbra, (04139680) Victor Manuel dos Santos Ferreira, em
disponibilidade.
(Por portaria de 22 de Dezembro de 1984.)

Alferes miliciano do serviço de pessoal, do Estado-Maior do Exército,
(06768180) Manuel António Cabaço Martinho, em disponi
bilidade.
(Por portaria de 31 de Julho de 1986.)

Alferes milicianos do serviço de pessoal, do Centro de Selecção de
Coimbra, (15884878) Fernando Manuel Barreto da Cruz Silva e
(03303180) José Augusto Vaz de Assunção, ambos em disponi
bilidade.
(Por portaria de 13 de Agosto dc 1986.)
Alferes miliciano do serviço de pessoal, do Centro de Estudos Psico
técnicos do Exército, (18613678) Jorge Augusto Marcelino Amaro,
em disponibilidade.
(Por portaria de 16 de Agosto de 1986.)
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, do Centro de
Selecção de Coimbra, (06241682) Alcino Manuel Azevedo No
gueira Viana, em disponibilidade.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1985.)

Aspirantes a oficial milicianos do serviço de pessoal, do Estado
-Maior do Exército, (02860879) Fernando Miguel Mata Mouros
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Aragão Soares, (04957280) Ilídio Mendes Pires, (10851082)
Álvaro Manuel Balseiro Amaro, (03183282) João Filipe Castelo
Branco Cunha, (02654281) Miguel Ãngelo Isaías Vieira da Silva,
(09987080) João Carlos Guerreiro Alves e (01810180) José
Miguel Ferreira Sousa Sardinha, todos em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, da Direcção do
Serviço de Pessoal, (18529381) António Manuel Abrantes Raio,
em disponibilidade.
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de pessoal, do Centro de
Estudos Psicotécnicos do Exército, (01512183) António do Nas
cimento Pires, (03894282) José Manuel Pinto Ribeiro, (07329681)
Hélder Lopo Alves Santos Almeida, (08205480) Ludgero Fernando
Paninho dos Santos Silva, (05665880) Jaime Paulino Maia da
Silva e (11153781) Carlos Manuel Pires Costa, todos em dis
ponibilidade.
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de pessoal, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa, (14014479) Carlos
Fernando Harris Jones de Almada e Albuquerque, (04493781)
Alexandre Lopes de Oliveira e (01243280) Manuel Jorge França
Moreira, todos em disponibilidade.
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de pessoal, do Quartel-General da Região Militar do Norte, (03342480) João Luís Mar
ques Guimarães, (02179480) Olímpio Jesus Pereira Sousa Cas
tilho e (02545180) José Manuel Lobo D’Ávila Esteves de Aguiar,
todos em disponibilidade.
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de pessoal, da Direcção do
Serviço de Justiça e Disciplina (Repartição de Justiça e Disci
plina), (00704279) António Miguel Leonetti Terra da Motta e
(01273981) José Eduardo Sismeiro da Silva Pereira, ambos em
disponibilidade.
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de pessoal, do Batalhão do
Serviço Geral do Exército, (08449481) Joaquim Miguel Parelho
Pimenta Raimundo e (01446682) Francisco Álvaro André de
Mendonça Narciso, ambos em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, do Quartel-General
da Região Militar do Centro, (03116779) Domingos Onofre da
Silva Castro, em disponibilidade.
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Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, da Direcção da
Arma de Engenharia, (03074181) José de Azevedo Morujão e
Oliveira, em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, da Escola Militar
de Electromecânica, (08213084) António Maria Salvado Coxito
Granado, em disponibilidade.
(Por portaria de 11 de Julho de 1986.)

Aspirantes a oficial milicianos do serviço de pessoal, do Serviço de

Informática do Exército, (00246883) João Pedro Calixto Machado
de Sousa, (01597385) Carlos Manuel Rua dos Santos Almeida,
(04267184) Rui Manuel Tavares Rebelo, (08256485) José Carlos
dos Reis Cabral Henriques e (03856884) João Paulo Lino Pereira
Gaio, todos em disponibilidade.

Aspirantes a oficial milicianos do serviço de pessoal, da Direcção do
Serviço de Administração Militar, (04441882) Victor Manuel
Preto da Silva, (06393280) António Manuel Pereira Santos e
(02000385) Luis Gonzaga Nunes de Almeida e Costa, todos em
disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, do Quartel-General
da Zona Militar dos Açores, (13940685) Mário Manuel Tavares
Cardoso, em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, do Centro de
Gestão Financeira da Região Militar do Sul, (06724280) Paulo
Jorge Branco Bracons, em disponibilidade.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1986.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, do Quartel-General
da Região Militar de Lisboa, (01981180) José Manuel da Silva
Orge Dias, em disponibilidade.
(Por portaria de 11 de Agosto de 1986.)

Serviço de reconhecimento das transmissões:
Batalhão de Informação e Reconhecimento das Transmissões
Aspirante a oficial miliciano de transmissões, da Chefia de Reco
nhecimento das Transmissões, (09235382) Fernando Rui de
Oliveira Moreira, em disponibilidade.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1986.)
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Alferes miliciano do serviço de reconhecimento das transmissões,
da Chefia de Reconhecimento das Transmissões, (02876279)
Martinho dos Santos Neto, em disponibilidade.
(Por portaria de

1

de Julho de

1986.)

Aspirantes a oficial milicianos do serviço de reconhecimento das
transmissões, (11514582) Alberto Nunes Miranda, (06536484)
João Filipe Roseiro Crespo, (03479583) Custódio José Teles
Anes e (06178482) Pedro da Conceição Azevedo Damas, todos
em disponibilidade.
(Por portaria

de

8

de

Agosto de

1986.)

Serviço de material:
Escola Prática do Serviço de Material
Aspirante a oficial miliciano de educação física, do Regimento
de Infantaria de Abrantes, (12946783) João Alexandre Cardoso
das Neves Costa Sequeira.
(Por portaria

de

11 de

Agosto de

1986.)

Batalhão do Serviço de Material
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infan
taria de Ponta Delgada, (06298985) Carlos Manuel Condesso
Soares.
(Por portaria

de

15

de Agosto de

1986.)

Alferes miliciano do serviço de material, da Escola Militar de
Electromecânica, (07589184) José Carlos Dias Marques Gomes,
em disponibilidade.
Alferes miliciano do serviço de material, do Depósito Geral de
Material de Guerra, (14887382) Fernando Manuel Esteves Sal
gueiro da Cruz, em disponibilidade.
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de material, do Depósito
Geral de Material de Guerra, (02663582) João Carlos Soares
de Carvalho, (09020881) Miguel José Pereira Sales Cavique
Santos e (02663582) João Carlos Soares Carvalho, todos em
disponibilidade.
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Aspirante a oficial miliciano do serviço de material, da Escola
Prática do Serviço de Material, (01969685) Armênio Gaspar
Victorino Fraga Pinto, em disponibilidade.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de material, da Escola
Militar de Electromecânica, (04256880) José Manuel Soares
de Oliveira Trigo de Macedo, em disponibilidade.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1986.

Aspirante a oficial miliciano do serviço de material, do Depósito
Geral de Material de Guerra, (06627682) Luís Manuel Miguel
Silva, em disponibilidade.
(Por portaria de 11 de Agosto de 1986.)

Serviço de transportes:
Escola Prática do Serviço de Transportes
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Centro Militar de
Educação Física, Equitação e Desportos, (18088480) Fernando
Jorge de Andrade Miranda.
(Por portaria de 30 de Julho de 1986.)

Batalhão do Serviço de Transportes
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infan
taria de Beja, (01992981) José Carlos Ribeiro Kullberg.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de transportes, da Escola
Prática do Serviço de Transportes, (16060780) Francisco José
Almeida Santos Pereira do Valle.
(Por portaria de 11 de Agosto de 1986)

Centro de Instrução de Condução Auto n. 1
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Regimento
de Infantaria do Porto, (13109478) José Francisco Pereira da
Silva.
(Por portaria de 23 de Junho de 1986.)
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Aspirante a oficial miliciano do serviço de transportes, do Regimento
de Infantaria de Castelo Branco, (12994684) José Nunes Matos
Sá Carneiro.
(Por portaria de 11 de Agosto de 1986.)

Serviço geral do Exército:
Batalhão do Serviço Geral do Exército
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria do
Funchal, (02255583) António José Dias de Matos.
(Por portaria de 20 de Agosto de 1986.)

Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Viseu, (04750784) Fernando Jorge Gandra de Sousa.
(Por portaria de 28 de Agosto de 1986.)

Comandos:
Regimento de Comandos
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infan
taria de Elvas, (10242385) Artur Manuel Pereira Ribeiro.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1986.)

Distritos de recrutamento e mobilização:
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Abrantes
milicianos de artilharia, do Regimento de Artilharia de
Leiria, (16132370) António Eugénio Caetano Lopes e (19762170)
José António Correia do Ouro, ambos licenciados.

Alferes

(Por portaria de 1 de Janeiro de 1985.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Angra do Heroísmo
Alferes miliciano de artilharia, do Regimento de Infantaria de
Angra do Heroísmo, (03659265) José António Cabral, licen
ciado.
(Por portaria dc 1 de Janeiro de 1982.)
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Alferes milicianos de artilharia, do Regimento de Infantaria de
Angra do Heroísmo, (00300269) Fernando Manuel Gomes fraga
e (10209669) João Resende Nunes Corvelo, ambos licenciados.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1984.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Coimbra
Alferes miliciano do serviço de saúde, do Batalhão do Serviço de
Saúde, (15114871) António Carlos Brandão Maurício Guincho,
licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1986.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de faro
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de
faro, (60412670) Francisco Manuel Palma Rodrigues, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1985.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Lisboa
Alferes miliciano de infantaria, da Ex-RMA, (60563468) José Maria
Femandes Cabral de Sampaio, licenciado.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1986.)
Alferes miliciano de cavalaria, do Regimento de Lanceiros de
Lisboa, (08154667) Fernando Dias dos Anjos, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1982.)
Alferes miliciano de engenharia, da ex-RMA, (60295765) José de
Sousa Santos, licenciado.
(Por portaria de 31 de Agosto de 1979.)
Alferes miliciano do serviço de saúde, do Batalhão do Serviço de
Saúde, (13232071) Acrísio Manuel Sanches Dias, licenciado.
(Por portaria de 1 de laneiro de 1986.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização do Porto
Alferes miliciano de cavalaria, do Regimento de Artilharia de Leiria,
(19442568) Paulo Feyo Vasques de Carvalho, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1983.)
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Distrito de Recrutamento e Mobilização de Viseu
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Viseu, (11369768) Augusto Martins Reis, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1983.)
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Artilharia de
Leiria, (14464370) Amândio Clemâncio, licenciado.
Alferes miliciano de artilharia, do Regimento de Artilharia de Leiria,
(17607170) Victor Manuel Martins Marques, licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1985.)

Õrgãos de execução dos serviços e outros elementos:
Estabelecimentos de instrução
Academia Militar
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Regimento
de Comandos (09101279) Alfredo Linhares Tavares.
(Por portaria de 25 de Junho de 1986.)

Colégio Militar
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Tomar, (04253582) Luís F. Guimarães Pinto.
Alferes miliciano de infantaria, do Batalhão de Infantaria Mecanizado
da 1.a Brigada Mista Independente (Agrupamento Base de Santa
Margarida), (10380081), António L. Pedreira Pereira.
Alferes miliciano de infantaria, da Escola de Sargentos do Exército,
(18338281) Carlos R. P. A. Lopes Ramalho.
(Por portaria

de

18 de Agosto de 1986.)

Instituto Militar dos Pupilos do Exército
Alferes miliciano de infantaria, do Campo de Tiro de Alcochete,
(10020980 José Jorge Coelho fortunato Antunes.
(Por portaria de 18 de Agosto de 1986.)

1576

ORDEM DO EXÉRCITO N.° 20

2.

Série

Aspirante a oficial miliciano do setviço de material, da Escola
Prática do Serviço de Material, (07495084) José Carlos Armando
Torres Noronha.
(Por portaria de 7 de Agosto de 1986.)

Escola de Sargentos do Exército
Alferes miliciano de infantaria, do Centro de Instrução de Operações
Especiais, (13626785) José Carlos fernandes Gonçalves.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1986.)
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, da Escola Prática do
Serviço de Transportes, (13539685) Paulo João Costa Pessoa.
(Por portaria

de

11

de

Agosto de 1986.)

Centro de Instrução de Operações Especiais
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de Abran
tes, (02952884) Noé Gonçalves fernandes.
(Por portaria de 11 de Agosto de 1986.)

Escola Militar de Electromecânica
Aspirante a oficial miliciano de engenharia, da Escola Prática do
Serviço de Material, (00505383) António Jorge da Silveira Maurí
cio Pinto da Costa.
(Por portaria de 1 de Julho de 1986.)
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar,
da Escola de Sargentos do Exército, (01045281) João Manuel
Banha Correia.
(Por portaria de 7 de Julho de 1986.)

Centro Militar de Educação Física, Equitação e Desportos
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de Elvas,
(09439884) Mário Victor Martins Horta de Oliveira.
(Por portaria de 27 de Agosto de 1986.)
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Estabelecimentos hospitalares
Hospital Militar Principal
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Regimento
de Infantaria de Queluz, (11005377) Augusto José Pepe Cardoso.
(Por portaria de 20 de Junho de 1986.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Quartel-General
da Zona Militar dos Açores, (10611382) José Manuel França
e Silva de Matos Águas.
(Por portaria de 15 de Julho de 1986.)

Hospital Militar Regional n.° 1
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria
de Vila Real, (01714785) Fernando Manuel da Costa Sousa.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1986.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Hospital Militar
Regional n.° 4, (06296776) Fernando Manuel Lopes Zenha.
(Por portaria de 19 de Junho de 1986.)

Hospital Militar Regional n.° 2
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Hospital Militar
Regional n.° 3, (13611877) José Carlos Simões de Carvalho.
(Por portaria de 1$ de Junho de 1986.)

Hospital Militar Regional n.° 3
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, do Quartel-General
da Zona Militar dos Açores, (13213776) Hernâni Branco dos
Reis.
(Por portaria de 15 de Julho de 1986.)

Estabelecimentos penais
Casa de Reclusão da Região Militar de Lisboa
Alferes miliciano de infantaria, do Batalhõo de Infantaria Mecanizado
da 1 Brigada Mista Independente (Agrupamento Base de Santa
Margarida, (02959382) Carlos António Cunha.
.

(Por portaria de 18 de Agosto de 1986.)
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Casa de Reclusão da Região Militar do Norte
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de Beja,
(16599483) Pedro M. Tinoco Ferreira.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria
de Chaves, (06135579) Pedro Pereira Viana Duarte.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1986.)

Diversos:
1 •a Brigada Mista Independente
Batalhão de Infantaria Mecanizado
(Agrupamento Base de Santa Margarida)
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do Centro de Instrução
de Operações Especiais, (11828485) Fernando José da Conceição
Bessa.
(Por portaria de 11 de Agosto de 1986.)

1 •a Brigada Mista Independente
2.° Batalhão de Infantaria Motorizado
(Regimento de Infantaria de Abrantes)
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Abrantes, (11737185) Adelino Amaral da Silva.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1986.)

Centro de Gestão Financeira Geral
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar,
do Regimento de Cavalaria de Santa Margarida, (13106079)
Manuel Salvador Martins Monas David.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1986.)
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Centro de Gestão financeira da Região Militar de Lisboa
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar,
do Centro de Gestão financeira da Zona Militar da Madeira,
(10835780) Jorge Armando Heitor Rosa Tavares Santiago.
(Por portaria de 14 de Agosto de 1986.)

Centro de Gestão Financeira da Logística
Aspirante a oficial miliciano de administração militar, do Centro
de Gestão financeira de Santa Margarida, (08744179) José An
tónio Pereira Ruivo.
(Por portaria de 11 de Agosto de 1986.)

Centro de Gestão Financeira da Região Militar do Centro
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar,
da Escola Prática de Administração Militar, (07273186) Fernando
António Gonçalves Monteiro.
(Por portaria de 29 de Julho de

1986.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar,
do Grupo de Artilharia de Guarnição n.° 2, (15237282) Amândio
Jorge Alves Martins da Costa.
(Por portaria de 15 de Agosto de 1986i

Delegação do Serviço de Fortificação e Obras do Exército
da Região Militar do Norte
Aspirante a oficial miliciano de engenharia, da Escola Prática de
Engenharia, (14647382) António Forbes de Bessa Lencastre.
(Por portaria de 3 de Setembro de 1986.

Depósito Geral de Material de Guerra
Aspirante a oficial miliciano do serviço de material, do Batalhão do
Serviço de Material, (06319787) António M. S. Pratas.
(Por portaria de 1$ de Agosto de 1986.)
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Campo de Tiro de Akochete
Alferes miliciano de infantaria, do Regimento de Infantaria de Queluz,
(03879785) João M. S. Milheiro Domingues.
(Por portaria de 19 de Agosto de 1986.1
Museu Militar do Porto
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, da Direcção do Serviço
Histórico Militar, (16140581) Luís Manuel Videira Gomes Chiote.
(Por portaria de 5 de Agosto de 1986.)

V

DECLARAÇÕES

Colocações e desempenho de funções:
1) O major de infantaria, na situação de reserva, (51190111)
Tomaz Augusto Monteiro deixou de prestar serviço no Instituto
Militar dos Pupilos do Exército em 30 de Setembro de 1986, passando
a prestar serviço na Repartição Geral da Direcção do Serviço de
Pessoal do Estado-Maior do Exército, em 1 de Outubro de 1986.
2) O coronel de artilharia, na situação de reserva, (50040511)
Alvaro Nuno Miranda furtado deixou de prestar serviço na Chefia
do Serviço de Material de Instrução passando a prestá-lo no Estado-Maior do Exército, em 23 de Setembro de 1986.
3) O coronel de cavalaria, na situação de reserva, (51009811)
Leopoldo Severo ferreira Pinto passou a prestar serviço efectivo
na Direcção do Serviço Histórico Militar, desde 1 de Outubro de 1986.
4) O tenente-coronel do serviço de material (serviços técnicos de
manutenção), na situação de reserva, (51479011) Abel Alves de La
cerda passou a prestar serviço na Delegação da Cruz Vermelha
Portuguesa do Porto, em 1 de Outubro de 1986, deixando nesta data
de o prestar no Quartel-General da Região Militar do Norte.
5) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de reserva,
(52134211) António Júlio Direito deixou de prestar serviço efectivo
no Distrito de Recrutamento e Mobilização de Lamego, desde 1 de
Outubro de 1986.
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6) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de reserva,
(52309511) Acácio Trindade dos Santos presta serviço efectivo na
Repartição de Recrutamento da Direcção do Serviço de Pessoal do
Estado-Maior do Exército, desde 1 de Outubro de 1986.
7) O capitão chefe de banda de música, na situação de reserva,
(52164511) Sílvio Lindo Pleno presta serviço na Repartição de Far
mácia da Direcção do Serviço de Saúde, desde 1 de Outubro de 1986.
8) O capitão do quadro especial de oficiais (artilharia), na
situação de reserva, (06885467) Adalberto José Centenico deixou de
prestar serviço efectivo no Distrito de Recrutamento e Mobilização
de Beja, em 30 de Setembro de 1986.
9) O tenente-coronel do serviço postal militar, na situação de
reserva, (51448111) João Gonçalves Pinheiro continuou a prestar
serviço efectivo no Estado-Maior-General das Forças Armadas, após ter
passado à reserva em 20 de Maio de 1986.
Cursos, estágios e tirocínios:
10) Despacho n.° 83/86, de 3 de Outubro de 1986, do General
Chefe do Estado-Maior do Exército.
De acordo com o Parecer do Conselho Superior do Exército,
reunido em 26 de Setembro de 1986, nomeio para a frequência do
CSCD no ano lectivo de 1987/86 os seguintes oficiais:

Infantaria:
Coronel
Coronel
Coronel
Coronel

José Agostinho Gomes;
Rui Mano Soares;
Joaquim Simões Duarte;
António Moreira de Almeida Correia;

Coronel Francisco do Nascimento Cordeiro;

Coronel António Miguel Cunha Navarro.

Artilharia:
Coronel José Rodrigues Tavares Pimentel;

Coronel Henrique Manuel Viegas da Silva;
Coronel Alexandre Afonso Rebelo da Silva Aragão;
Coronel Manuel de Azevedo Moreira Maia.
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Cavalaria:
Coronel José Manuel Vaz Barroco;
Coronel Jorge Alberto Gabriel Teíxeira.

Engenharia:
Coronel António Bento Formosinho Correia Leal.

Transmissões:
Coronel José Eduardo Roquette Morujão.

Serviço de saúde:
Coronel Carlos Gonçalves do Amaral.

Serviço de administração militar:
Coronel António Francisco Lopes Alves ferreira.

Serviço de material:
Coronel José António Vieira da Silva Cordeiro.
11) Por na Ordem do Exército, 2. Série, n.° 12, de 15 de Junho
de 1986, a página 1066, ter saído com inexactidão, publicam-se nova
mente as classificações obtidas pelos tenentes do serviço de material
no Curso de Promoção a Capitão que frequentaram na Escola Prática
do Serviço de Material de 6 de Janeiro a 23 de Maio de 1986:
(04475481)
(32255760)
(03740780)
(00186160)
(41345350)
(50456511)
(50363211)
(50489411)
(51119411)
(51204711)
(51772611)
(31012662)

José Francisco C. Gonçalves Vieira, grau 4;
António Barreto Martins, grau 4;
Francisco Manuel P. Antunes Silva, grau 4;
Jaime Martins Marques, grau 4;
Joaquim dos Santos Reis, grau 4;
Rui Quintino Guerreiro Daniel, grau 4;
Manuel de Jesus Basso Costa, grau 4;
Custódio Barbosa Candeias, grau 4;
Luís Maurício Martins Moreno, grau 4;
João Francisco Santos Galrinho, grau 4;
Celso de Meio Aparício, grau 4;
Manuel Alberto Medina, grau 4;
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(46056060) Hilário José de Oliveira, grau 4;
(52736011) Edmundo José Pimentel Pereira, grau 3.
12) Deve ser averbado aos oficiais abaixo indicados o Curso
de Instrutores de TWO, que frequentaram no período de 16 de Junho
de 1986 a 27 de Junho de 1986:
Alferes miliciano de cavalaria (13951683) Jorge Manuel Antunes
Carneira, 14,95 valores;
Alferes miliciano de cavalaria (18748681) Paulo Renato faro Geada,
16,47 valores;
Alferes rniliciano de cavalaria (06572384) António Manuel Andias
Vasconcelos, 15,60 valores.
13) Deve ser averbado aos oficiais abaixo indicados o Curso de
Microcomputadores, Introdução à Base de Dados Oracle, que fre
quentaram de 2 de Junho de 1986 a 17 de Junho de 1986:
Alferes miliciano do serviço de administração militar (08327782)
António Carlos Ferreira de Almeida, da Direcção do Serviço de
Informática;
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (07185880) Carlos Tinoco
Braga, da Escola Prática de Infantaria.
Averbamento:
14) Conforme Assento de Casamento n.° 463 de 21 de Julho de
1986 da Conservatória do Registo Civil de Coimbra, o aspirante a oficial
miliciano do serviço de material (01960882) passou a chamar-se Luís
António Ribeiro Catarro Marques e não Luís António Ribeiro
Catarro como consta nos seus Documentos de Matrícula.
Pensões de invalidez:
15) Por despacho de 1 de Junho de 1986, da Caixa Geral de
Depósitos, Crédito e Previdência publicado no Diário da República,
2a Série, n° 143, de 25 de Junho de 1986, nos termos dos Decretos-Leis n.s 30 913 e 45 684, foi atribuida ao oficial abaixo mencionado
a pensão de invalidez que se lhe indica:
Tenente miliciano de infantaria (03705065) Luís António Oliveira
Nabais, pensão de 13 176$00.
16) Por despacho de 4 de Agosto de 1986, da Caixa Geral de
Depósitos, Crédito e Previdência publicado no Diário da República
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2.’ Série, n.° 191, de 21 de Agosto de 1986, nos termos dos Decretos
-Leis n.° 30 913 e 45 684, foi atribuída ao oficial abaixo mencionado
a pensão de invalidez que se lhe indica:
Tenente miliciano do serviço de administração militar (08548663)
Ernesto Rocha Neto, pensão de 12 122$00.

17) Por despacho da Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Pre
vidência, de 15 de Setembro de 1986, publicado no Diário da República,
2. Série, n. 225, de 30 dc Setembro de 1986, passaram a ser pagos
pela Caixa Geral de Aposentações, a partir do mês de Outubro de
1986, os oficiais a seguir indicados:
Tenente miliciano de infantaria (60085072) José Joaquim Saraiva
Rodrigues, 12 122$00;
Alferes miliciano do serviço de pessoal (72741771) António Sérgio
Magalhões Lucas, 59 900$00.
Reclassificação:
18) Por despacho de 29 de Setembro de 1986, do Briga
deiro Director do Serviço de Pessoal, foi o capitão miliciano
de cavalaria (09544772) José Manuel Carvalho Alves reclassi
Programador), ao abrigo do
ficado em serviço de pessoal (901
5•0
de 9 de Maio, por ter
n.°
90/78,
do
Decreto-Lei
n.° 2 do artigo
terminado, em 3 de Março de 1986, o Curso de Programador, com
aproveitamento.
—

Rectificações:
19) Colocado no Quartel-General da Região Militar de Lisboa,
desde 2 de Outubro de 1985, na situação de reserva, com o posto de
tenente miliciano de engenharia (31284661) Luís Manuel Dias da Sil
veira, do Distrito de Recrutamento e Mobilização de Setúbal e não com
o posto de alferes miliciano como consta na Ordem do Exérito,
2’ Série, n.° 4, de 15 de Fevereiro de 1986.

20) O alferes miliciano de infantaria (19410171) Jorge Furtado
Almeida, colocado no Distrito de Recrutamento e Mobilização de
Setúbal, na situação de licenciado, pertence à Arma de Infantaria e
não à Arma de Artilharia como consta na Ordem do Exército,
2. Série, n.° 8 de 15 de Abril de 1986.
21) O alferes miliciano de artilharia (18316571) Américo José
Nunes Alves, colocado no Distrito de Recrutamento e Mobilização de
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Setúbal, na situação de licenciado, pertence à Arma de Artilharia e
não à Arma de Infantaria como consta na Ordem do Exército,
2. Série n.° 8 de 15 de Abril de 1986.
22) Colocado no Distrito de Recrutamento e Mobilização do
Porto, na situação de licenciado, o tenente miliciano de infantaria
(08974571) José Morais de Oliveira Fernandes do Regimento de Infan
taria de Tomar e não no Distrito de Recrutamento e Mobilização de
Lisboa como consta na Ordem do Exército, 2.a Série n.° 7, de 1 de
Abril de 1986, pág. 670.

23) Têm o posto de tenente milicianos do serviço de administração
militar os seguintes oficiais do Distrito de Recrutamento e Mobilização
de Setúbal, na situação de licenciados, e não como consta na Ordem
do Exército, 2. Série, n.° 4, de 15 de Fevereiro de 1986:
Tenente miliciano (80017961) Osvaldo Miguel Sequeira;
Tenente miliciano (32151461) João Manuel Ramos Pimenta;
Tenente miliciano (31284561) Luís Manuel Batista Fonseca.

VI— OBITUÁRIO
1974:

Abril, 28—Capitão miliciano do serviço religioso José da Costa
Parente, do Distrito de Recrutamento e Mobilização de Braga.
1979:
Fevereiro, 26
Tenente-coronel miliciano médico, na situação de
reserva, (49154148) Rui José Fernandes da Trindade, do Quartel-General da Zona Militar da Madeira.
—

1984:
Novembro, 30— Capitão miliciano médico, na situação de reserva,
Armando Valdemar Ferra Esteves Ferreira, do Quartel-General
da Região Militar do Norte.
1986:
fevereiro, 18—Alferes miliciano de artilharia, na situação de reserva,
(45048453) Armando Nunes Pires Carneira, do Quartel-General
da Região Militar de Lisboa.
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Abril, 7—Alferes miliciano do serviço de material (42189962) António
Maria da Costa Ribeiro de Andrade, do Distrito de Recrutamento
e Mobilização de Faro, na situação de licenciado.
Alferes miliciano de engenharia (60097366) Celso Albu
Julho, 16
—

querque Pinco de Almeida, do Distrito de Recrutamento e Mobili

zação de Lisboa.
Capitão do serviço geral do Exército, reformado,
Agosto, 21
(50932511) Elaertes dos Santos, do Quartel-General da Região
—

Militar de Lisboa.

Coronel do serviço de administração militar, na situa
Setembro 8,
ção de reserva, (51420111) Jorge Feurly de Magaihães Caldas, do
Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Capitão do serviço geral do Exército, na situação
Setembro, 21
de reserva, (51164311) José de Meio Maias Meira, 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 Mar qites, general.

MINISTERIO

DA

DEFESA

NACtONAL

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

ORDEM
2.’

DO

EXRCITO

SÉRIE

N.° 21/1 DE NOVEMBRO DE 1986

Publica-se ao Exército o seguinte:

1—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 e o
Chefe do Estado-Maior do Exército, nos termos da alínea 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 (50270411) Guilherme
de Sousa Belchior Vieira para o cargo de adjunto coordenador do
Estado-Maior-General das Forças Armadas, em substituição do
general (51329811) João António Lopes da Conceição, que, por
ter passado à situação de reserva, deixou de prestar serviço no
Estado-Maior-General das forças Armadas, em 19 de Junho de
1986, data em que fica exonerado das referidas funções pela pre
sente portaria.
21 de Julho de 1986.—O Chefe do Estado-Maior-General das
forças Armadas, José Lemos Ferreira, general.
O Chefe do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa &tazar Braga, general.
—

(Visada pelo TC em 1 de Outubro de 1986, sob o n.° 87 064,
de 29 de Agosto de 1986. Não são devidos emolumentos.)
(D. R., 2.’ Série, n.° 238, de 15 de Outubro de 1986.)
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Serviço de Polícia Judiciária Militar
Despacho
Exonero das funções que vinha desempenhando no Serviço de
Polícia Judiciária Militar o major de artilharia (02578463) António
ferreira da Silva, exoneração referida a 16 de Outubro de 1986,
para efeitos administrativos.
(Não carece de visto do TC.)
O Director, Fernando Ribeiro da
7 de Outubro de 1986.
Cunha, brigadeiro.
(D. R., 2. Série, n.° 240, de 17 de Outubro de 1986.
—

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Inspecção dos Explosivos
Por despachos do Ministro da Administração Interna de
23 de Julho de 1986 (anotação, TC, de 17 de Setembro
de 1986).
Amândio Augusto Trancoso, coronel de artilharia na situação de
exonerado das funções de inspector-chefe da 1 a Dele
reserva
gação da Inspecção dos Explosivos por no dia 4 de Maio de
1986 ter atingido o limite de idade para passar à situação de
reforma.
exonerado das funções
Rogério Paixão Ribeiro, coronel engenheiro
do lugar de vogal da Comissão dos Explosivos, desta Inspecção
dos Explosivos, como delegado do Ministério da Defesa Nacional,
conforme Decreto-Lei n.° 122/83, de 8 de Março.
—

—

O Presidente, Francisco A breu Ris
29 de Setembro de 1986.
cado, brigadeiro.
(D. R., 2. Série, o.° 234, de 10 de Outubro de 1986.)
—

II— JUSTIÇA E DISCIPLINA
Condecorações:
MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
Portaria
Manda o Ministro da Defesa Nacional, nos termos da alínea c) do
artigo 25.° e do n.° 1 do artigo 62.° do Regulamento da Medalha
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Militar, aprovado pelo Decreto n.° 566/71, de 20 de Dezembro,
condecorar com a medalha de prata de serviços distintos o corone
l
de artilharia da reserva (50367711) Fernando ferreira Valença.
Ministério da Defesa Nacional, 11 de Junho de 1986.
O Minis
tro da Defesa Nacional, Leonardo Eugénio Ramos Ribeiro de Almeida.
(Publicada no D. R., 2.’ Série, n.° 141, de 23 de Junho
de 1986.
—

Estado-Maior do Exército
Por portaria de 11 de Julho de 1986:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de ouro de serviço distintos, por ter sido considerado ao
abrigo dos artigos 21.° e 22.°, com referência ao n.° 3 do artigo 67.°,
todos 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.
Por portaria de 28 de Maio de 1986:
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 e das
Medalhas Comemorativas das forças Armadas, de 20 de Dezem
bro de 1971, o coronel do serviço de administração militar
(51474211) Artur Gonçalves Almeida Rita.
Por portaria de 4 de Agosto de 1986:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de 2. classe de D. Afonso Henriques
Patrono do
Exército, por ter sido considerado ao abrigo dos artigos 1.0 e 4•o
do Decreto-Lei n.° 397/85, de 11 de Outubro, o coronel de arti
lharia Carlos Alberto Figueiredo Uchoa de Moura, do Exército
do Brasil.
—

Por portaria de 1 de Setembro de 1986:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de 2. classe de D. Afonso Henriques—Patrono do
Exército, por ter sido considerado ao abrigo dos artigos
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1.0 e 4.° do Decreto-Lei n.° 397/85, de 11 de Outubro, o
tenente-coronel chefe de banda de música (51546111), Francisco
Ferreira da Silva.

Por portaria de 15 de Setembro de 1986:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
Patrono do
medalha de 2. classe de D. Afonso Henriques
Exército, por ter sido considerado ao abrigo dos artigos
1.0 e 4.° do Decreto-Lei n.° 397/85, de 11 de Outubro, o
tenente-coronel de infantaria, na situação de reserva, (51387111)
Manuel Alexandre Pinto de Abreu.
—

Por portarias de 4 de Agosto de 1986:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
Patrono do
medalha de 3. classe de D. Afonso Henriques
Exército, por ter sido considerado ao abrigo dos artigos
1.0 e 4.° do Decreto-Lei n.° 397/85, de 11 de Outubro, o
major de infantaria Fernando Pinto Cebrian, do Exército de
Espanha.
—

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
Patrono do
medalha de 3. classe de D. Afonso Henriques
Exército, por ter sido considerado ao abrigo dos artigos
1.0 e 4.° do Decreto-Lei n.° 397/85, de 11 de Outubro, o
major de artilharia Friedrich Walter Benz, do Exército da Repú
blica Federal da Alemanha.
—

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
Patrono do
medalha de 3. classe de D. Afonso Henriques
artigos
dos
abrigo
ao
considerado
sido
ter
por
Exército,
1.0 e 4.° do Decreto-Lei n.° 397/85, de li de Outubro, o
major de cavalaria George Conrad Habicht III, do Exército dos
Estados Unidos da América.
—

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
Patrono do
medalha de 3. classe de D. Afonso Henriques
Exército, por ter sido considerado ao abrigo dos artigos
1.0 e 4.° do Decreto-Lei n.° 397/85, de 11 de Outubro, o
major Sanassi Soares Cassamá, do Exército da República da
Guiné-Bissau.
—

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
Patrono do
medalha de 3. classe de D. Afonso Henriques
—
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Exército, por ter sido considerado ao abrigo dos artigos
1.0 e 4.° do Decreto-Lei n.° 397/85, de 11 de Outubro, o
capitão Emílio Costa, do Exército da República da Guiné-Bissau.
Direcção do Serviço de Justiça e Disciplina
Repartição de Justiça e Disciplina
Por portaria de 3 de Setembro de 1986:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de prata de serviços distintos, a título póstumo, 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 ex-tenente-coronel de infantaria
(51040411) Francisco da Silva Fragoso.
Por portarias de 1 de Setembro de 1986:
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 (51105811) António Joaquim Abrunhosa.
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 (03182763) Aprígio Ramalho.

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 quadro especial de oficiais (00018864) Adriano Miranda
Lima.
Por portarias de 13 de Agosto de 1986:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar nos termos
do artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 397/85, de 11 de Outubro de

1592

ORDEM DO EXÊRCITO N.° 21

2. Série

1985, com a medalha de D. Afonso Henriques
Patrono do Exér
cito, de 2? classe, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 1.0
do mesmo decreto, o tenente-coronel do serviço de administração
militar (50149411) Deolindo Costa Ramos dos Santos.
—

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar nos termos
do artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 397/85, de 11 de Outubro de
1985, com a medalha de D. Afonso Henriques
Patrono do Exér
cito, de 2. classe, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 1.0
do mesmo decreto, o tenente-coronel do serviço geral do
Exército (50568711) Jorge Duarte Mesquita.
—

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar nos termos
do artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 397/85, de 11 de Outubro de
Patrono do Exér
1985, com a medalha de D. Afonso Henriques
cito, de 2.’ classe, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 1.0
do mesmo decreto, o major do serviço geral do Exército, na
reserva, (51266311) Leonel Augusto Moura.
—

Por portaria de 3 de Setembro de 1986:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar nos termos
do artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 397/85, de 11 de Outubro de
1985, com a medalha de D. Afonso Henriques
Patrono do Exér
cito, de 2. classe, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 1.°
do mesmo decreto, o tenente-coronel de cavalaria (50457611)
Rúben de Almeida Mendes Domingues.
—

Por portaria de 13 de Setembro de 1986:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar nos termos
do artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 397/85, de 11 de Outubro de
1985, com a medalha de D. Afonso Henriques
Patrono do Exér
cito, de 2.’ classe, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 1.°
do mesmo decreto, o capitão do serviço geral do Exército, na
reserva, (62085311) Francisco Ramos Bocas.
—

Por portaria de 13 de Agosto de 1986:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar nos termos
do artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 397/85, de 11 de Outubro de
1985, com a medalha de D. Afonso Henriques
Patrono do Exér
cito, de 3? classe, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 1.0
do mesmo decreto, o tenente-coronel de artilharia (51145411)
Manuel Brito Guerreiro Júnior.
—
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Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar nos termos
do artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 397/85, de 11 de Outubro de
Patrono do Exér
1985, com a medalha de D. Afonso Henriques
cito, de 30 classe, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 1.0
do mesmo decreto, o capitão do serviço de material (50514211)
Manuel Nunes Raposo.
—

Por portaria de 3 de Setembro de 1986:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar nos termos
do artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 397/85, de 11 de Outubro de
1985, com a medalha de D. Afonso Henriques
Patrono do Exér
cito, de 3. classe, por ter sido considerado ao abrigo do artigo y•o
do mesmo decreto, o capitão do serviço geral do Exército
(51129111) António Valente.
—

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:
21 de Agosto de 1986:
Tenente-coronel do serviço de material (50681711) José Luís Vilar dos
Santos;
Capitão do serviço de material (50008311) António Francisco Ren
deiro;
Capitão do serviço de material (51119311) João Domingos Belchio
rinho farola;
Capitão do serviço de material (50364011) José António Bravo Frasco;
Capitão do serviço geral do Exército (51770011) Hermenegildo Pardal
Rodrigues Mouro;
Capitão do serviço geral do Exército (51033711) José Maria Simões
Vilão.
28 de Agosto de 1986:
Coronel de infantaria (51397211) António José da Silva;
Tenente-coronel de infantaria (36454755) Luciano Domingos da Silva
Carvalho.
4 de Setembro de 1986:
Tenente do serviço geral do Exército (51354811) José Romão Gon
çalves.
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30 de Setembro de 1986:
Coronel de artilharia (51302$11) Jorge Manuel Lobo Silvestre Graça;
Tenente-coronel de infantaria (50992611) Álvaro Jorge Soares ferreira
Braga;
Major chefe de banda de música (50150811) Ilídio Martins Fernandes;
Capitão do serviço geral do Exército (50684311) Gentil Batista
Porfírio;
Capitão chefe de banda de música (50518511) Armandino Abreu
Silva.
Por despacho do Primeiro-Ministro de 4 de Maio de 1986, publicado
no Diário da República, 2. Série, n.° 155, de 9 de Julho do
mesmo ano, foi autorizado a aceitar o grau de Grande-Oficial
da Ordem do Império Britânico da Grâ-Bretanha o general
(50509011) João de Almeida Bruno.
Louvores:
MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
Despacho 40/MDN/$6
Louvo o coronel de artilharia (50367711) Fernando Ferreira Valença,
pela forma distinta e eficiente como, durante mais de nove anos,
tem exercido as funções de assessor do Instituto da Defesa
Nacional.
Oficial extremamente participante, profundamente culto e estu
dioso, com uma notável e dinâmica curiosidade intelectual por
todos os problemas ligados à conceptualização da defesa nacional,
nomeadamente na área da ciência política e das ciências sociais,
tem dedicado particular atenção não só à actividade docente
como à área da investigação, muito contribuindo para a melhoria
do currículo escolar dos cursos de Defesa Nacional no quadro
conceptual das suas actvidades.
Participando activamente em todas as realizações do Instituto,
para além de ter proporcionado aos auditores dos cursos conhe
cimentos profundos da fenomenologia sócio-política envolvida
na problemática da segurança e da defesa, tem igualmente con
tribuido, com o seu entusiasmo e cultura, para a concretização e a
actualização de trabalhos de investigação que se debruçam sobre
a realidade portuguesa, e, com não menor dedicação, tem nos
últimos tempos contribuído decisivamente para os trabalhos de
informatização da Biblioteca e do Centro de Documentação que
apoiam as actividades escolares.
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Passando à situação de reforma por limite de idade, e mau grado
as dificuldades de saúde que o atingem, continua o coronel
ferreira Valença a demonstrar invulgares qualidades de frescura
de raciocínio, relevante capacidade de trabalho e consciente
diversidade de interesses intelectuais, a par de notável interesse
por todas as missões que lhe são atribuídas, as quais muito têm
contribuído para o prestígio de que gozam as actividades desen
volvidas pelo Instituto da Defesa Nacional.
Por estes factos é de justiça louvar o coronel Fernando Ferreira
Valença, considerando que os serviços prestados no Instituto da
Defesa Nacional se projectam em benefício do País e que devem
ser considerados, com toda a propriedade, excepcionais, rele
vantes, e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, li de Junho de 1986.—O Minis
tro da Defesa Nacional, Leonardo Eugénio Ramos Ribeiro de Almeida.
(Publicado no D. R., 2.’ Série, n.° 141, de 23 de Junho de 1986.)

Estado-Maior-General das Forças Armadas
Louvo o oficial abaixo designado pelo notável desempenho das
elevadas funções de general adjunto coordenador do Chefe do
Estado-Maior-General das forças Armadas durante cerca de
cinco anos, período durante o qual se processaram profundas
alterações no contexto geral da organização e do funcionamento
das Forças Armadas, antecedendo e procedendo a promulgação
da Lei da Defesa Nacional e das Forças Armadas em Dezembro
de 1982.
Após uma longa e diversificada carreira, o general Lopes da
Conceição deixa brevemente o serviço activo por atingir o
limite de idade, devendo fazer-se notar que o seu termo de
funções tem lugar no exercício de um cargo situado ao nível
superior da hierarquia militar directamente relacionado com a
coordenação, orientação e conduta das forças Armadas, assumi
das numa perspectiva global e entrosada.
Esta situação e enquadramento significa que o general adjunto
coordenador do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Ar
madas assume em todas as circunstâncias responsabilidades excep
cionais e da sua actividade depende em muito a eficiência
funcional do Estado-Maior-General das forças Armadas em rela
ção às múltiplas actividades que nele se processam.
O general Lopes da Conceição é, por natureza e convicção, uma
personalidade discreta, cujo comportamento se regula pela maior
lealdade, correcção de atitudes, espírito de colaboração, sentido
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de equipa e dedicação às suas tarefas, características indispen
sáveis para o bom exercício das elevadas funções que desem
penhou durante vários anos junto do Chefe do Estado-Maior-General das forças Armadas, independentemente da mudança
desta entidade em Março de 1984.
Tendo a seu cargo um alargado e diversificado conjunto de acti
vidades, todas elas exigindo constante atenção e acompanha
mento directo, o esfoi-ço resultante das mesmas ao longo do tempo
foi necessariamente muito grande e exigente, sem esquecer o tempo
adicional consumido em tarefas várias de representação do Chefe
do Estado-Maior-General das Forças Armadas nas mais diversas
cerimónias e acontecimentos efectuados no âmbito militar e fora
dele.
Apesar desta multiplicidade de solicitações e de realização de
tarefas, o general Lopes da Conceição revelou sempre o melhor
espírito de sacrifício e de compreensão face ao que dele se
exigia, tendo sido um excelente colaborador do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e assim facilitando gran
demente o desempenho das múltiplas funções a cargo desta enti
dade.
Por todas as razões expostas, é inteiramente justo e devido reco
nhecer publicamente as qualidades de carácter, a correcção de
atitudes e os bons e relevantes serviços prestados no Estado-Maior-General das Forças Armadas às Forças Armadas Por
tuguesas pelo general (51329811) João António Lopes da Con
ceição.
Estado-Maior-General das forças Armadas, 16 de Junho de
O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, José
1986.
Lemos Ferreiro, general.
(Publicado no D. R., 2. Série n. 143, de 25 de Junho de 1986.)
—

Estado-Maior do Exército
Louvo o general (50267711) Luís Fernando Dias Correia da Cruz pela

forma distinta e invulgarmente competente como desempenhou,
durante cerca de dois anos, as importantes funções de Quartel-Mestre-General.
Dotado de elevadas qualidades pessoais e profissionais, larga
mente demonstradas ao longo de uma notável carreira militar de
cerca de quarenta anos de serviço efectivo, foi escolhido pelo
Chefe do Estado-Maior do Exército, após consulta do Conselho
Superior do Exército, para o elevado cargo de Quartel-Mestre
-General, por ter sido considerado como o oficial general que
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melhores qualificações então reunia para o efectivo e melhor
desempenho daquele cargo, motivo que originou a sua substituição
nas funções de comandante da Região Militar do Norte, que
igualmente desempenhou com distinção.
Confirmando desde o princípio o acerto da sua escolha, teve
oportunidades de aplicar as suas grande inteligência, excepcional
dedicação pelo serviço e elevada capacidade de organização e de
administração, ao estudo e elaboração de planos destinados a
tirar o máximo rendimento dos limitados meios disponíveis no
âmbito do Departamento de Logística. Ë assim de realçar o plano
quinquenal de Logística, que por sua iniciativa passou a ser ela
borado, e que define os objectivos a atingir pelos vários Serviços,
bem como os planos de aquisições, de manutenção e de infra-estruturas, numa perspectiva de eficiência-custo destinada a ilu
minar todas as actividades logísticas de acordo com as actuais
técnicas de gestão, as necessidades do Exército a médio prazo e os
condicionamentos impostos pelas limitações financeiras derivadas
das dificuldades económicas que o País atravessa.
Merece também referência especial a sua esclarecida acção na
promoção de medidas de saneamento económico dos Estabele
cimentos Fabris do Exército, no impulsionamento de uma mais
vasta e racional utilização da informática na área logística, no
aumento da área do Campo Militar de Santa Margarida e na
modernização do sistema de paióis do Exército, particularmente
na desactivação e transferência de paióis implantados na periferia
de Lisboa.
São igualmente de destacar a sua integridade de carácter, o seu
comprovado bom senso, a sua exemplar lealdade e grande cama
radagem, a correcção das suas relações com todos os que com
ele privaram, que lhe conquistaram a amizade e admiração dos
seus camaradas e subordinados, constituíram estímulo e exem
plo para todos os elementos do Departamento de Logística.
Nestas condições, e por ocasião da sua passagem à reserva por
imperativo do limite de idade, é-me particularmente grato des
tacar a notável acção do general Correia da Cruz ao longo da
sua exemplar carreira militar, e particularmente nas elevadas e
complexas funções de Quartel-Mestre-General, e considero os
seus serviços, de que resultou honra e lustre para o Exército,
como relevantes, extraordinários e distintíssimos.
Ministério da Defesa Nacional, 25 de Junho de 1986.
O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Sakizar Braga, general.
—
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Louvo o coronel do serviço de administração militar (51474211)
Artur Gonçalves Almeida Rita pela forma altamente meritória,
competente e eficiente como tem desempenhado as funções de
chefe do Centro Financeiro do Exército.
Colocado no desempenho de tal cargo em condições especial
mente delicadas, nem por isso deixou de demonstrar o seu
dinamismo, aplicando-se na consolidação das actividades que
tinham passado a ser do âmbito deste antigo e importante órgão
do Exército e promovendo, simultaneamente, o seu aperfeiçoa
mento quer no respeitante às técnicas utilizadas quer na melhoria
das instalações, em especial no tocante às disposições dos utentes
do Centro.
Paralelamente a esta melhoria e confirmando os seus dotes de
carácter, aptidão para bem servir e sã camaradagem, propôs
a institucionalização da publicação de um Boletim Informativo,
inovação especialmente destinada aos militares na reserva e na
reforma criando-lhes uma ligação importante com a Instituição
que serviram.
Assim, sem deixar no imobilismo a função de tesouraria central
do Exército que tradicionalmente compete ao órgão que chefia,
desenvolveu de modo significativo as actividades que respeitam
à outra função não menos importante, de responsável pelos abonos
e descontos a efectuar ao pessoal, militar e civil do Exército, o
que só é possível a quem possua, como o coronel Almeida Rita,
uma altíssima noção do dever, elevado espírito de missão e seja
dotado de destacada competência técnica, tudo aliado a um grande
número de virtudes pessoais e militares.
Pelo conjunto das qualidades apontadas que o confirmam como
um distinto oficial e donde resultou honra e lustre para o Exér
cito, justo é reconhecer o coronel Almeida Rita como credor
do maior apreço e alta consideração, sendo merecedor que se
dê publico testemunho dos valiosos serviços por si prestados que,
com toda a justiça, devem ser considerados relevantes, extraor
dinários e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 28 de Maio de 1986.
O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Satazar Braga, general.
—

Direcção do Serviço de Justiça e Disciplina
Repartição de Justiça e Disciplina
Por proposta do comandante da Região Militar do Sul, louvo o
brigadeiro (51137911) António José Veríssimo Baptista, pelo
modo como cumpriu as diversas funções que lhe foram cometidas
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durante o desempenho das funções de 2.° comandante da Re
gião Militar do Sul, as quais exerceu durante cerca de 2 anos,
algumas vezes acumulando com o comando interino da região, e
que agora abandona para, em cumprimento de determinação supe
rior, prestar outros serviços no Estado-Maior do Exército, na
Inspecção-Geral do Exército.
Tendo em si delegado toda a responsabilidade da instrução e o
comando do encargo operacional regional, de imediato se veri
ficou o resultado da sua acção nessas missões pelo impulso dado
através do seu trabalho e o de um grupo de quadros que a
si agregou, ao mesmo tempo que, pelo acompanhamento de
muito perto da instrução, ía aconselhando o diverso pessoal ins
trutor e monitor. Com esta sua presença, a que juntou o desen
volvimento de estudos e documentação diversa, conseguiu, tam
bém, um rápido e mais elevado grau de preparação para o
encargo operacional, como várias vezes foi confirmado em exer
cícios.
por delegação e por aproveitamento da sua
Tendo também
especialização técnica, oficial de engenharia, de que muito se
o encargo e responsabilidade sobre toda a conservação,
orgulha
melhorias e arranjo das diversas infra-estruturas militares, tam
bém neste campo deu provas do seu saber e vontade demons
trando aqui, também, uma permanente intenção de bem servir,
quer através da obtenção de melhorias notáveis para os utentes
das diversas instalações, qtter através duma intenção de defesa
dos interesses do património e dos bens da fazenda nacional.
Militar cumpridor, exigente, dedicado, de disponibilidade total
para a função militar que muito vive, como está comprovado
ao longo de toda a sua carreira, merece que os serviços prestados
na Região Militar do Sul, agora a serem publicamente apreciados,
sejam classificados de relevantes e distintos.
—

—

Ministério da Defesa Nacional, 3 de Setembro de 1986.
O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Salazar Braga, general.
—

Louvo o coronel de infantaria (50188011) Artur António ferreira
Pinto, pela forma altamente relevante, eficiente e distinta como
exerceu o comando do Regimento de Infantaria de Tomar, onde
confirmou as suas elevadas qualidades e virtudes de oficial muito
competente, com eficaz capacidade de análise e acertada decisão
de todos os assuntos da sua Unidade, numa afirmação constante de
formação militar digna e de elevado conceito das normas de
conduta. Dedicando-se com particular entusiasmo e superior inte
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resse a todos os aspectos que se relacionassem com a missão
atribuída à Unidade, quer no campo da instrução quer nas
muitas e diversificadas cerimónias, promoveu e incentivou várias
modificações nas infra-estruturas por forma a que na preparação
do pessoal, particularmente no âmbito operacional e educação
física, a Unidade dispusesse de condições que permitissem obter
um maior rendimento e consequentemente pronta e eficiente
actuação.
De uma grande sensibilidade no que concerne às relações sociais
com o meio civil e à preservação de valores históricos, foi notório
e constante o seu empenhamento em proporcionar às camadas
estudantis o contacto com a realidade da vida castrense, fran
queando-lhes as portas do Quartel, contribuindo assim para um
mais completo esclarecimento da juventude, o que terá sem dúvida
reflexos positivos, tanto mais que, a completar essa sua preo
cupação, levoti a efeito exposições elucidativas, atitudes que
mereceram das entidades civis e da população em geral palavras
elogiosas e o reconhecimento público da Câmara Municipal de
Tomar, que distingiu a Unidade com a medalha de ouro da
cidade.
Oficial inteligente e muito culto, tem-se imposto à consideração
dos seus superiores e subordinados pela excelência da sua acção,
confirmando o elevado prestígio que lhe vem sendo reconhecido
ao longo da carreira militar.
A sua lealdade, forte personalidade e carácter íntegro, são vir
tudes sempre presentes nas suas atitudes, caracterizadas ainda
pelo elevado aprumo, sensatez, oportunidade e justeza como sem
pre foram assumidas, o que justifica plenamente o conjunto de
realizações enunciadas, das quais resultou honra e lustre para
o Exército, pelo que se consideram os serviços prestados no
Regimento de Infantaria dc Tomar como extraordinários, rele
vantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 5 de Setembro de 1986. O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Jorge da Casta Salazar Braga, general.

Louvo o tenente-coronel de infantaria, na situação de reserva,
(51040411) Francisco da Silva Fragoso, pela forma digna e com
petente como, ao longo da sua brilhante carreira militar, prestes
a terminar em virtude de, por imperativos legais, ir transitar para
a situação de reforma, se entregou ao desempenho das múltiplas
missões de que foi incumbido, muitas das quais ultrapassaram o
âmbito da sua formação específica de oficial da Arma de
Infantaria.

1.
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É o caso dos serviços prestados na Comissão Coordenadora de
Protecção e Acção Social nos Estabelecimentos Fabris do Exér
cito onde, durante cerca de sete anos, desenvolveu a sua activi
dade como secretário-geral, sabendo integrar-se nos complexos
problemas ligados à Segurança Social, estudando-os profunda
mente e com notável objectividade, contribuindo em muito, com
a sua desvelada e leal colaboração, para que os assuntos fossem
sempre cabalmente resolvidos.
Oficial muito correcto e de esmerada educação, muito inteligente

e culto, de inexcedível lealdade e espírito de colaboração, pelo
seu fino trato soube, pretendendo esconder por detrás duma
aparente dureza os seus elevados sentimentos de solidariedade
humana, cativar o respeito, a admiração e a amizade de todos
que com ele privaram.
superiores e subordinados
A sua actuação mereceti sempre o mais rasgado apreço, num
t-econhecimento pleno das suas inegáveis capacidades profissio
nais, com especial relevo ainda para as suas reais qtialidades de
trabalho e de exemplar dedicação pelo serviço postas, sem alarde
mas de forma porfiada, na execução de todas as funções que
lhe foram cometidas.

—

—

Nestas condições e por ser de inteira justiça, bem merece o
tenente-coronel Francisco fragoso que os serviços por si prestados,

dos quais resultaram honra e lustre para o Exército, sejam
considerados extraordinários, relevantes e distintos.
O Chefe
Ministério da Defesa Nacional, 8 de Agosto de 1986.
do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Salazar Braga, general.
—

Louvo o coronel de engenharia (50973211) José Eduardo Caixaria
porque, tendo desempenhado durante cerca de dois anos as funções
de comandante do Regimento de Engenharia de Espinho, confir

mou as excelentes qualidades morais, intelectuais e militares que
constam da sua folha de serviço.
No comando da sua Unidade, é de salientar o esforço que realizou
no sentido de a dotar de infra-estruturas adequadas, quer bene
ficiando as existentes, quer construindo outras, do que resultou
uma nítida melhoria no bem-estar dos quadros e das tropas e um
aumento da funcionalidade do Regimento.
Responsável pela execução de um vasto plano de obras anual
em apoio das autarquias, o coronel Caixaria geriu os escassos
meios humanos e materiais de que dispunha com o seu tradi
cional bom senso, entusiasmo, capacidade de trabalho, elevado

espírito de missão e de organização, pelo que não só cumpriu
cabalmentc as tarefas de que foi incumbido como prestigiou
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e elevou o Exército junto das autoridades civis e das populações
locais.
De referir, ainda, o empenho posto na instrução do pessoal do
Serviço Militar Obrigatório, numa Unidade que forma as mais
díspares especialidades, cujos resultados sempre obtiveram as
melhores referências de todas as entidades que a visitaram.
Oficial extremamente leal, dotado de grande agilidade mental e
de honestidade intelectual, com uma personalidade muito viiicada, modesto, o coronel Caixaria soube constituir, com os seus
subordinados, uma equipa coesa e com elevado espírito de corpo,
pelo que, ao deixar o comando do Regimento de Espinho, de cuja
actividade resultou lustre e honra para a Engenharia Militar e
para o Exército, os seus serviços devem ser considerados extraor
dinários, relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 3 de Setembro de 1986.— O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Satazar Braga, general.

MINISTËRIO DA ADMIMSTRAÇÃO INTERNA

Louvo o coronel de artilharia, na situação de reserva, (50886411)
Amândio Augusto Trancoso, inspector chefe da 1 a Delegação,
pela notável dedicação com que, desde Fevereiro de 1976, vem
dirigindo os serviços a cargo daquela Delegação, demonstrando
sempre uma noção nítida das suas responsabilidades, excepcionais
qualidades de trabalho, elevada competência técnica, ponderação
e espírito de justiça.
Numa vasta zona em que se verifica uma grande concentração
de estabelecimentos de fabrico e de armazenagem de produtos
explosivos, alguns de natureza bastante artesanal, o coronel
Trancoso actuou sempre de forma inteligente, sensata e eficiente
junto de proprietários e responsáveis técnicos, prestando o apoio
que tais organizações necessitavam para que as condições de se
gurança, quer no fabrico quer na armazenagem, fossem respei
tadas e melhoradas por forma a garantir, a quem nelas trabalha ou
vive junto de tais instalações, a segurança que todos pretendem.
Com este procedimento o coronel Trancoso contribuiu grandemente para, sem recurso a medidas coercivas, impor de forma
voluntária e cooperante a disciplina legal que esta indústria requer
e que normalmente se traduz na salvaguarda de pessoas humanas.
Pelos seus excelentes dotes de carácter, honestidade de procedi
mento, sentido humano e correcção nas suas atitudes e assinalável
espírito de colaboração, tornou-se credor de estima e consideração
de todos os que com ele trabalharam.
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No momento em que, por ter atingido o limite de idade para mu
dança de situação, deixa a sua actividade profissional, devem os
serviços prestados pelo coronel Amândio Augusto Trancoso à
Inspecção dos Exp]osivos e ao Ministério da Administração Inter
na ser considerados relevantes e distintos.
Ministério da Administração Interna, 30 de Abril de 1986.
O
Ministro da Administração Interna, Eurico Silva Teixeira de Meto.
—

(Publicado no D. R., 2. Série,

III

—

n.°

144, de 26 de Junho de 1986.)

MUDANÇAS DE SITUAÇÃO

Oficiais do quadro permanente
Corpo de oficiais generais:
Passagem à situação de adido:
Nos termos da alínea a) do artigo 44.° do Decreto-Lei
n.° 176/71, de 30 de Abril:
Desde 11 de Julho de 1986 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 Instituto da Defesa Nacional, continuando, porém, desde a
mesma data, na mesma situação de adido nos termos da alínea a),
do mesmo artigo, por ter sido nomeado para o cargo de Ministro
da República para a Região Autónoma dos Açores, o brigadeiro
(50974311) Vasco Joaquim Rocha Vieira.
(Por portaria de 11 de Julho de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 9 de Outubro de 1986.)

Nos termos do n.° 3 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
General (50270411) Guilherme de Sousa Belchior Vieira, adido, no
Estado-Maior-General das Forças Armadas, onde continua, deven
do ser considerado nesta situação desde a data da presente por
taria.
O referio oficial continua na situação de adido, nos termos do
n.° 9 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71,
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de 30 de Abril, por se encontrar a prestar serviço no Estado-Maior-General das forças Armadas.
(Por portaria de 20 de Agosto de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 9 de Outubro de 1986.)

Nos termos do n.° 9 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto
-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Desde 12 de Março de 1986 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 diligencia, no Supremo Tribunal Militar, continuando,
porém, desde a mesma data, nas mesma situação de adido, nos
termos do n.° 9 da citada alínea, por ter sido nomeado para
o cargo de Adjunto do Chefe do Estado-Maior-General das Forças
Armadas o general (50273111) João António Gonçalves Serôdio.
(Por portaria de 12 de Março de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 9 de Outubro de 1986.)
Nos termos do n.° 10 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei ILc 176/71, de 30 de Abril:
General, no quadro, (51772911) Raul Jorge Gonçalves Passos, do
Quartel-General da Região Militar do Norte, por ter sido nomeado
para desempenhar o cargo de Director do Instituto de Altos
Estudos Militares, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 9 de Outubro de 1986.)

Armas e serviços:
Ingresso nos quadros:
Quadro da Arma de Infantaria
Tenente-coronel de infantaria, supranumerário, (43002762) António
José Sardoeira Pereira da Silva, do Regimento de Infantaria de
Vila Real, onde continua colocado, devendo ser considerado
nesta situação desde 8 de Fevereiro de 1986, para preenchimento
de vaga no quadro.
(Por portaria de 8 de Fevereiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 28 de Julho de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

2. Série
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Quadro do Serviço de Administração Militar
Coronel do serviço de administração militar, supran
umerário,
(51422811) José Alberto Neves Marmelo, do Estado-Maior
do
Exército, onde continua colocado, devendo ser considerado
nesta
situação desde 27 de Março de 1986, para preenchimen
to de
vaga no quadro.
(Por portaria de 27 de Março de 19$6, visada pelo
Tribunal de
Contas em 28 de Julho de 1986. Não são devidoemo1u
mentos.

Tenente-coronel do serviço de administração militar,
supranumerá
rio, (5089$81 1) Armando Fonseca de Almeida, da Direcç
ão do
Serviço de Administração Militar, onde continua coloca
do, deven
do ser considerado nesta situação desde 31 de Março
de 1986,
para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 31 de Março de 1986, visada pelo
Tribunal de
Contas em 28 de Julho de 1986. Não são devido
s emolu
mentos2

Quadro do Serviço Geral do Exército
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerár
io, (50583111)

Francisco Rosado Lopes, do Centro de Instrução de Artilha
ria

Antiaérea de Cascais, onde continua colocado, devend
o ser con
siderado nesta situação desde 1 de Maio de 1986,
para preen
chimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 1 de Maio de 1986, visada pelo
Tribunal de
Contas em 7 de Outubro de 1986. Não são devidos
emolu
mentos)
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário,
(51507411) José

de Fátima Zamith Soares, do Batalhão de Administração
Militar,

onde continua colocado, devendo ser considerado
nesta situação
desde 8 de Maio de 1986, para preenchimento
de vaga no
quadro.
(Por portaria de 8 de Maio de 1986, visada pelo
Tribunal de
Contas em 7 de Outubro de 1986. Não são devido
s emolu
mentosj
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Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (50088711)
Manuel Susana Cordeiro, do Regimento de Infantaria de Abran
tes, onde continua colocado, devendo ser considerado nesta situa
ção desde 9 de Maio de 1986, para preenchimento de vaga no
quadro.
(Por portaria de 9 de Maio de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 7 de Outubro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (39274756)
Adriano Ernesto Leonardo, do Batalhão de Apoio e Serviços
da 1 a Brigada Mista Independente (Agrupamento Base de Santa
Margarida), onde continua colocado, devendo ser considerado
nesta situação desde 25 de Maio de 1986, para preenchimento
de vaga no quadro.
(Por portaria de 25 de Maio de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 7 de Outubro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (31064557)
António Mendes Antunes, do Destacamento do Forte do Alto
Duque, onde continua colocado, devendo ser considerado nesta
situação desde 3 de Junho de 1986, para preenchimento de vaga
no quadro.
(Por portaria de 3 de Junho de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 7 de Outubro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Passagem à situação de supranumerário:
Tenente-coronel de infantaria, adido, (43002762) António José Sar
doeira Pereira da Silva que, por ter deixado de prestar serviço no
Ministério da Administração Interna na Polícia de Segurança
Publica, se apresentou no Exército em 1 de Fevereiro de 1986,
desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 8 de Outubro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Coronel farmacêutico, adido, (52156611) Rui Fernando Falcão que,
por ter deixado de prestar serviço no Conselho Fiscal dos Esta
belecimentos Fabris do Exército, se apresentou no Exército em
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8 de Abril de 1986, desde quando deve ser considerado nesta
situação.
(Por portaria de 8 de Abril de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 8 de Outubro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Coronel do serviço de administração militar, adido, (51422$11) José
Alberto Neves Marmelo, do Estado-Maior do Exército, que, por
ter deixado de prestar serviço em diligência, nos Serviços Pri
sionais Militares, se apresentou no Exército em 17 de Março de
1986, desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 17 de Março de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 8 de Outubro de 1986. Não são devidos emolu

mentos.)

do serviço de administração militar, adido, (50898811)
Armando Fonseca de Almeida que, por ter deixado de prestar
serviço na Casa Civil da Presidência da República, se apresentou
no Exército em 10 de Março de 1986, desde quando deve ser
considerado nesta situação.

Tenente-coronel

(Por portaria de 10 de Março de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em $ de Outubro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Major do serviço de administração militar, adido, (50725711) Sérgio
Parreira de Campos que, por ter sido exonerado do cargo de pro
fessor catedrático da 47.’ cadeira da Academia Militar, se
apresentou no Exército em 31 de Março de 1986, desde quando
deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 31 de Março de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 8 de Outubro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Coronel do serviço de material (material), adido, (50773911) Fernando
Soares da Costa que, por ter deixado de prestar serviço no Con
selho fiscal dos Estabelecimentos Fabris do Exército, se apre
sentou no Exército em 16 de Março de 1986, desde quando deve
ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 16 de Março de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em $ de Outubro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Major do serviço geral do Exército, adido, (50599511) Mário Lopes
da Silva que, por ter deixado de prestar serviço na Polícia
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Judiciária Militar, se apresentou no Exército, em 28 de feve
reiro de 1986, desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 28 de fevereiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em $ de Outubro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Major do serviço geral do Exército, adido, (51259711) Manuel José
Gonçalves da Silva que, por ter deixado de prestar serviço na
Manutenção Militar, se apresentou no Exército em 27 de Março
de 1986, desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 27 de Março de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em $ de Outubro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Capitão do serviço geral do Exército, adido, (42109857) José Pedrosa
Capitão, da Chefia do Serviço Geral do Exército, que, por ter
deixado de prestar serviço no Ministério da Administração In
terna, na Guarda Nacional Republicana, se apresentou no Exér
cito, em 5 de Março de 1986, desde quando deve ser considerado
nesta situação.
(Por portaria de 5 de Março de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 8 de Outubro de 1986. 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:
Desde 1 de Agosto de 1986, deixa de ser considerado na situação
de adido, nos termos do n.° 16 da alínea b) do artigo 44.° do
Decreto-Lei n.° 176/7 1, de 30 de Abril, continuando, porém,
desde a mesma data, na mesma situação de adido, nos termos
do n.° 9 da citada alínea, por ter sido nomeado para desempenhar,
em comissão de serviço, as funções de Inspector do Serviço de
Estrangeiros no Ministério da Administração Interna/Serviço
de Estrangeiros, o coronel de infantaria (50275111) Ramiro Alves
Correia de Oliveira.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 9 de Outubro de 1986.)

Coronel farmacêutico, adido, (52156511), Fernanda da Cruz Gar
eia, da Direcção do Serviço de Saúde, por ter sido nomeado para
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desempenhar as funções de vogal no Conselho Fiscal dos Esta
belecimentos Fabris do Exército, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 8
Contas em 30

de Abril de 1986, anotada pelo
de Maio de 1986.)

Tribunal de

Major farmacêutico, no quadro, (12931471) Francisco Manuel Gomes
Genebra, do Hospital Militar Principal, por ter sido nomeado
para desempenhar as funções de chefe dos Serviços Industriais
do Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 12
Contas em 12

de Fevereiro de 1986,
de Junho de 1986.)

anotada pelo

Tribunal

de

Tenente-coronel do serviço de administração militar, supranumerário
permanente, (50149411) Deolindo Costa Ramos dos Santos, por
ter sido nomeado para desempenhar funções no Ministério das
Finanças na Guarda Fiscal, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por

portaria de 13 de Agosto de 1986, anotada
Contas em 9 de Outubro de 1986.)

pelo Tribunal de

Desde 11 de Outubro de 1985, deixa 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, por ter deixado de prestar ser
viço, em dilïgência, no Estado-Maior-General das Forças Armadas,
continuando, porém, desde a mesma data, na mesma situação
de adido, nos termos do n.° 9 da citada alínea, por ter sido
nomeado para prestar serviço na Manutenção Militar, o major
do serviço geral do Exército (51259711) Manuel José Gonçal
ves da Silva.
(Por portaria de 11 de Outubro de 1985, anotada pelo Tribunal
Contas em 30 de Maio de 1986.)

de

Desde 1 de Maio de 1986, 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, no Estado-Maior-General das Forças Ar
madas, continuando, porém, desde a mesma data, na mesma situa
ção de adido, nos termos do n.° 9 da citada alínea, por ter sido
nomeado para prestar uma comissão de serviço no Estado-Maior
-General das Forças Armadas, o capitão do serviço geral do
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Exército (52435811) Luís Cerqueira da Silva, da Chefia do Ser
viço Geral do Exército.
(Por portaria de 1 de Maio de 1986, anotada pelo Tribunal de

Contas em 9 de Outubro de 1986.)

Nos termos do n.° 13 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, desde
a data da presente portaria, por ter deixado de prestar serviço
no Conselho Fiscal dos Estabelecimentos Fabris do Exército,
continuando porém, desde a mesma data na situação de adido,
nos termos do n.° 13 da mesma alínea, artigo e decreto-lei,
o coronel farmacêutico (52156511) Fernando da Cruz Garcia.
(Por portaria de 3 de Março de 1986, visad pelo Tribunal de
Contas em 8 de Outubro de 1986. 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:
ramo exploração), supraCapitão de transmissões (serviços técnicos
numerário, (51758711) Urbano dos Santos Lopes, da Escola
Militar de Electromecânica, onde continua colocado, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
—

(Por portaria de 21 de Abril de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 8 de Outubro de 1986. Não são devidos emolu
mentos
Coronel do serviço de administração militar, adido, (50473111) An
tónio Benigno Penacho, no Ministério das Finanças na Guarda
Fiscal, onde continua, devendo ser considerado nesta situação
desde 7 de Dezembro de 1985.
Coronel do serviço de administração militar, adido, (51304311) José
Martins Patrício, da Direcção do Serviço de Administração Mili
tar, onde continua colocado, devendo ser considerado nesta
situação desde 7 de Março de 1986.
Coronel do serviço de administração militar, adido, (51321811) José
Ferreira Pereira Dourado, na Comissão de Contas e Apuramento
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de Responsabilidades, onde continua, devendo ser considerado
nesta situação desde 11 de Março de 1926.
(Por portaria de 8 de Setembro de 1986, anotada pelo Tribunal
Contas em 9 de Outubro de 1986.)

de

Capitão do serviço geral do Exército, no quadro, (51190411) Francisco
Alberto Ferreira, da Repartição de Recrutamento da Direcção
do Serviço de Pessoal, onde continua colocado, devendo ser con
siderado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 15 de Abril de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em $ de Outubro de 1986. No s5o devidos emolu
mentos.)
Capitão do serviço geral do Exército, adido, (50599911)
Coelho Cabaço, da Chefia do Serviço Geral do
continua colocado devendo ser considerado nesta
a data da presente prtaria.
(Por portaria de 19 de Agosto de 1986, anotada

João Francisco
Exército, onde
situação desde
pelo Tribunal de

Contas em 9 de Outubro de 1986.)

Capitão do serviço geral do Exército (51032311) Adriano Rosa Fer
nandes, adido, no Ministério da Administração Interna na Guarda
Nacional Republicana, onde continua, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 18 de Setembro de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 9 de Outubro de 1986.)
Nos termos do n.° 17 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), no
quadro, (50137411) Lourenço da Silva Bastos, da Direcção do
Serviço de Material, onde continua colocado, por se encontrar a
prestar serviço, em diligência, no Ministério da Administração
Interna na Guarda Nacional Republicana, devendo ser consi
derado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 31 de Março de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 8 de Outubro de 1986. 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:
Coronel de infantaria, no quadro, (51399811) Adolindo Augusto
Fernandes Amarante, da Direcção da Arma de Infantaria, onde
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continua colocado, por se encontrar a prestar serviço, em dili
gência, nos Serviços Prisionais Militares, devendo ser consi
derado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 17 de Março de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 8 de Outubro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Coronel de cavalaria, no quadro, (51353611) Jaime Alexandre Santos
Marques Pereira, da Direcção da Arma de Cavalaria, onde
continua colocado, por se encontrar a prestar serviço, em dili
gência, no Estado-Maior-General das forças Armadas, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 31 de Março de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 8 de Outubro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Tenente-coronel médico, no quadro, (30938111) Eduardo Manuel
Pereira da Mota, da Direcção do Serviço de Saúde, onde continua
colocado, por se encontrar a prestar serviço, em diligência, na
Comissão Permanente de Intervenção do Serviço de Saúde das
forças Armadas, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 3 de Abril de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 8 de Outubro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Capitão veterinário, no quadro, (04827470) Artur Dinis fernandes,
da Direcção do Serviço de Saúde, onde continua colocado, por
se encontrar a prestar serviço, em diligência, no Estado-Maior-General das forças Armadas, devendo ser considerado nesta si
tução desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 2 de Abril de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 8 de Outubro de 1986. 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, (51391111) Sérgio Manuel Carva
lhais Ribeiro dos Santos, da Casa de Reclusão da Região Militar
do Norte, 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 de 18 de Abril de 1986, visada pelo Tribunal de

Contas em 8 de Outubro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Coronel de artilharia, no quadro, (50549411) Ernesto Martins Engrácia
Antunes, da Direcção da Arma de Artilharia, onde continua
colocado, por aguardar preenchimento de vacatura, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 30 de Janeiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 8 de Outubro de 1986. Não são devidos emolu

mentos.)

Passagem à situação de reserva:

Tenente-coronel do serviço de material (serviços técnicos de manu
tenção) (50326111) Alberto dos Santos Henriques, nos termos
da condição 1.a da alínea a) do n.° 1 do artigo 47.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo ser considerado nesta
situação desde 10 de Outubro de 1975.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 23 de
de Dezembro de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2.’ Série,
nY 13 de 15 de Julho de 1976.
Fica com a pensão mensal de 17 300$00. Conta 43 anos de
serviço.
(Por portaria de 23 de Julho de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Tenente-coronel do serviço geral do Exército (51530711) Arnaldo Ma
teus Barroca Correia, nos termos da Portaria n.° 524/75, de 28
de Agosto, devendo ser considerado nesta situação desde 2 de
Setembro de 1975.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 17 de
Janeiro de 1976, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 6 de 1 de Abril de 1976.
Fica com a pensão mensal de 19 030$00. Conta 50 anos de

serviço.

(Por portaria de 23 de Julho de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Major do serviço geral do Exército (51095111) Paulo Moura de
Morais Soares, 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
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
fica com a pensão mensal de 99 980$00. Conta 43 anos de
serviço.
(Por portaria de 4 de Março de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Desligados do serviço:
São desligados do serviço a partir da data que lhes vai indicada, até
à confirmação da Caixa Geral de Aposenções da passagem à
situação de reforma, nos termos da última parte do artigo 15.°
do 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 (50260011) João António Ribeiro Albuquerque,
desde 7 de Outubro de 1986;
Coronel de artilharia (51367311) Manuel do Nascimento Antas, desde
20 de Outubro de 1986;
Tenente-coronel do serviço geral do Exército (51430611) José Antonino
V. Beleza dos Santos, desde 5 de Outubro de 1986;
Tenente-coronel do serviço geral do Exército (51485611) António
Cabral, desde 5 de Outubro de 1986;
Capitão do serviço geral do Exército (51090211) António de Almeida
Cancela, desde 4 de Outubro de 1986;
Capitão do serviço geral do Exército (52160211) João Pereira Pinto,
desde 10 de Outubro de 1986;
Capitão de transmissões (50128611) Carlos da Costa Araújo, desde
12 de Outubro de 1986.

Oficiais do quadro de complensento
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:

2. Série
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Regimento de Infantaria de Chaves
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (17389285) Abel Filipe
Marçal Mota Santos Araújo, devendo ser considerado nesta situa
ção desde 6 de Agosto dc 1986.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1986.)

Batalhão do Serviço de Saúde
Alferes milicianos médicos (31326261) Rogério Fernandes
Carvalho,
(41449761) Sidónio António de Sousa e (40093561) Victor Manuel
Cardoso Garneiro, devendo ser considerados nesta situação
desde, respectivamente, 5 dc Fevereiro, 11 de Março e
10 de
Maio de 1985.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1986.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Aveiro
Alferes miliciano do serviço de saúde (40148262) Manuel Avelino
de
Oliveira Ribeiro, devendo ser considerado nesta situação desde 7
de Abril de 1986.
Tenente miliciano do serviço de pessoal (40377762) Ernesto Negrais
Borges de Matos, devendo ser considerado nesta situação desde
20 de Dezembro de 1985.
(Por portaria de 1 de Outubro de I986.
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Lamego
Capitães milicianos de infantaria (39154756) Manuel José Meirinhos,
Manuel Francisco Fernandes de Mansilha e (39067556) Hernâni
José Esteves, devendo ser considerados nesta situação desde,
respectivamente, 25 de Fevereiro, 18 de Maio e 10 de Setembro de
1982.

Tenente miliciano de infantaria Ernesto Óscar Direito de Morais Me
deiros, devendo ser considerado nesta situação desde 27 de
Outubro de 1978.
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Capitão miliciano de artilharia José Maria Pires, devendo ser consi
derado nesta situação desde 24 de Janeiro de 1982.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1986)
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Lisboa
Capitão miliciano de infantaria (41281258) João José Pires de Almeida
Loureiro, devendo ser considerado nesta situação desde 10 de
Agosto de 1986.
Alferes miliciano de infantaria (41471162) José Eduardo Sampaio
Ribeiro, devendo ser considerado nesta situação desde 11 de
Agosto de 1986.
Tenente miliciano do serviço de saúde (36700262) José António
Mergulhão Mendonça, devendo ser considerado nesta situação
desde 10 de Agosto de 1986.
(Por portaria de 1 de Outubro de

1986.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização do Porto
Tenentes milicianos de infantaria (42048862) António Pedro Pereira
Gomes Almeida, (36594062) Manuel Couto Ferreira dos Santos,
(36031462) Américo António Sampaio de Carvalho, (36700462)
José Augusto Almeida Garcia, (00827062) Manuel Fernando
Távora Correia de Barros, (00209362) Augusto Alves, (00091462)
Fernando Nuno Amara! Aguiar Gaspar, (00888562) Abílio Afonso
da Fonseca Soares, (02302662) José de Freitas Pereira, (36684662)
Francisco António de Jesus Nogueira, (36096562) Joaquim Emi
liano Barbosa Guedes Oliveira, (36372162) José Edmundo Mon
teiro Ferreira Magalhães, (39402362) José João Roseira Dias
Coelho, (36905662) António Coelho Ferreira, (38262462) Jovais
Novais Rodrigues Teixeira, (00313262) Gonçalo Constantino Car
doso Lopes Raul, (00325562) José Augusto Novais Ferreira da
Cruz, (36853462) Manuel Reis Serra, (40180862) Manuel Graça
Almeida e (26602062) António Araújo Soares Vieira, devendo
ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 2, 2,
8, 11, 14, 25, 27, 28 e 31 de Agosto, 1, 2, 5, 7, 8, 10, 10,
13, 21, 30 e 30 de Setembro de 1986.
Alferes milicianos de infantaria (36699162) Jorge Mário Monteiro
de Morais Peixoto, (26364862) Armindo Júlio Filinto Gonçalves
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Marques, (36629762) José Carlos Araújo Ferreira Neves,
(38102162) Luís Augusto de Oliveira Fernandes da Silva,
(36346462) António Miguel Mina, (38546262) José Marques dos
Santos, (36760462) Luís de Bernardo de Vessadas de Noronha
e Távora e (36565962) António Fernandes de Oliveira Rodrigues,
devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente,
23 de Maio, 7, 27 e 28 de Agosto, 4, 13 17 e 19 de
Setembro de 1986.
Tenentes milicianos de artilharia Fernando Eugénio dos Santos Go
mes, (00290762) Joaquim Marques Alves Fonseca, José António da
Silva e Vale Serrano, (00402163) Armando Teixeira Pimenta,
(36917562) António Freitas de Oliveira e (36843162) Boaventura
Ferreira de Faria, devendo ser considerados nesta situação
desde, respectivamente, 9, 16 de Agosto, 9, II, 23 e 28 de
Setembro de 1986.
Alferes milicianos de artilharia (36835962) Jorge Fernando Sousa
Ferreira, (00742063) Fernando Eugénio dos Santos Gomes,
(31142562) Carlos Frederico Marques Castanheira, devendo ser
considerados nesta situação desde, respectivamente 5, 9 e 14
de Agosto de 1986.
Tenentes milicianos de cavalaria (36760662) Luís Jorge Marques dos
Santos, (61247163) Humberto Augusto de Castro Seixas,
(38417562) António Almeida Monção e (40058862) João Filipe
Sereno Almeida, devendo ser considerados nesta situação desde,
respectivamente, 27, 29 de Agosto, 4 e 15 de Setembro de 1986.
Tenentes milicianos de engenharia (00579463) António João Ferreira
Tapa, (36377062) Miguel Paulo Arnão Pinto Abreu, (04434663)
José António Santos das Neves, (40186062) João Nunes da Silva
e (00568062) Alcino Pires Costa, devendo ser considerados
nesta situação desde, respectivamente, 8 de Abril, 21 de Agosto,
2, 5 e 12 de Setembro de 1986.
Tenentes milicianos do serviço de saúde (38262762) José Manuel
Teixeira da Silva, (00799662) Jorge Alexandrino Ribeiro Lume
e (36215762) Álvaro Jerónimo Leal Machado Aguiar, devendo
ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 11,
21 de Agosto e 30 de Setembro de 1986.
Alferes miliciano do serviço de saúde (36336762) Luís Jorge Mes
quita Morais de Aguiar, devendo ser considerado nesta situação
desde 17 de Setembro de 1986.
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Capitão do serviço de administração militar (36030159) José Aníbal
Moreira Teixeira, devendo ser considerado nesta situação desde
28 dc Agosto de 1986.
Tenentes milicianos do serviço de administração militar (00833863)
Belmiro Augusto Rodrigues dos Santos, (36329662) Germano da
Silva Pereira de Sousa, João de Brito Ramos Almeida, (36316162)
Manuel Gomes Oliveira e (36831562) Luís Borges Gagliardini
Graça, devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 3, 6, 7 de Agosto, 7 e 15 de Setembro de 1986.
Alferes milicianos de administração militar (36373562) António Jorge
Magalhães Coelho e (36398862) José da Costa Andrade, devendo
ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 10 de
Agosto e 7 de Setembro de 1986.
Tenentes milicianos do serviço de pessoal (42069862) José Adriano
Soares Guerra Janeira e (39313262) Fernando Nuno da Cruz,
devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente,
19 de Agosto e 14 de Setembro de 1986.
‘Tenentes milicianos do serviço de material (36706362) Romão Luís
Lepes Sobral, (36835462) João António Falcão Lopes Cardoso
e (36836262) José Augusto Teixeira Barbosa, devendo ser
considerados nesta situação desde, respectivamente, 9 de Agosto,
7 e 29 de Setembro de 1986.
Alferes milicianos capelães eventuais (36307362) Álvaro Alves e
(36164962) José da Fonseca Lemos, devendo ser considerados
nesta situação desde, respectivamente, 2 de Agosto e 19 de
Setembro de 1986.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1986.

Baixa de serviço
O aspirante a oficial miliciano de infantaria (15701485) Augusto
Daniel Cruz Ferreira, do Agrupamento Base de Santa Margarida,
tem baixa de serviço nos termos do artigo 3.° do Decreto-Lei
n.° 28 404, dc 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 subsis
tência», devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 4 de Julho de 1986.)

2. Série

ORDEM DO EXËRCITO N.° 21

IV

—

1619

PROMOÇÕES E GRADUAÇÕES

Oficiais do quadro permanente
Quartel-General da Região Militar do Norte
Tenente-coronel do serviço geral do Exército, o major do mesmo ser
viço (50815311) Abílio do Nascimento Castro, contando a anti
guidade desde 20 de Setembro de 1976 e com direito a venci
mentos desde 1 de Novembro de 1984.
(Por portaria de 9 de Setembro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 276-A/75.)

Centro de Instrução de Operações Especiais
Major do serviço geral do Exército, o capitão do mesmo serviço
(50191011) José António de Almeida Ferreira, contando a anti
guidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 7 de Setembro de 1986. 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 1986, os
alunos da Academia Militar abaixo designados:
A tenente-aluno:
Nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 5.° da Portaria n.° 281/77:
Curso de Engenharia:
Alferes aluno n.° 25/4.a (04118383) António Manuel dos Santos
Silva;
Alferes aluno n.° 286/4.a (18679084) Afonso Jorge Alves Pereira
Marques;
Alferes aluno n.° 346/4.’ (02742883) Hermínio Teodoro Maio;
Alferes aluno n.° 270/4.a (01998383) Mário António Alves de Castro.
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A aspirante-a-oficial aluno:
Nos termos do disposto no n.° 2 do artigo 5.° da Portaria 281/77:
Curso de Engenharia:
Cadete aluno n.° 146/4.a (17837086) Jorge Manuel Noronha da Sil
veira Alves Caetano;
Cadete aluno n.° 209/4.a (04909583) Vítor Martins Primo;
Cadete aluno n.° 219/4.0 (02802585) José Fernando Aidos Rocha;
Cadete aluno n.° 123/4.a (17978780) Rogério Paulo Faria das Neves
e Castro (é oriundo de 1.0 cabo de artilharia).
Curso de Infantaria:
Cadete aluno n.° 42/4.a (17766982) Fernando Manuel Rodrigues
Pereira de Albuquerque;
Cadete aluno n.° 211/4.a (11689185) João Carlos Cabral de Almeida
Loureiro Magalhães;
Cadete aluno n.° 223/4.a (19052884) Fernando Mário dos Santos
Martins;
Cadete aluno n.° 242/4.0 (03476485) João Pedro Rato Boca de
Oliveira Ribeiro;
Cadete aluno n.° 205/4.0 (08976784) João Carlos Sobra! dos Santos;
Cadete aluno n.° 393/4 a (04273084) Pedro Manuel Monteiro Sardinha;
Cadete aluno n.° 236/4.a (19901885) Pedro Miguel Alves Gonçalves
Soares;
Cadete aluno n.° 391/4.a (04633584) António Pedro Proença Esga
lhado;
Cadete aluno n.° 397/4.a (09043084) António Augusto Gonçalves.
Curso de Artilharia:
Cadete aluno n.° 97/4.a (05406279) Vítor Jacinto Evangelista (é
oriundo de furriel miliciano de infantaria);
Cadete aluno n.° 232/4.a (09816685) José Mota Mendes ferreiro;
Cadete aluno n.° 63/4.0 (12680584) Nuno Manuel Monteiro fernandes;
Cadete aluno n.° 347/4.a (16416486) Carlos Manuel Cordeiro Ro
drigues;
Cadete aluno n.° 86/4.a (05184978) José Manuel Tomaz Luís (é oriun
do de 1.0 sargento do serviço geral do Exército);
Cadete aluno n.° 9$/4.a (01616580) Filipe Basílio Pinto Ferreira da
Silva (é oriundo de furriel miliciano de infantaria);
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Cadete aluno n.° 325/4? (03041483) Carlos Alberto Borges
fonseca;
Cadete aluno n.° 33$/4.a (19734785) Luís Miguel Green Dias
Henri
ques.

Curso de Cavalaria:
Cadete aluno ri.0 163/4? (15050$84) José Pedro Leitão do
Carmo
Costa;
Cadete aluno n.° 200/4.a (13736285) Rogério da Piedade Fernan
des
dos Santos;
Cadete aluno ri? 166/4.a (12763583) Carlos Manuel Siborro Reis;
Cadete aluno ri.° 225/4? (11982484) Paulo José Malaca da
Cunha
Filipe;
Cadete aluno n.° 24l/4.z (13952585) João Francisco Fé Nabais
;
Cadete aluno n.° 497/4.a (12002183) Carlos Nuno Simões de
Meio.
Curso de Transmissões:
Cadete aluno n? 116/4? (NIP -043460 E) Alvaro Domingos
Mar
ques Moleiro (é oriundo de 1.0 cabo da força Aérea);
Cadete aluno n.° l91/4.a (08929484) Antonino Meichior Pereira
de
Meio;
Cadete aluno ri.° 294/4? (15635985) Rui Manuel Neves dos Santos
;
Cadete aluno n.° 398/4.’ (19886885) Luís Filipe Camelo Duarte Santos
.
-

Curso de Administração Militar:
Cadete aluno

ri.°

114/4? (10107177) José Maria Monteiro Varela

(é oriundo de 1? cabo readmitido).
Na situação de reforma extraordinária:

Graduado no posto de coronel de infantaria, na situação de reform
a
extraordinária, nos termos dos artigos 1.0 e 4.° do Decreto-Lei
n.° 295/73, de 9 de Junho, o tenente-coronel de infanta
ria
(51400211) Joaquim Evánio Rodrigttes de Vasconcelos, contan
do
a antiguidade de 31 de Março de 1986.
A graduação deste oficial não lhe confere direito a qualqu
er
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).
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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 graduado de
infantaria (31627162) Hemâni de Jesus Baganha de Arnedo,
contando a antiguidade de 18 de Janeiro de 1986.
A graduação deste oficial não lhe confere direito a qualquer
alteração na pensão de reforma, caictilada e estabelecida na data
da mudança de situação (artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 295/73,
de 9 de Junho).
Graduado no posto de major de cavalaria, na situação de reforma
extraordinária, nos termos dos artigos 1.0 e 4.° do Decreto-Lei
n.° 295/73, de 9 de Junho, o capitão de cavalaria (00276666)
Luís Filipe de Jesus Baganha de Arnedo, contando a antiguidade
de 20 de fevereiro de 1984.
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 14 de Outubro de 1986.)

V

—

COLOCAÇÕES, EXONERAÇÕES E TRANSFERËNCIAS
Oficiais do quadro permanente
Corpo de oficiais generais:
Quartel-General da Região Militar do Centro

Comandante, o general, do Estado-Maior do Exárcito, (50273511)
Amílcar Fernandes Morgado.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1986.)
Instituto de Altos Estudos Militares
General, adido, do Quartel-General da Região Militar do Norte,
(51772911) Raul Jorge Gonçalves Passos.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1986.)
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Armas e serviços:
Estado-Maior do Exército
Tenente-coronel de cavalaria, do Quartel-General da Região Militar
do Norte, (50433911) José Rocha de Oliveira Pinto.
(Por portaria de 15 de Agosto de 1986.)
Major de cavalaria, da Escola Prática de Cavalaria, (71248165) An
tónio José Nunes de Meio.
(Por portaria de 6 de Agosto de 1986.)
Major do serviço geral do Exército, supranumerário, (51259711)
Manuel José Gonçaives da Silva.
(Por portaria de 27 de Março de 1986.)
Direcção do Serviço de Pessoal

Repartição de Oficiais
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (42109857)
José Pedrosa Capitão.
(Por portaria de 5 de Março de 1986.)
Direcção do Serviço de Pessoal
Repartição de Sargentos
Tenente-coronel de artilharia, do Grupo de Artilharia de Campanha
da 1.a Brigada Mista Independente (Regimento de Artilharia
de Leiria), (34234257) Luís Mário Ventura frança Galvão.
(Por portaria de 14 de Agosto de 1986.)

Direcção da Arma de Infantaria
Coronel de infantaria, do Regimento de Infantaria de Angra do
Heroísmo, (51291411) Renato Vieira de Sousa.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1985.)
Coronel de infantaria, do Quartel-General da Zona Militar dos
Açores, (51398311) Mário José Vargas Cardoso.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1986.)
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Major de infantaria, do Batalhão de Infantaria Mecanizado da
1.a Brigada Mista Independente (Agrupamento Base de Santa
Margarida), (04760263) Manuel Fernando Vizela Marques Car
doso.
(Por

portaria

de

22

de Setembro de

1986.)

Direcção da Arma de Artilharia
Coronel de artilharia, da Academia Militar, (51463811) Domingos
Amaral Barreiros.
(Por portaria de 18

de Agosto de

1986.)

Coronel de artilharia, do Agrupamento Base de Santa Margarida,
(51355811) Nuno Ramiro Esteves.
(Por portaria de 5 de Setembro de 1986.)

Major de artilharia, do Grupo de Artilharia de Campanha da
1.a Brigada Mista Independente (Regimento de Artilharia de
Leiria), (07935566) Manuel João Ferreira de Sousa.
(Por portaria de 15 de Agosto de 1986.)

Direcção da Arma de Cavalaria
Coronel de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de Braga, (51353611)
Jaime Alexandre Santos Marques Pereira.
(Por portaria de 27 de

Março

de 1986.)

do

Exército,

Direcção da Arma de Engenharia
Tenente-coronel de engenharia, do Estado-Maior
(50775111) Eduardo Augusto Nunes Pinto.

(Por portaria de 11 de Agosto de 1986.)

Tenente-coronel de engenharia, do Regimento de Engenharia n.° 1,
(50775711) Henrique Maiçal de Araújo Leite.
(Por portaria de 29 de Setembro de 1986.)
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Capitão de engenharia, da Delegação do Serviço de Fortificações
e Obras do Exárcíto da Zona Militar da Madeira, (19179075)
Diogo Joaquim Freire de Mesquita Lavajo.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1986.)

Direcção da Arma de Transmissões
Tenente de transmissões, do Depósito Geral de Material de Trans
missões, (17779174) José António Lobão Bernardo.
Tenente de transmissões, do Regimento de Transmissões (15081578)
Henrique da Silva Castanheira Macedo.
(Por portaria de

1 de Agosto

de

1986.)

Direcção do Serviço de Saúde
Tenente-coronel médico (50938111) Eduardo Manuel Pereira da Mota,
do Hospital Militar Principal.
(Por portaria de

3

de Abril de

1986.)

Capitão veterinário, da Escola Prática do Serviço Veterinário Militar,
(04827470) Artur Dinis Fernandes.
(Por portaria de 2

de Abril de

1986.)

Direcção do Serviço de Administração Militar
Coronel do serviço de administração militar, do Centro de Gestão
financeira da Região Militar do Sul, (51304311) José Martins
Patrício.
(Por portaria de 13 de Março de 1986.)

Tenente-coronel do serviço de administração militar, supranumerário,
(50898811) Armando Fonseca de Almeida.
(Por portaria de 10 de Março de 1986.)

Direcção do Serviço de Material
Coronel do serviço de material (material), supranumerário, (50773911)
Fernando Soares da Costa.
(Por portaria de 16

de Março de 1986.)
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Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
(50137411) Lourenço da Silva Bastos, da Escola Prática do
Serviço de Material.
(Por portaria de 31 de Março de 1986.)

Direcção do Serviço de Educação Física do Exército
Coronel de artilharia, do Quartel-General da Zona Militar dos
Açores, (51195811) Alexandre da Costa Coutinho e Lima.
(Por portaria de

19

de Setembro de 1986.)

Quartéis.generais:
Região Militar de Lisboa
Coronel de artilharia, da Direcção da Arma de Artilharia, (50814611)
José Machado da Graça Malaquias.
(Por portaria de 3 de Setembro de 1986.)

Região Militar do Norte
Coronel de infantaria, do Estado-Maior do Exército, (51401011)
Virgílio Paiva Barreto Magalhães.
(Por

portaria

de

7

de Agosto de 1986.)

Major de infantaria, do Comando e Companhia de Comando e
Serviços da fa Brigada Mista Independente (Agrupamento Base
de Santa Margarida), (01223563) David Manuel de Matos Mar
telo.
(Por portaria de 14 de Agosto de 1986.)
Região Militar do Sul
Coronel de cavalaria, da Direcção da Arma de Cavalaria, (51306011)
João Luís da Costa Estorninho.
(Por portaria de 9 de Setembro de 1986.)

Zona Militar dos Açores
Major de artilharia, do Quartel-General da Região Militar do Centro,
(02374564) Fernando Góis Moço.
(Por

portaria de 20 de

Agosto de 1986.)
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Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução
e unidades:
Infantaria:
Regimento de Infantaria de Beja
Comandante, o coronel de infantaria, do Quartel-General da Região
Militar do Sul, (51398511) Waldemar Sesinando Monteiro Bap
tista.
(Por portaria

de

10 de Setembro de 1986.)

Regimento de Infantaria do Porto
Tenente-corei’l de infantaria, do Regimento de Infantaria de Angra
do I-leroiaino, (50995511) Luciano António Jesus Garcia Lopes.
(Por

portaria

de

14

de Agosto de

1986.)

Major de infantaria, do Quartel-General da Região Militar do Norte,
(05754164) José Adelino Mota e Castro Carneiro.
(Por portaria de

7 de

Julho de

1986.)

Regimento de Infantaria de Vila Real
Tenente-coronel de infantaria, supranumerário, (43002762) António
José Sardoeira Pereira da Silva.
(Por portaria

de 1

de Fevereiro de

1986.

Artilharia:
Regimento de Artilharia de Lisboa
Tenente-coronel de artilharia, do Quartel-General da Região Militar
do Sul, (50448711) Fernando de Matos Alves.
(Por portaria de

8 de

Setembro

de 1986.)

Regimento de Artilharia da Serra do Pilar
Major de artilharia, do Grupo de Artilharia de Campanha da
1.” Brigada Mista Independente (Regimento de Artilharia de
Leiria), (40218159) Arlindo Augusto Soares.
(Por portaria de 15 de Agosto de 1986.)
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Centro de Instrução de Artilharia Antiaérea de Cascais

Capitão de artilharia, do Grupo de Artilharia de Campanha da
l.a Brigada Mista Independente (Regimento de Artilharia de
Leiria), (51995911) Rui Teixeira de Freitas.
(Por portaria de 5 de Agosto de 1986.)

Cavalaria:
Escola Prática de Cavalaria
Major de cavalaria, da Direcção da Arma de Cavalaria, (02831863)
Carlos Manuel Serpa de Matos Gomes.
(Por portaria de 11 de Agosto de 1986.)

Regimento de Cavalaria de Santa Margarida
Major de cavalaria, da Escola Prática de Cavalaria, (07984869)
Miguel João de Oliveira Sequeira Marcelino.
(Por portaria de 11 de Agosto de 1986.)

Engenharia:
Regimento de Engenharia n.° 1
Capitão de engenharia, da Escola Prática de Engenharia, (14280474)
João Alfredo Lourenço Lopes da Rosa.
(Por portaria de 3 de Agosto de 1986.)

Regimento de Engenharia de Espinho
Capitão de engenharia, da Delegação do Serviço de fortificações e
Obras do Exército da Região Militar do Norte, (00112775)
José Eduardo fernandes da Silva.
(Por portaria de 11 de Agosto de 1986.)
Tenente de engenharia, da Escola Prática de Engenharia, (61171073)
Fernando Manuel Borges Dias.
(Por portaria de 18 de Agosto de 1986.)
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Õrgãos de execução dos serviços e outros elementos:
Estabelecimentos de instrução
Instituto de Altos Estudos Militares
Major de infantaria, da Escola Prática de Infantaria, (09473566)
José Inácio Sousa.
(Por portaria de 4 de Setembro de 1986.)

Coronel de artilharia, da Direcção da Arma de Artilharia, (51241111)
António Albuquerque.
(Por portaria de 18 de Agosto de 1986.)

Major de cavalaria, da Direcção da Arma de Cavalaria, (01614165)
António Alberto da Palma.
Major de cavalaria, da Direcção da Arma de Cavalaria, (41477062)
Manuel de Assis Teixeira Góis.
Major do serviço de administração militar, da Academia Militar,
(50725711) Sérgio Parreira de Campos.
(Por portaria de

7 de

Julho de

1986.)

Academia Militar
Alferes de artilharia, do Regimento de Artilharia de Costa, (12348981)
António Silva Lopes.
(Por portaria de 15 de Agosto de 1986.)

Colégio Militar
Tenente-coronel de infantaria, do Regimento de Infantaria de
Elvas,
(51401511) Carlos Marques Santos Costa.
(Por portaria de

14

de Agosto de

1986.)

Escola de Sargentos do Exército
Capitão de artilharia, da Escola Prática de Artilharia, (09227271)
Albano Manuel Monteiro de Albuquerque.
(Por portaria

de

1 de

Agosto de

1986.)
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Major de cavalaria, da Escola Prática de Cavalaria, (03935864)
José Carlos Cadavez.
(Por portaria de 11 de Agosto de 1986.)
Capitão de cavalaria, da Escola Prática de Cavalaria, (00481074)
Alberto Jorge da Silva Crispim Gomes.
(Por portaria de 4 de Agosto de 1986.)

Diversos:
.

Brigada Mista Independente

Agrupamento Base de Santa Margarida
Comandante, o coronel de infantaria, do Estado-Maior do Exército,
(51399811) Joaquim Pires Antunes Rapoula.
(Por portaria de 9 de Setembro de 1986.)

1.a Brigada Mista Independente
1.0

Batalhão de Infantaria Motorizado

(Regimento de Infantaria de Tomar)
Major de infantaria, da Escola Prática de Infantaria, (14033168)
António José Marques Pires Nunes.
(Por portaria de 14 de Agosto de 1986.)

1

.

Brigada Mista Independente

Grupo de Artilharia de Campanha
(Regimento de Artilharia de Leiria)
Major de artilharia, do Regimento de Artilharia de Costa, (07922164)
Victor Marçal Lourenço.
(Por portaria de 14 de Agosto de 1986.)
Major de artilharia, do Agrupamento Base de Santa Margarida,
(08323268) Mário Augusto Mourato Cabrita.
(Por portaria de 5 de Setembro de 1986.)
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Centro financeiro do Exército
Coronel do serviço de administração militar, da Direcção do Serviço
de Administração Militar, (51210411) Manuel Alberto Simões
Rios.
(Por portaria de 11 de Setembro de 1986.)

Delegação do Serviço de Fortificações e Obras do Exército
da Zona Militar dos Açores
Major de engenharia, do Regimento de Engenharia de Espinho,
(04636063) Armando António Azenha Cação.
(Por portaria de 15 de Agosto de 1986.)
Delegação do Serviço de Fortificações e Obras do Exército
da Zona Militar da Madeira
Capitão de engenharia, da Delegação do Serviço de Fortificações
e Obras do Exército da Região Militar de Lisboa, (02088673)
Vasco de Andrade Nunes.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1986.)
Depósito Geral de Material Sanitário
Coronel farmacêutico, supranumerário, (52156611) Rui Fernandes
Falcão.
(Por portaria de 8 de AbriL de 1986.)
Adidos:
Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos
Nomeado chefe dos Serviços Industriais do Laboratório Militar de
Produtos Químicos e Farmacêuticos, nos termos do mapa VII
anexo ao Decreto-Lei n.° 48 566, de 3 de Setembro de 1968,
o major farmacêutico (12931471) Francisco Manuel Gomes
Genebra, do Hospital Militar Principal, em substituição do
tenente-coronel farmacêutico José António Barreto Damas Mora,
que foi exonerado das referidas funções em 1 de Janeiro de
1983.
(Por portaria de 12 de Fevereiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 7 de Outubro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
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Manutenção Militar
Nomeado chefe da Sucursal de Coimbra 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 Abril de 1973, o major do serviço de administração
militar (42477362) Júlio Eduardo Gonçalves de Campos, para
preenchimento de vaga do antecedente não provida
O referido oficial continua 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 portaria de 2 de Maio de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 7 de Outubro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Oficiais do quadro de complemento
Direcção do Serviço de Pessoal
Repartição de Praças
Capitão miliciano do serviço de pessoal, do Batalhão do Serviço
Geral do Exército, (01675566) António Manuel dos Santos
Ribeiro.
(Por portaria de 2 de Julho de 1986.)

Regimento de Engenharia n.° 1
Capitão miliciano de engenharia, da Direcção do Serviço de forti
ficações e Obras do Exército, (03607565) Avelino Augusto
Pacheco dos Santos.
(Por portaria de 22 de Setembro de 1986.)

VI— RECTIFICAÇÕES DE PENSÕES DE RESERVA

General (51387011) António Joaquim Alves Moreira, pensão mensal
de 151 380$00 desde 1 de Julho de 1986. Conta 36 anos de
serviço.
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Brigadeiro (50269811) Hermínio Duarte Ferreira, pensão mensal de
119 222$00, desde 21 de Julho de 1986. Conta 36 anos de
serviço.
(Por portaria de 9 de Setembro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Tenente-coronel de infantaria (51218811) Luís Adão de Aguiar,
pensão mensal de 101 400$00, desde 1 de Julho de 1986. Conta
36 anos de serviço.
(Por portaria de 24 de Setembro de 1986. 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
com o Curso Geral do Estado-Maior (44292553) António José
de Carvalho Monteiro fixado na portaria publicada na Ordem
do Exército, 2? Série, n.° 10, de 15 de Maio de 1986, é
alterado para 100 310$00, desde 4 de Março de 1986.
(Por portaria de 9 de Setembro de 1986. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)

Capitão de infantaria (50996311) Amaro Eugénio Grilo frade, pensão
mensal de 48 008$00, desde 25 de Julho de 1986. Conta 21
anos de serviço.
(Por portaria de 24 de Setembro de 1986. 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 coronel de cavalaria
(51468411) António Torres de Andrade e Silva fixado na
portaria publicada na Ordem do Exército, 2. Série, n.° 13,
de 1 de Julho de 1986, página 1095, é alterado para 98 940$00,
desde 30 de Dezembro de 1985.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Capitão de transmissões (serviços técnicos
ramo exploração)
(50981611) Rui Bernardino Claro, pensão mensal de 96 933S00,
desde 4 de Agosto de 1986. Conta 36 anos de serviço.
—

(Por portaria de 9 de Setembro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Capitão médico (50935211) Alberto Antunes, pensão mensal de
79 994$00, desde 21 de Julho de 1986. Conta 34 anos de
serviço.

(Por portaria de 24 de Setembro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Tenente-coronel do serviço de material (serviços técnicos de manu
tenção) (51190811) Romão José Ribeiro Baginha, pensão mensal
de 69 000$00, desde 1 de Novembro de 1984. Conta 36. anos
de serviço.
O valor da rectificação de pensão de reserva do tenente-coronel
do serviço de material (serviços técnicos de manutenção)
(50002711) André Garcia da Silva fixado na portaria publicada
na Ordem do Exército, 2. Série, n.° 8, de 15 de Abril de
1986 página 759, é alterado para 85 667$00 desde 1 de Outubro
de 1985.
Major do serviço de material (serviços técnicos de manutenção)
(50706611) João José dos Santos Ferreira, pensão mensal de
104 762$00, desde 23 de Junho de 1986. Conta 36 anos de
serviço.
Tenente-coronel do serviço geral do Exército (51343611) Arlindo
Alberto Trancoso Poças Falcão, pensão mensal de 81 220$00,
desde 1 de Novembro de 1984. Conta 36 anos de serviço.
O valor da rectificação da pensão de reserva do tenente-coronel
do serviço geral do Exército (51487311) Caetano José Soares
fixado na portaria publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 5, de 1 de Março de 1986, página 485, é alterado para
69 000$00 desde 1 de Novembro de 1984.

Capitão do serviço geral do Exército (52259211) António José
fernandes, pensão mensal de 90 300$00, desde 1 de Agosto
de 1986. Conta 36 anos de serviço.
(Por portaria de 9 de Setembro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

VII— ACTUALIZAÇÃO DE PENSÕES DE RESERVA
Actualização das pensões de reserva dos oficiais a seguir men

cionados, desde as datas que se lhes indica:
Com 36 anos de serviço:
Desde 1 de Janeiro de 1985:
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Capitão:
(50440811) José Duarte Esteves, 79 790$00 (a).
(a) Rectifica a publicada na O. E. 23/85.
Desde 1 de Janeiro de 1986:
Coronéis:
(50024411) Júlio dos Santos Batei, 115650$00;
(50061611) Rogério Castela Jacques, 115 650$00;
(50061511) Mário Vasco de Oliveira, 124 700$00;
(50269011) Fernando Alves Aldeia, 124 700$00;
(50268511) José Gonçalves de Matos Duque, 107 400$00;
(50268111) Henrique Chagas Lopes, 107 400$00;
(50268811) Manuel Teodoro dos Ramos, 125 660$00;
(50269211) Delfim Nunes, 115 980$00;
(50416811) António José de Moura Velez, 106 600$00;
(50429311) Octávio Mendes da Silva, 106 900$00;
(50278411) Jorge Alberto Guerreiro Vicente, 107 400$00;
(50194411) José Luís Trinité Rosa, 124700$00;
(50163711) Rui Fernando Apolónio Reis, 124 700$00;
(50187711) Álvaro Jorge Rogado Quintino, 115 650$00;
(50212311) Fernando Carneiro de Magalhões, 124 700$00;
(51096311) Rui de Mendonça Salgado Lameiras, 124 700$00;
(51097411) António Luciano de Matos, 107 400$00;
(51100511) José João de Matos Neves, 107 400$00;
(50330611) António Pedro Ribeiro Gaspar, 107 400$00;
(50416711) Vasco António Pereira Horta Correia Martins, 106 600$00;
(50272611) Nuno Alexandre Lousada, 106 900$00;
(50274711) Manuel Basítio de Almeida Teixeira de Aguiar da Câ
mara, 115 650$00;
(50266511) Manuel dos Santos Moreira, 107 400$00;
(50264711) João de Sintra Carretas, 116 530$00;
(50266911) António Soares Tavares da Costa, 107400$00;
(50267411) António Gamboa Martins Bragança, 107 400$00;
(51086011) Fernando de Sousa, 124700$00;
(51082411) José Manuel Marques, 115 650$00;
(51082011) Joaquim Custódio da Costa Gouveia, 115 650$00;
(51122211) Manuel Eduardo de Azevedo Simões, 124 700$00;
(51126511) António Malta Leuschner Fernandes, 115 650$00;
(51122711) Luís Augusto Rodrigues de Carvalho, 115 650$00;
(51112611) José dos Santos Preto, 115 650$00;
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(51105311) Hilário Marques da Gama, 115 650$00;
(51130411) Rui José Tavares Simões, 124 700$00;
(51103811) Fernando Ermida, 115 650$00;
(51103911) Aníbal José Mendes Ginja Brandão dos Santos Viegas,
115 650$00;
(50463311) Francisco Manuel da Costa Almeida, 116 050$00;
(51093611) António Lemos de Carvalho, 118 667$00;
(51165411) Carlos Emiliano Fernandes, 115 650$00;
(51163911) Cassiano Diego da Silva, 106 600$00;
(51145311) Mário Abrantes da Silva, 115 650$00;
(51137511) Carlos Gonçalves Ferreira, 106 600$00;
(51140411) José da Costa Pereira de Sande de Sacadura Botte
Corte-Real, 106 900$00;
(51138211) José Maria do Amaral, 111 700$00;
(50508411) Jorge Eduardo Rodrigues y Tenário Correia Matias,
125 300$00;
(50270111) Nuno Bessa de Almeida Frazão, 107 500$00;
(50457311) João Carlos Craveiro Lopes, 118 300$00;
(50264611) Francisco Cruz de Freitas Teixeira de Aguiar, 107 750$00;
(51164711) António Pais Andorinho Romão, 115 876$00;
(51130111) Fernando Jorge Barbosa dos Santos Leite, 125 179$00;
(51114911) José Manuel Caldeira de Pina Castelo Branco de Car
valho Figueira, 134 871$00;
(51163111) Virgílio Martins Raposo, 118 050$00;
(50436311) Eugénio Ferreira Lopes, 124 138$00;
(50508211) José da Silva Pinto Ferreira, 116 303$00.
Tenentes-coronéis:
(50139111)
(50062011)
(50898311)
(50568711)
(50325911)
(50326611)
(50156211)
(50207211)
(50267611)
(51218811)
(51091511)
(51092911)
(51096411)
(51097311)
(51098011)

Fernando José Gonçalves Cerqueira, 96 600$00;
Fernando Xavier Vidigal da Costa Cascais, 113 700$00;
Alfredo Augusto de Brito Amaral, 105 150$00;
Jorge Duarte Mesquita, 96 600$00;
Octávio Duílio Leal Gomes Leite, 105 150$00;
José dos Santos Almeida, 96600$00;
Gustavo Henrique Rebelo de Sousa, 96 600$00;
Amadeu Ferreira Mendes, 96 600$00;
António Emílio Gameiro Cardoso, 97 400$00;
Luís Adão de Aguiar, 96 600$00;
Virgílio António Alves Guimarães, 105 150$00;
Luís Alberto Monteiro de Oliveira Leite, 105 150$00;
Eduardo Augusto Lobato de Sousa, 113 700$00;
Alvaro Augusto Fonseca Sabbo, 96 600$00;
Bento Lopes da Costa, 113 700$00;
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(51098511) José Fernando Esteves de Leitão e Sousa, 105 150$00;
(51099411) João da Paz Laranjo Mourato, 105 150$00;
(51103711) António Fernando Mendes Pedroso, 96 600$00;
(50272411) Pedro João dos Santos Reis, 106030$00;
(50282011) Améríco Alves Martins, 96 600$00;
(50272711) António Manuel da Graça Pinheiro Rodrigues Inácio de
Paiva, 97 400$00;
(50277011) José Fernando Vieira Lizardo Gomes Coelho de Oliveira,
105 150$00;
(51083911) Eduardo Monteiro Nunes Prudente, 105 150$00;
(51084011) Manuel de Castro Pita Duarte de Almeida, 105 150$00;
(51084411) Rui Silvino de Freitas Lopes, 105 150$00;
(51084511) Abel José Coelho de Sousa Sacadura, 113 700$00;
(51113511) Fernando Ferreira da Cunha, 105 150$00;
(51108011) José Pinto Henriques de Frias, 96 900$00;
(51106211) João Mário de Sampaio e Castro, 105 150$00;
(51165311) Francisco do Carmo Veiga, 113 700$00;
(51104911) Tiago Adalberto de Brito Nascimento, 109 121$00;
(51169011) Emilio Marques Garcia, 97 000$00;
(50457811) José Manuel de Oliveira Marinho Falcão, 103 200$00;
(50273311) José António Luz de Almeida, 96 600$00;
(51134311) Horácio Vieira Ribeiro, 105 288$00;
(51174011) Ãlvaro Romão Duarte, 108 950$00;
(50278211) António Manuel de Palma Baracho, 115 900$00;
(50436611) João Manuel Martins Correia, 105 550$00.

Majores:
(52164811)
(52163211)
(50040711)
(50638411)
(50567911)
(42050753)
(50013911)
(31064646)
(31200153)
(50169611)
(50158811)
(50244611)
(51086311)
(51132311)
(51116211)
(51106511)

Fernando Luís Maria Correia de Araújo, 99 980$00;
Manuel José Couteiro, 91 900$00;
João Manuel Magalhães Meio Mexia Leitão, 99980$00;
José Ferreira da Silva, 108 060$00;
António Eduardo de Carvalho Lopes, 108 060$00;
Orlando José do Espírito Santo Ramos, 108 060$00;
Jorge Henriques Borges Lapão, 99 980$00;
Henrique José Gonzalez Costa Jardim, 108 060$00;
Francisco Joaquim de Passos Águas, 99 980$00;
Benjamim Carmo Pereira da Silva, 91 900$00;
António de Jesus Sena, 99 980$00;
Inácio António da Conceição Piedade, 91 900$00;
Francisco Carvalho de Meio, 108 060$00;
Américo Florêncio, 99980$00;
Luís António dos Santos Maia, 92200$00;
Carlos Eugénio de Oliveira Carvalho, 99980$00;
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(50932011) Francisco Filipe Rocha da Silva, 91 900$00;
(02319567) António Alves Marques Júnior, 92 013$00.
Capitães:
(51357411) Alberto Cruchinho de Só, 92 060$00;
(31015848) Rafael Ângelo Pereira dos Santos Oliveira, 92 060$00;
(50430311) Lício da Silva, 84700$00;
(50424911) Fernando Garcia da Rocha, 84 700$00;
(50297711) Manuel José de Barros Carvalho, 84 700$00;
(50201211) Carlos da Conceição Silva, 92060$00;
(50217311) Manuel da Rocha, 92060$00;
(50174311) António da Cruz, 92060$00;
(50189211) Álvaro João da Costa, 84700$00;
(51090411) Manuel Andrade de Serra, 84700$00;
(51089711) Orlando Zola Martins, 92060$00;
(51089511) Tomás Lourenço da Fonte, 84 700$00;
(51092311) António Francisco da Silva Camacho, 92 060$00;
(51095511) Manuel Vieira Freire, 92060$00;
(51094911) José Maria Alves Maio, 92 060$00;
(51094211) António Marques Fontes, 92 060$00;
(51093411) Virgílio de Almeida Magalhães, 84700$00;
(51093111) Manuel da Mota Longo Gonçalves, 99420$00;
(51099011) Amílcar Dias Parro, 84700$00;
(51100611) Victor Gago da Câmara Palha, 99420$00;
(51164311) José de Melo Maias Meira, 84700$00;
(51146511) António Vaz Maleiro Cardoso, 99420$00;
(51154211) Augusto Pedro Martins, 92060$00;
(51154311) António dos Santos Deodato, 84 700S00;
(51154611) Amilcar de Azevedo freitas, 92060$00;
(51156411) Álvaro Alvos Antunes, 92 060$00;
(51161111) Raul Manuel de Sousa Paz, 92 060$00;
(51140911) Mário Amadeu Domingues Ferreira, 92 060$00;
(50003111) João António Aires, 84 700$00;
(50211811) Joaquim Alves, 84900$00;
(50086611) António José Pessoa Dinis, 85 083$00;
(50339711) Aníbal da Conceição Crespo, 107 420$00;
(50459111) António Pedro Guerreiro, 107 420$00;
(52188511) Nicolau Manuel da Costa Pimentel Cabral, 93 348$00;
(61054561) Armindo Martins Antunes, 85 288$00;
(52165611) José Gonçalves Mateus, 92 448$00;
(51174111) Abílio de Oliveira Tomás, 92060$00;
(51166611) Amadeu José Agostinho Fernandes Moreira, 85 200$00;
(51154111) António da Silva Videira, 92448$00;
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(50397911)
(50329611)
(50327011)
(50332411)
(50372811)
(50246211)
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(51087411)
(51083811)
(51133011)
(51126711)
(51116011)
(51111811)
(51104411)
(50459211)
(52266211)
(51094011)
(50440811)
(51088111)
(50451311)
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Fernando da fonseca Reis, 99 998$00;
Afonso Capela Ribeiro, 84700$00;
Augusto do Nascimento Gonçalves, 92 060$00;
Lopo Sobral Casanova, 84700$00;
Orlando Duarte Cintra, 92 060$00;
Felisberto Moniz Bettencourt, 84 700$00;
Manuel da Fonseca Taveira, 84 700$00;
Augusto de Pinho, 84 700$00;
Raul Martins de Carvalho, 92 060$00;
Renato Lopes de Araújo, 92060$00;
David Rodrigues da Cruz, 84 700$00;
Ramiro Martins de Carvalho, 84700$00;
António da Graça Monteiro, 84 700$00;
José Silvestre Gaspar do Vale, 92060$00;
Estanislau Guerra, 92060$00;
Américo Rodrigues Batata, 85 636$00;
Joaquim Fernandes Pereira, 84 700$00;
José Figueiredo de Assis, 91 300$00;
José Duarte Esteves, 93 060$00;
José Augusto Mendes, 86973$00;
Manuel António Gonçalves, 92918$00.

Com menos de 36 anos de serviço:
Desde 1 de Janeiro de 1986:
Coronéis:
(50699611) José Rodrigues Raimundo, 98947$00. Conta 33 anos e
2 meses de serviço;
(50597311) Manuel António Lopes, 101 456$00. Conta 34 anos e
2 meses de serviço;
(50508311) José Victor da Costa Morais, 113 508$00. Conta 35 anos
e 4 meses de serviço;
(50272311) Manuel João Borges de Madureira Pires, 100 155$00.
Conta 33 anos e 6 meses de serviço;
(50769811) Carlos Américo Viegas, 76 802$00. Conta 25 anos e 3
meses de serviço;
(51287611) Manuel José Teles de Abreu, 106 405$00. Conta 35 anos
e 10 meses de serviço;
(50773711) António José Marques da fonseca, 74 792$00. Conta 25
anos de serviço;
(51324811) Júlio César Pedreira de Campos, 108 731$00. Conta 33
anos e 9 meses de serviço;
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(50774011) Carlos Alexandre Correia Leal Machado, 65 328$00. Conta
22 anos de serviço;
(51094311) Manuel Maria de Sousa Tanlindo, 102 405$00. Conta
34 anos e 7 meses de serviço;
(51279311) Daniel Pires Lourenço, 96507$00. Conta 32 anos e 6
meses de serviço;
(51278711) Manuel José Magro, 117 076$00. Conta 35 anos e 2
meses de serviço;
(51286311) José Carlos de Araújo Santos Belfo, 99866$00. Conta
32 anos e 11 meses de serviço;
(50244111) Fernando Eduardo Tinoco Barradas, 80 670$00. Conta 27
anos e 2 meses de serviço;
(50267911) Domingos José Cravo, 102 676$00. Conta 34 anos e 5
meses de serviço;
(50266411) João Manuel Gonçalves de Oliveira, 97 207$00. Conta
32 anos e 7 meses de serviço;
(50243511) Vasco Guilherme Castro Neves, 92 053$00. Conta 31
anos de serviço;
(50243711) Mário David dos Santos, 86 114$00. Conta 29 anos do
serviço;
(50686211) Manuel Robalo dos Santos, 109 537$00. Conta 34 anos
de serviço;
(50324711) Rogério Fernando Sequeira Taborda e Silva, 95 022$00.
Conta 32 anos de serviço.

Majores:
(32118049) José Máximo Mancada de Oliveira e Silva, 74985$00.
Conta 27 anos de serviço;
(36331953) Hermenegildo António Leite Mota, $6 094$00. Conta 31
anos de serviço;
(09849964) José Luís do Vale Mesquita, 51 056$00. Conta 20 anos
de serviço;
(02898666) Alberto Nuno Lara Ponces de Carvalho, 46 200$00. Conta
1$ anos e 7 meses de serviço;
(10079568) José Paulo de Meio e Azevedo, 44 079$00. Conta 16
anos e 10 meses de serviço;
(08691966) Vasco Manuel Charters Ribeiro Godinho, 52 001$00.
Conta 20 anos e 11 meses de serviço;
(42039054) António do Vale Leitão, 91 646$00. Conta 33 anos de
serviço;
(37212749) António Francisco do Vale, 83 317$00. Conta 30 anos
de serviço;
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(41055952) Francisco da Costa Alcântara Dias Lopes da Silva,
53 608$00. Conta 21 anos de serviço;
(51266011) Alberto Marques Osório, 87 007$00. Conta 34 anos e 1
mês de serviço;
(46284454) Manuel Baptista Ramos, 97 203$00. Conta 35 anos dc
serviço;
(51196111) Luís Filipe Bandeira de Lima Osório Bernardo, 74 031$00.
Conta 29 anos de serviço;
(37068152) Luís Miguel da Silva Ataíde, 80 539$00. Conta 29 anos
de serviço;
(50330811) José da Conceição Esteves, 86 79400. Conta 34 anos dc
serviço;
(50343511) Jorge Manuel Menezes Rosa, 71 478$00. Conta 28 anos
de serviço;
(53079111) Alexandre Hipólito dos Santos, 58 714$00. Conta 23 anos
de serviço;
(50474011) Victor Manuel Rodrigues Capote, 69225$00. Conta 27
anos de serviço;
(40004355) Pedro Simões Dias, 76 583$00. Conta 30 anos de serviço;
(38371852) Jaime Xavíer de Carvalho, 89 347$00. Conta 35 anos de
serviço.

Capitães:
(45381858) José Luís da Conceição Cardoso, 48 199$00. Conta 21
anos e 1 mês de serviço;
(51515511) António Teles Touguinha, 98804$00. Conta 35 anos e
5 meses de serviço;
(32212348) Francisco Alves Reis Ramos, 81 831$00. Conta 32 anos
de serviço;
(42269753) Júlio Gonçalves Simões Marques, 61172$00. Conta 26
anos de serviço;
(44015152) Anúplio Loysik Cardoso de Sampaio, 86 946$00. Conta
34 anos de serviço;
(43146059) Artur Vicente Leite de Magalhães, 50294$00. Conta 22
anos de serviço;
(41108755) Manuel dos Santos Idendes Pereira, 63 525$00. Conta
27 anos de serviço;
(52104411) Américo de Oliveira Neto, 77642$00. Conta 33 anos de
serviço;
(50169111) José Augusto Campos de Barros, 45722$00. Conta 20
anos de serviço;
(50195111) José Augusto Delgado Tamagnini, 29963$00. Conta 13
anos e 6 meses de serviço;
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(50581611) Albano Figueiredo Sousa, 49532$00. Conta 21 anos e
8 meses de serviço;
(50406511) José Pedro Saraiva Vicente da Silva, 69653$00. Conta
29 anos e 6 meses de serviço;
(50046011) José Rodrigues, 77 838$00. Conta 33 anos e 1 mês de
serviço;
(50535711) José Tomaz Moreira Oliveira Manarte, 80819$00. Conta
33 anos e 11 meses de serviço;
(50996311) Amaro Eugénio Grilo Frade, 47056$00. Conta 20 anos
de serviço;
(50935211) Alberto Antunes, 77 642$00. Conta 33 anos de serviço;
(51077611) Fernando Pires Gomes do Rêgo, 82 374$00. Conta 35
anos de serviço;
(00001414) José Maria da Silva Gonçalves, 53 152$00. Conta 23 anos
e 3 meses de serviço.
Capitães milicianos, Decreto-Lei n.° 90/78:

(02732871) Alexandre Marta Monteiro Pinheiro, 39 534$00. Conta
17 anos de serviço;
(00067062) António Quintas dos Santos Ferreira, 41 011$00. Conta
17 anos e 9 meses de serviço;
(07148063) Américo Moreira Furtado Mateus, 42 865$00. Conta 18
anos e 9 meses de serviço;
(10006269) Jaime António Sousa Ferreira, 34 016$00. Conta 15 anos
e 3 meses de serviço;
(34744461) Eduardo Rodrigues Gonçalves, 61 890$00. Conta 24 anos
e 11 meses de serviço;
(44334762) Victor Manuel dos Santos Bernardo Almeida, 67 642$00.
Conta 28 anos e 9 meses de serviço;
(04464367) Mário Marques do Vale, 40 493$00. Conta 17 anos e
6 meses de serviço;
(03333370) Manuel Mendes São Pedro, 37 955$00. Conta 16 anos e
9 meses de serviço;
(31200356) António Martins Reixa, 56 663$00. Conta 24 anos e 1
mês de serviço;
(31266156) José António dos Reis, 62 545$00. Conta 26 anos e 7
meses de serviço;
(31460556) Herman José Soares, 54 114$00. Conta 23 anos de serviço;
(31015255) Luís Filipe Azedo Moreira Feio, 63 525$00. Conta 27
anos de serviço;
(45360458) João Maria Pires Cardoso, 49 569$00. Conta 21 anos e
1 mês de serviço;
(o6g24467) Francisco da Silva Oliveira, 44 022$00. Conta 18 anos
e 8 meses de serviço.
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VIII— DECLARAÇÕES

Desempenho de funções:

1) O coronel de infantaria, na situação de reserva, (50370511)
Manuel Soares ferreira deixou de prestar serviço nos Serviços
Sociais das Forças Armadas de Ponta Delgada, desde 20 de Setemoro
de 1986.
2) Desde 19 de Agosto de 1986 encontra-se a prestar serviço,
em diligência de carácter permanente, no Centro de Selecção do
Porto mantendo a sua colocação no Quartel-General da Região
Militar do Norte, o tenente-coronel de infantaria (50188611) José
Faceira Teixeira.
3) O major de artilharia (02374564) Fernando Góis Moço,
colocado no Quartel-General da Zona Militar dos Açores, desde
20 de Agosto de 1936, presta serviço, em diligência, desde a mesma
data, no Grupo de Artilharia de Guarnição n.° 1.

4) Por despacho de 5 de Maio de 1986, do General Ajudante-General, por delegação do General Chefe do Estado-Maior do
Exército, foi nomeado professor do Instituto de Altos Estudos Mili
tares no ano lectivo 86/87, em acumulação com as funções que
desempenha, o tenente-coronel do serviço geral do Exército (50475211)
Carlos Duarte Pereira, do Batalhão do Sei-viço Geral do Exército.
5) O tenente-coronel do serviço geral do Exército, na situação
de reserva, (51010311) Oliveiros Lopes Martins exerce funções na
Manutenção Militar desde 1 de Outubro de 1986, com encargos
para o Exército somente da pensão de reserva.
6) O major do serviço geral do Exército, na situação de reserva,
(51095211) Paulo Moura de Morais Soares continuou a prestar
serviço na Guarda Fiscal após a sua passagem à reserva em 4 de
Março de 1986.
7) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (50561611) José Augusto da Silva Valente deixou de prestar
serviço efectivo no Distrito de Recrutamento e Mobilização de Lisboa
em 9 de Outubro de 1986, passando nessa data a prestá-lo na Direcção
do Serviço de Justiça e Disciplina do Estado-Maior do Exército.
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8) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (51154111) António da Silva Videira passou a prestar
serviço efectivo nos Serviços Sociais das Forças Armadas, desde
9 de Outubro de 1986.
9) O capitão do serviço geral do Exército, na situaçáo dc
reserva, (51166411) João dos Santos Coelho continuou a prestar
serviço efectivo no Regimento de Artilharia de Leiria, de 1 de
Janeiro de 1986 a 15 de Agosto de 1986, data em que foi desligado
do mesmo.
Escala de antiguidades:
10) Os coronéis de infantaria, promovidos ao actual posto por
portaria de 29 de Setembro de 1986, ficam ordenados como se incLca,
relativamente à sua antiguidade:

Raul Miguel Socorro Folques;
João Rodrigues Teixeira;
Joaquim Humberto Rodrigues Teixeira Branco.
11) Os tenente-coronéis do serviço de material (serviços técnicos
de manutenção), promovidos ao actual posto por portaria de 31 de
Agosto de 1986, ficam ordenados como se indica, relativamente à
sua antiguidade:
Joaquim Alberto Martins Brandão;
David Irineu Veloso Ponte Lira;
Domingos José Farracho;
Manuel Alexandre Gameiro.
Rectificações:
12) Na Ordem do Exército, 2. Série, n.° 14, de 15 de Julho de
1986, página 1167, na parte respeitante ao coronel de infantaria,
na situação de reserva, (51105411) João Domingos dos Santos
Inácio, onde se lê: «46 anos de serviço» deve ler-se: «43 anos de
serviço».
13) Na Ordem do Exército, 2. Série, n.° 3, página 188, de
1 de fevereiro de 1986, na parte respeitante à situação de adido
do major de infantaria (10485767) António José Augusto, onde
se lê: «tenente-coronel de infantaria», deve ler-se: «major de in
fantaria».
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14) Na Ordem do Exército, 2? Série, n.° 23, página 1564,
de
1 de Dezembro de 1985, na parte respeitante à coloca
ção do
capitão de infantaria Carlos Manuel Martins de Almeida,
onde se
lê: «02573777» deve ler-se: «02578777».
15) Na Ordem cio Exército, 2. Série, 0.0 1, página 20, de
1 de
Janeiro de 186, na parte respeitante à promoção do
alferes de
infantaria Álvato Coelho ferreirinho Diogo, onde se lê: «0344
5182»
de ler-se: «03345182».
16) Na Ordem cio Exército, 2,a Série, n.° 1, página 22, de 1
de Janeiro de 1986, na parte respeitante à promoção
do alferes
d infantaria João Manuel de Sousa Menezes Ormon
de Mendes,
onde se lê: «03094282 João Manuel de Sousa Menez
es Ormonda
Mendes», deve ler-se: «03094283 João Manuel de Sousa
Menezes
Ormonde Mendes».
17) Na Ordem do Exército, 2? Série, n.° 3, página
189, de
1 de fevereiro de 1986, na parte respeitante à situaçã
o de adido,
do capitão de cavalaria (05683079) João Eduardo Lupi
Correia de
Sampaio, onde se lê: «3. cadeira (Organização, Táctica
e Serviços
de Cavalaria) da Academia Militar» deve ler-se:
«30? cadeira
(Organização, Táctica e Serviços de Cavalaria) da Acade
mia Militar».
18) Na Ordem do Exército, 2? Série, n.° 1, página
29, de 4
de Janeiro de 1986, na parte respeitante à promoção
do alferes de
cavalaria (15185684) Rui Jorge do Carmo Cruz Silva,
onde se lê:
«15185664» deve ler-se: «15185684».
19) Na Ordem do Exército, 2. Série, n.° 24, de 15 de Dezem
bro
de 1985, página 1596, na parte respeitante à promo
ção do tenente
dc transmissões (serviços técnicos
ramo exploração) José Correia
onde se lê: «39116562» deve ler-se: «39111562».
—

20) Na Ordem do Exército, 2? Série, n.° 24, página
1593, de
15 de Dezembro de 1985, na parte respeitante
à promoção do
capitão do serviço geral do Exército Joaquim
Monteiro Dionísio
onde se lê: «45571253» deve ler-se: «45571259».
21) Na Ordem do Exército, 2? Série, n? 4, página
321, de
15 de Fevereiro de 1986, na parte respeitante
ao ingresso na
categoria de capelão militar titular, do tenente
graduado João
Arlindo Monteiro onde se lê: «00080082», deve ler-se:
«13386374».
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OBITUÁRIO

1986:
Capitão do serviço geral do Exército, reformado,
Setembro, 8
(51138311) José Nunes Varela, do Quartel-General da Região
Militar de Lisboa.
Major, reformado, (51499311) António José Branco,
Setembro, 25
do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
General, reformado, (50590511) Manuel Maria Del
Setembro, 27
gado Silva.
Outubro, 4— Coronel, reformado, (30380411) Fernando Jorge dc
Aguiar, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Outubro, 8— Capitão, reformado, (51435211) João Albano da Trin
dade, do Quartel-General da Região Militar da Centro.
Outubro, 21—Capitão, reformado, (51501211) Eduardo da Silva
Redondo, do Quartel-General da Região Militar do Centro.
—

—

—

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

Está conforme:
O Ajudante-General

José Fernando Lopes Gornes Marques, general.

MINISTtRIO

DA

DEFESA

NAC0NÁC

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

ORDEM
2.

DO

EXERCITO

SÉRIE

N.’ 22/15 DE NOVEMBRO DE 1986
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 o
Chefe do Estado-Maior do Exército, nos termos dos n.°5 1 e 2
do artigo 275.° do Código de Justiça Militar, reconduzir por
mais dois anos o general na situação de reserva (51384911)
Artur Baptista Beirão no cargo de vogal militar do Supremo
Tribunal Militar, para que fora nomeado por portaria de 14 de
Setembro de 1984, publicada no Diário da República, 2. Série,
n.° 248, de 25 de Outubro de 1984, produzindo a presente por
taria efeitos a partir de 24 de Outubro de 1986.
10 de Outubro de 1986.
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.
—

—

(Publicada no D. R., 2. Série, ri.’ 250, de 29 de Outubro de 1986.)

Estado-Maior do Exército
Despacho n.° 76/86
De acordo com o parecer favorável do Conselho Superior do
Exército, em reunião de 18 de Setembro de 1986, nomeio o
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brigadeiro Arnaldo Manuel de Medeiros Ferreira do Instituto
dante
de Altos Estudos Militares para o cargo de 2.° coman
eiro
brigad
o
uirá
substit
qual
da Região Militar do Centro, no
cargo
mesmo
do
que
Silva,
e
Calixto
O.
de
António Máximo
é exonerado, a fim de exercer outras funções.
Estado-Maior do Exército, 19 de Setembro de 1986.—O Chefe
general.
do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Salazar Braga,
Despacho n.° 77/86
or do
De acordo com o parecer favorável do Conselho Superi
o o
nomei
1986,
de
ro
Setemb
de
18
de
reunião
em
to,
Exérci
vinha
que
Silva,
e
brigadeiro António Máximo de O. Calixto
a exercer as funções de 2.° comandante da Região Militar do
Centro, para o cargo de Director de Transportes, no qual
substituirá o general Hugo Manuel Rodrigues dos Santos, que
do mesmo cargo é exonerado a fim de exercer outras funções.
O Chefe
Estado-Maior do Exército, 22 de Setembro de 1986.
general.
Braga,
r
Sataza
Costa
da
do Estado-Maior do Exército, Jorge
—

lI—JUSTIÇA E DISCIPLINA

Condecoracões:
Ministério da Defesa Nacional
Portaria
Manda o Ministro da Defesa Nacional, ao abrigo do artigo 31.°
e de acordo com o artigo 24.° do Regulamento da Medalha
Militar, condecorar com a medalha de ouro de serviços dis
tintos a Escola Prática de Infantaria.
O Ministro
Ministério da Defesa Nacional, 5 de Agosto de 1986.
Almeida.
de
Ribeiro
io
Ramos
do
Eugén
Leonar
da Defesa Nacional,
(Publicada no D. R., 2. Série, n.° 185, de 13 de Agosto de 1986.)
—
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Portaria
Manda o Ministro da Defesa Nacional, nos termos do artigo 22.°
e do nY 1 do artigo 62.° do Regulamento da Medalha Militar,
aprovado pelo Decreto-Lei n.° 566/71, de 20 de Dezembro,
condecorar com a medalha de ouro de serviços distintos o
brigadeiro (50974311) Joaquim Vasco Rocha Vieira.
Ministério da Defesa Nacional, 31 de Julho de 1986.
O Minis
tro da Defesa Nacional, Leonardo Eugénio Ramos Ribeiro de Almeida.
(Publicada no D. R., 2.’ Série, n.° 185, de 13 de Agosto de 1986.)

Estado-Maior-General das Forças Armadas
Portaria
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 (50279311) Luís Emílio Cravo
da
Silva.
Estado-Maior-General das forças Armadas, 5 de Março de
1986.
O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, José Lemos
ferreira, general.

—

(Publicada no D. R., 2. Série,

n.°

65, de 19 de Março de 1986.)

Portaria
Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças
Armadas, nos
termos dos artigos 25.°, alínea a), n.° 1, e 67.°,
n.° 3, do
Regulamento da Medalha Militar, aprovado pIo Decret
o n.° 566/
/71, de 20 de Dezembro, condecorar com a medalh
a de prata
de serviços distintos o coronel de cavalaria (52689
611) Rúben
Marques de Andrade.
Estado-Maior-General das forças Armadas, 14 de Maio
de 1986.
O Chefe do Estado-Maior-General das forças Armadas, José Lemos
Ferreira, general.

—

(Publicada no D, R., 2’ Série,

0°

122, de 28 de Maio de 1986.)
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Portaria
Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos
termos dos artigos 35°, alínea o), n.° 2, e 67.°, n.° 3, do Regula
mento da Medalha Militar, aprovado pelo Decreto n.° 566/71,
de 20 de Dezembro, condecorar com a medalha de mérito
classe o coronel do Exército da Ras Hendrik
militar de
Andreas Kotzé.
.

Estado-Maior-General das forças Armadas, 4 de Julho de 1986.
O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, José Lemos
ferreira, general.

—

(Publicada no D. R., 2. Série, a.° 161, de 16 de Julho de 1986.

Estado-Maior do Exército
Por portaria de 8 de Setembro de 1986:
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.° 3
do artigo 67.°, todos do Regulamento da Medalha Militar e
das Medalhas Comemorativas das forças Armadas, de 20 de
Dezembro de 1971, o general (51038611) Domingos Américo
Pires Tavares.
Por portarias de 1 de Outubro de 1986:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exércíto 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 e
das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de
Dezembro de 1971, o brigadeiro (50273011) Mário Lemos
Pires.
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 e
das Medalhas Comemorativas das forças Armadas, de 20 de
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Dezembro de 1971, o brigadeiro (51114211) Arnaldo Manuel
de Medeiros ferreira.
Por portaria de 9 de Setembro de 1986:
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 e
das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de
Dezembro de 1971, o tenente-coronel de infantaria (51406711)
Jaime António Sequeira Marques.
Por portarias de 1 de Outubro de 1986:
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 e
das Medalhas Comemorativas das forças Armadas, de 20 de
Dezembro de 1971, o tenente-coronel de infantaria (50993211)
Henrique Victor Guimarães Perez Brandão.
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.° 3
do artigo 67.°, todos do Regulamento da Medalha Militar e
das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de
Dezembro de 1971, o tenente-coronel de transmissões (45509862)
José Maria de Oliveira Gardete.
Por portaria de 9 de Setembro de 1986:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com
a
medalha de mérito militar de l.’ classe, por ter sido considerado
ao abrigo dos artigos 33.° e 39?, com referência ao n.° 3
do artigo 67.°, todos do Regulamento da Medalha Militar e
das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de
Dezembro de 1971, o coronel engenheiro do serviço de material
(50777411) José António Vieira da Silva Cordeiro.
Por portaria de 25 de Setembro de 1986:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha dc mérito militar de 2? classe o tenente-coronel Mário
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António Burdick, 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.
Por portaria de 15 de Julho de 1986:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
Patrono do
medalha de 1? classe de D. Afonso Henriques
artigos 1.0
dos
abrigo
ao
considerado
sido
ter
Exército, por
e 4.° do Decreto-Lei n.° 397/85, de 11 de Outubro. o general
(50270411) Guilherme de Sousa Belchior Vieira.
—

Direcção do Serviço de Justiça e Disciplina
Por portarias de 13 de Outubro de 1986:
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 a.° 3
do artigo 67.°, todos do Regulamento da Medalha Militar, de
20 de Dezembro de 1971, o brigadeiro (51197211) Henrique
Manuel Lages Ribeiro.
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 (50274111)
José Manuel Severiano Teixeíra.
Por porCarias de 14 de Outubro de 1986:
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 (51394511)
Fernando Francisco Morgado Corte Real.
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 tenente-coronel de infantaria
(51402111) Joaquim Humberto Rodrigues Teixeira l3r:nco.
Por portarias de 17 de Outubro de 1986:
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 con
siderado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o coronel de
infantaria (50343811) Manuel de Azevedo Morujão e Oliveira.
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
cavalaria (51353611) Jaime Alexandre Santos Marques Pereira.
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
engenharia (51176711) Fernando Teixeira Coelho.
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 con
siderado ao abrigo dos artigos 33.° e 36Y do Regulamento da
Medalha Militar de 20 de Dezembro de 1971, o tenente-coronel
de infantaria (50844011) Leovigildo Augusto Almeida de Morais.
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 (41642262) António José Fernandes Praça.
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
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siderado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o major de
infantaria (34291162) Eduardo Augusto Pimenta Arcanjo.
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
cavalaria (05384463) Rogério da Silva Guilherme.
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
do serviço de administração militar (40008560) Francisco Dias
da Costa.
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 dc 1971, o tenente-coronel
do serviço de administração militar (50511211) José Dias.
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
do serviço de administração militar (51424511) Rui Manuel
Martins Tavares Luc.
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 administração militar (45043360) Amândio Mendonça
Correia.
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
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siderado 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 (50298811) Manuel Patrício Cordeiro.
Manda o Chefe do Esado-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
do serviço geral do Exército (50902411) Álvaro Mateus Pires
Pintado.

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 (50618511) Manuel Gamito Pereira.
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 (50906111) João Jesuíno.
Manda o Chefe do Esado-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 (51328511) António Mateus Ferreira
Galinha.
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 (50360211) Francisco Rodrigues dos
Santos.
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
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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 (51018311) Joaquim da Cruz Pimpão.
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 (50291111) Francisco Caetano dos
Santos Carvalho.
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 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 (51540711) António Martins Baldo.
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 con
siderado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro dc 1971, o capitão do
serviço geral do Exército (51306411) Raul Maria Aivado.
Por portarias de 3 de Outubro de 1986:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
Patrono do
medalha de 2? classe de D. Afonso Henriques
Exército, por ter sido considerado ao abrigo dos artigos 1.0 e
4•0 do Decreto-Lei n.° 397/85, de 11 de Outubro, o tenente-coronel de cavalaria (5073321 1) José do Nascimento Martins.
—

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
Patrono do
medalha de 2. classe de D. Afonso Henriques
Exército, por ter sido considerado ao abrigo dos artigos 1.0 e
40 do Decreto-Lei n.° 397/85, de 11 de Outubro, o coronel
do serviço de administração militar (51052211) António Agos
tinho Val-Côvo.
—

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
Patrono do
medalha de 2. classe de D. Afonso Henriques
Exército, por ter sido considerado ao abrigo dos artigos 1.0 e
—
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4.° do Decreto-Lei n.° 397/85, de 11 de Outubro, o coronel
do serviço de administração militar (50989911) Carlos Alberto
Lourenço Soares.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de 2.a classe de D. Afonso Henriques
Patrono do
Exército, por ter sido considerado ao abrigo dos artigos 1.0 e
4.° do Decreto-Lei n.° 397/85, de 11 de Outubro, o major do
serviço de administração militar (41257662) António Joaquim
Teixeira Guerra.
—

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de 2.a classe de D. Afonso Henriques
Patrono do
Exército, por ter sido considerado ao abrigo dos artigos 1.0 e
4.° do Decreto-Lei n.° 397/85, de 11 de Outubro, o capitão do
serviço de administração militar (00121264) flipio Napoleão
fernandes.
—

Por portarias de 20 de Outubro de 1986:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar, nos termos
do artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 397/85, de 11 de Outubro de
1985, coni a medalha de D. Afonso 1-lenriques—Patrono do
Exército, de 3. classe, por ter sido considerado ao abrigo do
artigo 1.0 do mesmo decreto, o capitão do serviço geral do
Exército (50112511) Manuel Celestino Passinhas.
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
mulgado pelo Decreto n.° 566/71, de 20 de Dezembro, os
seguintes oficiais:
8 de Outubro de 1986:
Major do serviço de material (50297211) David
Ponte Lira.

Ireneu Velosa

14 de Outubro de 1986:
Tenente-coronel de transmissões (50594511) João Joaquim Simões
Vilão;
Major de transmissões (50246111) Domingos António Simões \‘az;
Capitão de transmissões (50350311) Benjamim Corte Real.
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Por Decreto de 10 de Abril de 1985, publicado no Diário da
República, 2.a Série, n.’ 113, de 17 de Maio do mesmo ano,
foi agraciado com a medalha de ouro de serviços distintos o
Regimento de Infantaria de Tomar.

Louvores
Ministério da Defesa Nacional
Considerando o extraordinário conjunto de actividades desenvolvidas
na Escola Prática de Infantaria, com vista a atingir um elevado
nível no campo da instrução por objectivos, posta em vigor no
Exército;
Considerando o dicisivo contributo daquela Escola para a cor
recta formação cívica, militar e técnica do elevado número de
militares do serviço militar obrigatório que anualmente ali é
instruído, com destaque para a preparação especial dos que
se destinam a graduados de complemento;
Considerando a projecção obtida a nível nacional e interna
cional, comprovadas pelas referências elogiosas proferidas pelas
inúmeras visitas de altas individualidades nacionais e estrangeiras;
Considerando ainda que a Escola Prática de Infantaria, no
prosseguimento das nobres tradições da casa-mãe da infantaria
portuguesa, tem conseguido neste período de esforço intensivo
de valorização dos quadros permanentes demonstrar uma notável
capacidade de realização nas áreas de instrução e investigação,
graças ao valor da sua hierarquia de comando, dos seus quadros
instrutores e monitores e qualidade das suas praças;
Torna-se indiscutível que o trabalho desenvolvido pela Escola
Prática de infantaria nos últimos anos transformou-a num
centro de instrução da mais eficiência, rentabilidade e prestígio
para a sua arma, o Exército e as forças Armadas, granjeando
honra e lustre para a instrução militar e para a Pátria, pelo
que é de jtistiça considerar os serviços prestados como muito
distintos, extraordinários e relevantes.
Ministério da Defesa Nacional, 5 de Agosto de 1986.— O
Ministro da Defesa Nacional, Leonardo Eugénio Ramos Ribeiro de
Almeida.
(Publicado no D. R.. 2. Série, n.° 185, de 13 de Agosto de 1986.)
Louvo o brigadeiro (50974311) Vasco Joaquim Rocha Vieira, pela
forma distinta e eficiente como, desde há cerca de dois anos,
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vem exercendo as funções de subdirector do Instituto da Defesa
Nacional, as quais vai deixar de exercer por ter sido nomeado
para outra comissão de serviço.
Oficial general de relevante prestígio, de elevada craveira inte
lectual e cultural, experiente, com apreciável acervo de altos
serviços já prestados ao Exército e ao País, o brigadeiro Rocha
Vieira colocou ao serviço do Instituto da Defesa Nacional todas
as suas capacidades, numa dedicação que é de justiça assinalar
e que muito contribuiu para uma mais prestigiada projecção
externa das actividades concretizadas.
Tendo sob a sua responsabilidade directa a direcção do Depar
tamento de Estudos, demonscrou uma notável iniciativa e efi
ciência na execução de todas as actividades a cargo deste
Departamento, as quais constituem a base e a razão de ser do
Instituto. No que se refere, particularmente, aos cursos de Defesa
Nacional e aos seminários, colóquios, mesas-redondas e con
ferências, promoveu melhoramentos na respectiva programação
e execução, que se revelaram ajustados para a sua maior ren
tabilidade e para uma acrescida capacidade de intervenção.
Imprimindo sempre à sua acção de comando e de direcção
o dinamismo ponderado e a eficiência que caracterizam a sua
personalidade de militar organizador, tem sabido concorrer deci
sivamente para o sucesso de um número crescente de actividades
do Instituto e, consequentemente, para a consolidação do seu
prestígio.
Por este facto, é de justiça louvar o brigadeiro Rocha Vieira,
considerando que os serviços prestados no Instituto da Defesa
Nacional se projectam em benefício do País e que devem ser
considerados, com toda a propriedade, excepcionais, muito dis
tintos e relevantes.

Ministério da Defesa Nacional, 31 de Julho de

1986.— O

Ministro da Defesa Nacional, Leonardo Eugénio Ramos Ribeiro de
Atmeida.
(Publicado no D. R., 2.’ Série, n.° 185, de 13 de Agosto de 1986.)

Estado-Maior-General das Forças Armadas
Louvo o oficial abaixo designado pelo excelente e diversificado
trabalho desenvolvido ao longo de cerca de dois anos no difícil
desempenho das funções de general adjunto do Chefe do Estado
-Maior-General das forças Armadas para o Departamento de
Pessoal e Logística.
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Na verdade, o general Cravo da Silva iniciou as suas funções
num período caracterizado não só por um volume extraordinário
de trabalho em resultado do estabelecido na Lei de Defesa
Nacional e das forças Armadas em matéria de revisão de
legislação e criação de outra, tarefas cuja importância e ampli
tude revestem carácter excepcional scm precedentes próximos
na instituição militar, como também foi abrangido pela coin
cidência do lançamento de alguns prcgramas dc grande fundo
e responsabilidade em que avultam, entre outros, a análise
funcional feita ao Estado-Maior-General das forças Armadas,
o alargamento e reformulação do Campo de Tiro de Alcochete
e a instalação dos Comandos-Chefes da Madeira e dos Açores
em infra-estruturas próprias.
Em todas as circunstâncias, o oficial em apreço, apesar dc
ver-se confrontado com uma inusitada carga de tarefas diver
sificadas e sua sttperior responsabilidade bem acima das
rotinas correntes, assumiu sempre uma atitude exemplar em
todos os aspectos, compreendendo quer a sua função de
general adjunto em apoio das atribuições cometidas ao Chefe
do Estado-Maior-General das forças Armadas, quer o exercício
completo de uma chefia de escalão superior.
Revelando uma dedicação pessoal sem reservas e limites, foi
em permanência um colaborador leal, inteligente e construtivo
em que igualmente avultou uma notável capacidade para tra
balho de equipa dentro da mesma finalidade ao serviço das
forças Armadas em geral.
Possuidor de uma personalidade forte e vincada, franco e
fácil no seu relacionamento pessoal, sem tibiezas na expressão
do que pensa e porque pensa, com um comportamento militar
exemplar, o general Cravo da Silva granjeou por direito e
mérito próprios o respeito, a consideração e o reconhecimento
do seu muito valor, quer por parte do general Chefe do EsLado
-Maior-General das Forças Armadas, quer por parte dos seus
equivalentes e inferiores.
O referido oficial deixará em breve as suas actuais funções,
porquanto o seu reconhecido mérito e superiores qualidades
suscitaram convite pessoal para o desempenho do importante
cargo de director nacional de armamento.
Não deixando de constituir, de certo modo, uma perda para o
Estado-Maior-General das forças Armadas, a natureza do cargo
que o general Cravo da Silva vai assumir e a forma como
certamente irá exercê-lo, conduz ao entendimento de que se
verificará no futuro a desejada e conveniente compensação
institucional em conformidade com a relevância que as res
pectivas funções têm no contexto da base industrial nacional
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para fins de defesa e no desenvolvimento tecnológico aplicado
à área militar.
Por todas as razões apresentadas, é inteiramente justo e devido
o presente louvor público, considcrando-se como extraordinários,
muito distintos e relevantes os bons serviços prestados pelo
general (50279311) Luís Emílio Cravo da Silva.
Estado-Maior-General das Forças Armadas, 5 dc Março de 1986.
O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, José
Lemos Ferreiro, general.

—

(Publicado no D. R., 2. Série, n.° 65, de 19 de Março de 1986.

Louvo, por proposta do director do Serviço de Polícia Judiciária
Militar, o coronel de cavalaria Rúben Marques de Andrade,
do Serviço de Polícia Judiciária Militar, pela forma dedicada,
generosa e marcadamente eficiente como chefiou, durante cerca
de seis anos, a delegação de Ëvora.
Chamado, posteríormentc, a desempenhar, interinamente, en
quanto durar o impedimento por motivo de doença do respectivo
titular, o cargo de subdirector, demonstrou, no desempenho
das novas funções, denotada abnegação, extraordinária com
petência e invulgar dedicação.
Vivendo os problemas do dia-a-dia com constante interesse,
dotado de uma assinalável capacidade dc trabalho e possuidor
de uma boa preparação técnico-jurídica, conseguiu, mercê de
uma acção ajustada, equilibrada e experiente, que aumentasse
de forma significativa a eficiência dos sectores de actividade
do Serviço de Polícia Judiciária Militar a seu cargo.
A par das qualidades apontadas, é ainda de destacar o seu
elevado espírito de disciplina, sentido das responsabilidades,
lealdade, diligente espírito de cooperação e camaradagem, que
o tornam estimado e respeitado por todos que com ele trabalham
e o apontam como um colaborador precioso e inestimável.
Assim, pela forma brilhante, competente e digna como chefiou
a delegação de Évora e tem desempenhado as funções de
subdirector, e pelas qualidades que demonstrou possuir durante
os cerca de sete anos de serviço no SPJM, é da mais elementar
justiça exprimir publicamente ao coronel Rúben de Andrade
o maior apreço pela acção desenvolvida, devendo os serviços
por ele prestados à instituição militar ser qualificados de
extraordinários, relevantes e distintos.
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Estado-Maior-General das Forças Armadas, 14 de Maio de 1986.
O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, José
Lemos Ferreiro, general.

—

(Publicado no D. R., 2. Série, n.° 122, de 2$ de Maio de 1986.)

Estado-Maior do Exército
Louvo o general (50270411) Guilherme de Sonsa Belchior Vieira,
pela forma ímpar como, mais uma vez, prestigiou a Instituição
Militar ao servir como director do Instituto de Altos Estudos
Militares e, inerentemente, como membro do Conselho Superior
do Exército.
Em 21 de Maio de 1985 foi já reconhecida e louvada a
maneira como dirigiu o Instituto de Altos Estudos Militares
e bem assim a forma como exerceu as funções de 2.° coman
dante do Comando Operacional das Forças Terrestres e de
oficial coordenador dos exercícios nacionais da série ORION,
doando-se inteira e entusiasticamente a estas missões.
Naquela data foram realçados, entre outros predicados, a sua
e a sua partictilar aptidão para tarefas de ensino
J vasta cultura qualidades
estas unanimemente reconhecidas por
e pesquisa,
comandantes e comandados, por responsáveis universitários e
por outras altas entidades, nacionais e estrangeiras, com quem
teve oportunidade de contactar no desempenho das respon
sabilidades destes cargos.
Ao abandonar o Exército, por ter sido escolhido para uma
importante tarefa no Estado-Maior-General das Forças Armadas,
é da maior justiça agora, em complemento do que já louvado,
encarecer a maneira como simultaneamente serviu o Exército
como membro do seu Conselho Superior, função em que o
general Belchior Vieira deu provas repetidas da sua alta capa
cidade de análise e do seu profundo conhecimento dos problemas
das forças terrestres, fornecendo sugestões e pareceres bem
estruturados, profundos e humanos.

O Chefe
Ministério da Defesa Nacional, 15 de Julho de 1986.
do Estado-Maior do Exército. Jorge da Costa Satazar Braga, general.
—

Tendo sempre presente a elevada competência técnico-profissional,
o extraordinário empenho e as relevantes qualidades pessoais
de homem e militar reveladas pelo general Giorgio Donati nos
seus diversos contactos com o Exército Português;
Considerando que este general, como comandante que é das
forças Terrestres Aliadas do Sul da Europa, tudo tem vindo
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a fazer no sentido de facilitar a tarefa da 1.a Brigada Mista
Independente, sobretudo durante os exercícios combinados leva
dos a efeito em Itália;
Atendendo a que, através de diversas publicações militares
difundidas pelo seu Comando, tem o general Donati vindo a
fomentar uma política de informação muito lisongeira em rela
ção a Portugal e ao seu Exército;
Recordando o apoio interessado, a atenção particular e as
delicadezas excepcionais que este general tem vindo a dedicar
a todos os militares portugueses que, em serviço, se deslocam
à sua zona de acção;
Teremos de concluir que este ilustre militar italiano, ultrapas
sando mesmo as responsabilidades formais do cargo que ocupa
na Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), tem
contribuído significativarnente, pela sua acção pessoal, para
a eficiência e prestígio do Exército de Portugal, facilitando
dete modo o cumprimento da sua missão.
Nestes termos, e ao abrigo do artigo l.°, n.° 5 do artigo 3.°,
artigo 4.° e n.° 2 do artigo 6.° do Decreto-Lei n.° 397/85, de
11 de Outubro, manda o Chefe do Estado-Maior do Exército
condecorar com a medalha de ;a classe de D. Afonso Henriques
Patrono do Exército, o general do Exército de Itália Giorgio
Donati.

—

Ministério da Defesa Nacional, 4 de Setembro de 1986.— O
Chefe do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Salazar Braga,
general.
Lç

Louvo o general (51038611) Domingos Américo Pires Tavares, pela
forma notável, eficiente e muito competente como exerceu,
durante mais de seis anos, as funções de comandante da
Região Militar do Centro, cargo que vai abandonar devido à
sua passagem à situação de reserva por imperativo de limite
de idade.
Oficial general possuidor de sólida formação moral, muito
experiente e de grande competência profissional, pôde o general
Pires Tavares demonstrar, mais uma vez, as suas elevadas
qualidades, imprimindo à sua acção de comando um cunho
muito pessoal de grande dinamismo, inverïtiva, sentido de orga
nização e especiais qualidades de relacionamento com o meio
civil, predicados já publicamente reconhecidos mas que não
são demais destacar face aos resultados altamente positivos
que obteve durante o comando da Região Militar do Centro,
nomeadamente nos campos da disciplina, coesão, preparação e
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prontidão das Unidades e Estabelecimentos da sua área de
responsabilidade, bem como conseguiu o respeito e estima da
população em geral e das ai.noridades civis e religiosas em
particular. Considero aqui de salientar que o general Pires
Tavares, conhecendo profundamente as condições de ordem
natural e socioeconámica da área geográfica que comanda,
conseguiu inteligentemente estreitar as relações com a parte
civil, contribuindo acentuadamente para a melhoria da imagem
da Instituição Militar.
Além da sua esclarecida acção de comando já realçada, merece
ainda salientar que o seu eclectismo e disponibilidade o levaram
a servir durante a sua longa carreira nas mais diversas funções,
nos campos de comando e direcção, ensino e estado-maior,
sempre evidenciando grande aptidão e, desempenhando as mesmas
com muita competência.
Por tudo o que fica dito não pode o Chefe do Estado-Maior
do Exército deixar de dar público testemunho da valorosa
contribuição que, durante mais de quarenta anos de tão hon
rosa actividade, o general Pires Tavares prestou ao Exército,
em particular, e à Institutição Militar, em geral, devendo os
serviços por si prestados, de que resultou honra e lustre para
o Exército, ser considerados extraordinários, relevantes e muito
distintos.
O
Ministério da Defesa Nacional, 8 de Setembro de 1986.
Chefe do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Satazar Braga,
general.
—

Louvo o brigadeiro (51285611) António Marques Alexandre, pela
forma altamente prestigiante como, durante cerca de dois anos,
desempenhou inicialmente as funções de chefe de estado
-maior, posteriormente as de 2.° comandante da Região Militar
do Norte.
Como chefe de estado-maior revelou sentido do dever, espírito
de sacrifício, de camaradagem e de disciplina, muito senso,
qualidades de chefia, de inicbttiva, capacidade de trabalho e
de organização, pelo que criou um excelente relacionamento
com os seus colaboradores e coordenou eficientemente os seus
trabalhos, o que muito facilitou a acção do comando da Região
Militar do Norte.
Como 2.° comandante da Região, accionando e decidindo os
assuntos que lhe foram delegados, de que se salientam, pela
sua importância, os de âmbito administrativo-logístico e os de
instrução, ressaltou a sua experiência profissional acumulada
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ao longo de muitos anos de comando de tropas, dinamismo e
elevada competência, pelo que encontrou as soluções mais
equilibradas para os problemas que se lhe depararam e trans
mitiu uma invulgar dinâmica à instrução, que inspeccionava
com frequência.
Possuidor de um trato afável, leal e modesto, sempre atento
aos problemas dos seus subordinados, a sua acção junto dos
comandantes e chefes contribuiu, de forma inequívoca, para a
perfeita colaboração e espírito de corpo que se vive na Região,
para o aumento da eficiência dos encargos operacionais, o
que se tem constatado nos exercícios locais, regionais e nacionais
em que tem tomado parte, e para o sucesso das inúmeras
cerimónias militares que se têm realizado na Região Militar do
Norte do que tem resultado lustre e honra para o Exército,
pelo que realço os seus serviços que classifico como extraor
dinários, relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 29 de Agosto de 1986.
O
Chefe do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Satazar Braga,
general.
—

Louvo o brigadeiro (51114211) Arnaldo Manuel de Medeiros fcr
reira, pela forma extremamente dedicada, esclarecida e eficiente
como, durante quatro anos, desempenhou no Instituto de Altos
Estudos Militares as funções de professor e chefe da Secção de
Ensino da Estratégia e, nos últimos dois anos lectivos, as de
director do Curso Superior de Comando e Direcção.
Oficial estudioso, inteligente, metódico, com uma vasta e sólida
cultura, tanto geral como militar, frontal e objectivo nas suas
atitudes e apreciações, sempre norteado por um espírito de
escruplosa honestidade intelectual, o brigadeiro Medeiros Fer
reira soube desenvolver a sua actividade docente e directiva,
sem transigências, num sentido perfeitamente ajustado ao nível
e aos objectivos da política de ensino activo e participativo
que o Instituto pretende prosseguir. Conseguiu, assim, garantir
o respeito e consideração de todos aqueles que com ele serviram
e conviveram, docentes e discentes.
Participante interveniente em diversos colóquios e seminários
sobre temas estratégicos, em representação do Instituto e do
Exército, o brigadeiro Medeiros Ferreira, reiterando as quali
dades que lhe são reconhecidas, contribuiu para o prestígio,
da Instituição Militar e do seu ensino superior no meio civil.
Pela forma extremamente dedicada, esclarecida e eficiente como
desempenhou as suas funções no Instituto de Altos Estudos
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Militares, num ambiente de inexcedível lealdade e de exemplar
camaradagem, os serviços prestados pelo brigadeiro Medeiros
Ferreíra, de que resultou lustre para o Instituto e para o
Exército, devem ser considerados extraordinários, relevantes e
distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 1 de Outubro de 1986.— O
Chefe do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Satazar Braga,
general.
Louvo o brigadeiro (50273011) Mário Lemos Pires, pela forma extre
mamente empenhada, esclarecida e eficiente como, há cerca de
dois anos, vem desempenhando as funções de subdirector do
Instituto de Altos Estudos Militares e, em acumulação, as
de chefe do seu Departamento de Ensino.
Conhecedor profundo, por experiência própria e por estudo
atento e continuado, da problemática do ensino superior que
ao Instituto compete, o brigadeiro Lemos Pires, reiterando as
qualidades que lhe têm sido reconhecidas ao longo da sua
carreira, facilmente conseguiu mobilizar vontades, congregar
esforços e orientar o planeamento e a programação dos três
cursos regulares no sentido mais compatível com os objectivos
e princípios da política de ensino que se pretende prosseguir.
Com dinamismo contagiante, espírito de iniciativa, imaginação
e persistência, o brigadeiro Lemos Pires soube sempre estimular,
apoiar, complementar e garantir as condições com vista à
concretização das ideias e propostas relativas ao apoio adminis
trativo-logístico das actividades de ensino e de investigação
do Instituto, com particular realce para o desenvolvimento do
Plano de Informatização e para a realização do Programa de
Infra-estruturas.
Pela forma extremamente empenhada, esclarecida e eficiente
como vem desempenhando as suas funções no Instituto de Altos
Estudos Militares, num ambiente de exemplar relacionamento
humano e inexcedível lealdade, os serviços prestados pelo bri
gadeiro Lemos Pires têm contribuído para o prestígio do Ins
tituto, tanto no meio militar como no meio civil, e para
lustre do Exército, e devem por isso ser considerados extra
ordinários, relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 1 de Outubro de 1986.— O
Chefe do Estado-Maior do Exército Jorge da Costa Satazar Braga,
general.
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Louvo o tenente-coronel de infantaria (51406711) Jaime António
Sequeira Marques, pela forma extraordinariamente eficiente como
chefia, há cerca de 3 anos, o Gabinete de Divulgação de Infor
mação e Relações Públicas do Estado-Maior do Exército, con
firmando todas as qualidades que estiveram na base da sua
escolha para a função.
À sua competência, realismo, iniciativa, dinamismo, senso, inte
resse, oportunidade, capacidade de trabalho, dedicação e entu
siasmo se fica a dever a melhoria verificada na informação
interna e pública e a correcção favorável da imagem exterior
do Exército.
Encarregado das mais diversas tarefas, desde a reestruturação
do Boletim Informativo do Estado-Maior do Exército até ao
contacto com autoridades e com responsáveis da comunicação
social, passando pelo estudo da doutrina e da técnica da
informação e pela organização e conduta de cerimónias de
grande significado, soube sempre desempenhá-las de forma im
pecável e rendosa, sobretudo se considerarmos os reduzidos
meios à sua disposição.
O tenente-coronel Sequeira Marques é um brilhante e promissor
oficial de infantaria que, no âmbito da sua actual função,
tem desenvolvido serviços que é justo encarecer e louvar por
serem relevantes e muito distintos, acarretando honra e lustre
para o Exército.
Ministério da Defesa Nacional, 9 de Setembro de 1986.— O
Chefe do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Satazar Braga,
general.

Louvo o tenente-coronel de infantaria (50993211) Henrique Victor
Guimarães Perez Brandão, pela forma extremamente dedicada,
esclarecida e eficiente como desempenhou, durante seis anos,
as funções de professor do Instituto de Altos Estudos Mili
tares.
Oficial estudioso, inteligente, culto, com uma competência pro
fissional diversificada, dotado de uma excepcional capacidade
de trabalho sistematizado e de uma exemplar qualificação peda
gógica, o tenente-coronel Perez Brandão desenvolveu a sua
actividade docente, prioritariameme, nas áreas da Técnica de
Estado-Maior (3.a Repartição), Táctica de Infantaria, Táctica
Geral (Defensiva) e Técnica de Jogos de Guerra aplicada a
Exercícios de Posto de Comando, conferindo a esta actividade
um sentido de objectividade esclarecida e participada, resultante
de uma preparação prévia sempre planeada com extremo cuidado
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e pormenor e acompanhada pela elaboração ou revisão oportunas
de elementos de eswdo, consulta e aplicação.
Cumulativamente com as suas funções docentes, o tenente-coronel Perez Brandão colaborou em diversos grupos de trabalho,
tanto do âmbito do ensino do Instituto de Altos Estudos
Militares como no interesse do Estado-Maior do Exército e
participou, como professor, no Curso de Operações Anffbias do
Instituto Superior Naval de Guerra, reiterando plenamente as
qualidades que lhe são reconhecidas.
Pela forma extremamente dedicada, esclarecida e eficiente como
o tenente-coronel Perez Brandão desempenhou as suas funções
de professor e as actividades delas decorrentes, numa atitude
de inexcedível lealdade e de permanente disponibilidade, dela
resultando lustre para o Instituto de Altos Estudos Militares
e para o Exército, devem os seus serviços ser considerados
extraordinários, relevantes e distintos.
O
Ministério da Defesa Nacional, 1 de Outubro de 1986.
Braga,
Satazar
Costa
da
Jorge
Exército,
do
r
Estado-Maio
Chefe do
general.
—

Louvo o tenente-coronel de transmissões (45509862) José Maria
de Oliveira Gardete, pela forma extremamente dedicada, escla
recida e eficiente como desempenhou, durante seis anos, as
funções de professor do Instituto de Altos Estudos Militares.
Oficial estudioso, inteligente, culto com uma competência pro
fissional diversificada, dotado de um sentido metódico e objec
tivo de análise e de síntese, o tenente-coronel Oliveira Gardete
desenvolveu a sua actividade docente, priorÍtariamente, nas
áreas da Táctica de Transmissões, da Guerra Electrónica e
dos Assuntos Civis, tendo procedido à elaboração e revisão
de elementos de estudo, consulta e aplicação para o ensino
dos cursos regulares do Instituto naquelas referidas áreas.
Cumulativamente com as suas funções docentes, o tenenLe-coronel
Oliveira Gardete, para além da colaboração prestada, no âmbito
da electrónica, na elaboração de projectos do Instituto e no
acompanhamento técnico da sua execução, colaborou em diversos
grupos de trabalho do Instituto e do Estado-Maior do Exército
e participou nos Exercícios Nacionais ORION $5 e 86, como
oficial de transmissões da Direcção do Exercício. Em todas
estas actividades, o tenente-coronel Oliveira Gardete reiterou
plenamente as qualidades que lhe são reconhecidas.
Pela forma extremamente dedicada, esclarecida e eficiente como
o tenente-coronel Oliveira Gardete desempenhou as suas funções
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de professor e as actividades delas decorrentes, numa atitude de
inexcedível lealdade e de permanente disponibilidade, dela resul
tando lustre para o Instituto de Altos Estudos Militares e para
o Exército, devem os seus serviços ser considerados extraordinários,
relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 1 de Oittubro de 1986.
O
Chefe do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Satazar Braga,
general.
—

Louvo o coronel engenheiro do serviço de material (50777411) José
António Vieira da Silva Cordeiro, da Escola Prática do Serviço
de Material, pela sua permanente disponibilidade e rápida adap
tabilidade às mais diversas funções, de docência, direcção, estado.
-maior, inspecção e comando, que tem vindo a desempenhar
nestes últimos 12 anos por determinação da Direcção do seu
Serviço que assim, judiciosamente, aproveita as excepcionais
aptidões deste oficial para colmatar pontos fracos no sistema
de funcionamento do Serviço.
A todos os sucessivos desafios tem o coronel Cordeiro res
pondido sempre com competência, oportunidade, entusiasmo e
espírito de missão, reorganizando estruturas, revendo processos,
fixando doutrina, melhorando acções, normalizando procedimen
tos, nunca iludindo pois a confiança nele depositada, pelo que
merece ser especialmente apontado ao respeito e consideração
publica.
No desempenho seguido das funções de professor do Instituto
de Altos Estudos Militares, director do Depósito Geral de
Material de Guerra, chefe de Repartição da Direcção do Serviço
de Material, inspector deste Serviço e comandante da Escola
Prática do mesmo, revelou sempre este oficial indiscutível
aptidão para bem servir em qualquer circunstância, demons
trando qualidades de lealdade, abnegação, entusiasmo e sacríficio
que o tornam digno de ocupar postos da mais alta responsabi
lidade ou risco pela afirmação constante da sua reconhecida
coragem moral.
Ministério da Defesa Nacional, 9 de Setembro de 1986.—O
Chefe do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Satazar Braga,
general.
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Direcção do Serviço de Justiça e Disciplina
Repartição de Justiça e Disciplina
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército que seja considerado
como tendo sido dado por si o louvor publicado na O. S.
n.° 128, de 9 de Julho de 1986, do Instituto de Altos Estudos
Militares, concedido pelo general director do Instituto de Altos
Estudos Militares ao brigadeiro (51197211) Henrique Manuel
Lages Ribeiro, com a seguiilte redacção: pela forma muito
dedicada, esclarecida e eficiente como vem desempenhando,
há cerca de três anos, as funções de professor do Instituto de
Altos Estudos Militares e, sucessivamente e em acumulação,
as funções de chefe do Gabinete de Estudos e Planeamento
do Departamento de Ensino e de chefe da Secção de Ensino
de Estratégia do Instituto de Altos Estudos Militares.
Oficial inteligente, estudioso, com uma cultura sólida e diversi
ficada, tanto geral como militar, aliada a uma excepcional
capacidade de investigação sistematizada e de síntese objectiva,
o brigadeiro Lages Ribeiro tem desenvolvido a sua actividade
docente num sentido metodológico perfeitamente ajustado ao
nível e aos objectivos da política de ensino superior militar
que o Instituto de Altos Estudos Militares pretende prosseguir.
Cumulativamente com as suas funções docentes, tem o brigadeiro
Lages Ribeiro colaborado em estudos estratégicos e de estrutura
curricular do ensino superior militar do interesse do Estado-Maior do Exército e tem, também, participado activamente,
em representação do Instituto de Altos Estudos Militares e
do Exército, em diversos colóquios e seminários sobre temas
estratégicos, de êmbito nacional e internacional. No desempenho
destas tarefas, o brigadeiro Lages Ribeiro, reiterando as quali
dades que lhe são reconhecidas, contribuiu para o prestígio
do Institu& de Altos Estudos Militares e do Exército.
Pela forma muito dedicada, esclarecida e eficiente como, num
ambiente de inexcedível lealdade e de exemplar relacionamento
humano, o brigadeiro Lages Ribeiro desempenhou as suas
diferentes funções, os seus serviços devem ser considerados
relevantes e distintos, tendo dos mesmos resultado honra e
lustre para o Exército.
Ministério da Defesa Nacional, 13 de Outubro de 1986.— O
Chefe do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Satazar Braga,
general.
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Louvo o coronel de infantaria (51291411) Renato Vieira de Sousa,
pela grande eficácia e distinção com que vem exercendo o
comando, desde há mais de dois anos, do Regimento de Infantaria
de Angra do Heroismo.
Oficial militarmente muito experiente, dinâmico, perspicaz e
dotado de enorme sentido prático, soube incutir em todos os
seus comandados um forte espírito de coesão e uma profunda
noção do cumprimento do dever, tendo conseguido, a despeito
das muitas dificuldades que enfrentou, que a sua Unidade
atingisse um grau elevado de capacidade administrativa e ope
racional, o que em grande parte se deve à sua natural aptidão
para o comando de tropas e à forma inteligente e realista como
geriu os recursos colocados à sua disposição.
São de salientar a franqueza e a objectividade com que sempre
defendeu os seus pontos de vista e os interesses do Regimento
de Infantaria de Angra do Heroísmo perante o Comando da
Zona Militar dos Açores, o sentido de disciplina com que a
todo o tempo acatou e fez cumprir as directivas e ordens do
seu superior imediato e o esforço constante e profícuo que
desenvolveu para melhorar a sua Unidade em todos os aspectos,
mormente no das infra-estruturas, e para prestigiá-la, quer no
âmbito da Zona Militar dos Açores, quer no da sociedade
civil envolvente, aqui se destacando a facilidade e os bons
resultados do seu relacionamento com as respectivas autoridades.
Também merece realce a forma correcta e frutuosa de que
se revestiram os contactos frequentes que manteve com o
Comando da Base Aérea n.° 4 e com os comandos locais das
Forças de Segruança, numa demonstração cabal do que deve
ser um entendimento salutar entre diferentes forças actuando
numa área comum.
Nesta altura em que deixa a sua Unidade, é com muito agrado
que registo desta forma a acção de comando exercida pelo
coronel Vieira de Sousa, a qual se revestiu do maior mérito,
deve constituir exemplo a seguir por todos os que lhe sucederem
e dignificou não só o Regimento de Infantaria de Angra do
Heroísmo mas também a Zona Militar dos Açores e o Exército
em geral.
Ministério da Defesa Nacional, 17 de Julho de 1986.— Na
ausência do Chefe do Estado-Maior do Exército, o vice-chefe do
Estado-Maior do Exército, Firínino Miguel, general.
Louvo por proposta do comandante da Região Militar do Sul o
coronel de infantaria (51398511) Waldemar Sesinando Monteiro
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Baptista, pelas elevadas qualidades humanas e militares demons
tradas durante o tempo em que serviu a Região Militar do
Sul nas funções de subchefe e depois, e por escolha, nas
de chefe de estado-maior da mesma Região Militar, em ambas
perfazendo mais de dois anos de serviço prestados, de que
se deseja realçar a muita lealdade e extrema dedicação postas
no seu trabalho e no desempenho dos seus cargos, com o que
em muito facilitou a acção de comando que serviu.
Chefiando um quartel-general, no qual a sua equipa sofria
frequentes mutações, devido à rotação dos quadros, jogando
também e sempre com uma quantidade insuficiente de cola
boradores, ambas as causas constituindo dificuldades ao con
gregar de tal equipa, sempre soube superar tais dificuldades,
quer pelo melhor aproveitamento dos meios disponíveis, quer
chamando a si a resolução imediata de muitos dos problemas
e estudos existentes ou em curso, e que pudessem ser indivi
dualmente tratados.
Pese embora tais dificuldades, que o comando que servia bem
conhece, mas que não sentiu directamente, há que apreciar
tal situação face ao trabalho desse estado-maior, tendo efectiva
mente que destacar que, chefiando-o, deu sempre certezas
de que tudo estaria pronto em tempo oportuno, de acordo com
as directivas recebidas e servindo nas melhores situações, quer
a Região Militar, quer as unidades e tropas a que se destinas
sem esses trabalhos, quer, se caso disso, os interesses do Exército
se para si eram orientados tais estudos.
De destacar ainda, a implantação do novo Quadro Orgânico
dos Quartéis-Generais, de difícil execução dado que, quer em
pessoal quer em estruturas, não se viviam as mínimas condições
para levar a efeito esta intenção e a permanente disponibilidade
pessoal e do seu estado-maior, para o apoio, ajuda e execução
das necessidades resultantes do cumprimento da missão da
Brigada Operacional da Região Militar do Sul, com o que
também aqui, e na instrução de quadros e tropas daí resultante,
se verificou a sua inteira e leal colaboração.
Chamado agora ao comando duma unidade operacional, mais
uma vez por escolha e visando o cumprimento de condições
de comando, deixa-nos o coronel Sesinando Baptista a certeza
de que aí se irá demonstrar apto ao desempenho de outras mais
ahas funções na vida castrense.
Militar disciplinador, disponível, cumpridor, de extrema lealdade
e elevada correcção de trato, conjugando em si qualidades
militares e humanas que muito se apreciam, deve afirmar-se
que dos serviços por si desenvolvidos na Região Militar do
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Sul resultou honra e lustre para o Exército, devendo os mesmos
ser considerados extraordinários, relevantes e distintos.
O
Ministério da Defesa Nacional, 3 de Setembro de 1986.
Chefe do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Salazar Braga,
general.
—

Louvo o coronel de infaiizaria (50274111) José Manuel Severiano
Teixeira, pela maneira dedicada como desempenhou durante
cerca de dois anos e meio as funções de adjunto do comando
da Região Militar do Sul, com vista ao cumprimento específico
de funções orientadoras e de inspecção das diversas instruções
em curso nas unidades.
Oficial de créditos firmados, com uma larga carreira cumprida,
já na situação de adido ao quadro mercê da sua idade, não
constituiu este facto motivo de desônimo ou desinteresse, e quando
solicitado ao cumprimento de tais missões, por um aproveita
mento das várias especializações de que dispunha, nomeadamente
os cursos de estado-maior e superior de comando e direcção, logo
se mostrou pronto e disponível, levando a sua colaboração ao
desempenho das funções de 2.° comandante da Brigada da Região
Militar do Sul.
Para o bom desempenho das missões que voluntariamente
aceitou, repete-se, houve que estudar processos, elaborar direc
tivas, quebrar rotinas e fazer acreditar a experiência e conhe
cimentos vividos, factos que levou a bom termo, primeiro na
orientação da instrução e depois no vigiar e inspeccionar,
denro das directivas recebidas.
Como consequência deste desenvolvimento da instrução havia
que levar a sua aplicação aos exercícios de campo e, para
melhoria destes, havia vantagem na existência permanente de
comando, quanto mais não seja reduzido, da Brigada da Região
Militar do Sul, que por várias razões não estava implantado.
Então, também em proveito da materialização desta intenção,
exerceu estudos e elaborou propostas e chefiou, dirigiu e
orientou uma equipa de trabalho de que viria a sair o estado-maior da mesma Brigada.
De todo o seu empenho e muita dedicação resultou nítida
melhoria no nível da instrução, assim como uma melhor e
mais correcta aplicação de métodos e que redundou, como
várias vezes foi testado, num melhor rendimento da aplicação
prática de tais ensinamentos.
Tendo o Estado-Maior do Exército determinado normas ino
vadoras de inspecção às unidades em instrução, também o
coronel Teixeira teve que estudar e implantar tais directivas,

174

ORDEM DO EXËRCITO N.° 22

2. Série

o que conseguiu com êxito e até constituindo uma orientação
à sua implementação noutros comandos do todo nacional.
Militar disciplinado, inteligente, culto, dedicado, disponível, como
sempre o comprovou ao longo da sua carreira, também agora
tais qualidades vem demonstrando, pelo que deve apreciar-se
que do seu trabalho resulta honra e lustre para o Exército,
devendo os serviços que vem prestando à Região Militar do
Sul ser considerados relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 13 de Outubro de 1986.— O
Chefe do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Salazar Braga,
general.
Louvo o coronel de infantaria (51394511) Fernando Francisco Mor
gado Corte Real, por durante vinte e dois meses ter desem
penhado com extraordinária eficiência e brilho a difícil função
de comandante da Escola Prática de Infantaria, revelando
extraordinárias qualidades profissionais e humanas e invulgar
competência alicerçada em profundos conhecimentos técnicos
e sólida experiência, atributos que permitem classificá-lo como
um oficial muito distinto e prestigiado da Arma de Infantaria.
Oficial muito inteligente e culto, inteiramente devotado ao
seu comando, dotado de sólida capacidade de organização e
decisão, soube conjugar e harmonizar as múltiplas tarefas decor
rentes da missão da Escola Práica de Infantaria, tanto as relacio
nadas com os cursos e tirocínios ali ministrados, essenciais para a
formação e valorização dos quadros das armas, como as decor
rentes da gestão dos recursos materiais e humanos postos à sua
disposição, conseguindo, em todas as circunstâncias, elevados
padrões de rendimento.
Possuidor de vincada personalidade, firmeza de carácter e
impoluta verticalidade moral, o coronel Corte Real soube fo
mentar, entre os seus subordinados, forte espírito de missão
e coesão que concorreram, de forma decisiva, para o alto
grau de operacionalidade e disciplina existente na Escola Prá
tica de Infantaria. Permanentemente disponível para as múltiplas
e complexas solicitações que as suas funções acarretam, dotado
de incontestável lealdade e espírito de sacrifício, firme e sereno,
o coronel Corte Real, no comando da Escola Prática de
Infantaria, desenvolveu serviços notáveis e valiosos dos quais
resultou lustre e honra para o Exército e que se classificam
extraordinários, relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 14 de Outubro de 1986.—O
Chefe do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Satazar Braga,
general.
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Louvo o ‘tenente-coronel de infantaria (51402111) Joaquim Humberto
Rodrigues Teixeira Branco, pela forma eficiente e distinta como
tem comandado o Batalhão de Infantaria de Aveiro, onde
as suas elevadas qualidades de condutor de homens, espírito
empreendedor, capacidade de organização, firme acção disci
plinadora, permanente exemplo de aprumo, extraordinária dedi
cação à causa militar e elevado conceito do significado e valor
das determinantes históricas ligadas à Unidade, tem conseguido
fazer de cada homem um repositório vivo e eloquente das
melhores virtudes militares, transformando-o num arauto cons
ciente das nobres tradições do seu Batalhão, que cada vez
mais se foi prestigiando pelo comportamento colectivo, que
nas paradas e desfiles, nas cerimónias militares como na instrução
e exercícios é o somatório impressionante de cada atitude
individual, onde o aprumo, firmeza, sólida preparação militar
e consciencialização são uma constante a justificar as melhores
referências de altas entidades militares e civis.
Paralelamente mereceram-lhe particular cuidado e entusiasmo
as instalações da Unidade, designadamente as salas de convívio
e messes, sala didáctica de tiro, salas de instrução e sala de
reuniões, por forma a que as estruturas estivessem à altura
do seu prestígio e fossem de molde a proporcionar melhores
condições de trabalho.
Nas relações com as entidades civis e população em geral, tem
o tenente-coronel Teixeira Branco actuado com muita dignidade
e sentido de oportunidade, proporcionando situações de amistoso
convívio, designadamente nos dias da Unidade em que, inclusive,
tem lugar a entrega de troféus conquistados por vários atletas
civis e elementos militares que tomaram parte em diversas
provas físicas organizadas pelo Batalhão de Infantaria de Aveiro.
A sua lealdade, irttegridade de carácter, sensatez, brio profissional,
aprumo, competência e sentido exacto do cumprimento do dever
definem o tenente-coronel Teixeira Branco como um distinto
oficial que no Batalhão de Infantaria de Aveiro prestou serviços
de que tem resultado honra e lustre para o Exército e se
consideram relevantes e distintos.

Ministério da Defesa Nacional, 14 de Outubro de 1986.—O
Chefe do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Satazar Braga,
general.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército adoptar para todos
os efeitos legais o louvor conferido ao capitão do serviço geral
do Exército (51039211) Manuel Joaquim folgôa pelo director
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do Serviço de Pessoal/EME e publicado na Ordem de Serviço
n.° 26, de 1 de Abril de 1986, daquela Direcção que se
transcreve: porque durante cerca de sete anos em que prestou
serviço na Direcção do Serviço de Pessoal, nomeadamente
na 3. Secção da Repartição de Recrutamento (Incorporação
do Contigente Geral), sempre demonstrou possuir excepcionais
qualidades de trabalho, relevantes qualidades pessoais, elevada
competência, extraordinário interesse e dedicação no desempenho
das funções que lhe foram cometidas.
Sujeito com frequência a trabalho intenso, face às exigências
de cumprimento de prazos, nunca hesitou a recorrer à sua
execução fora das horas normais de serviço, tendo sempre
em vista que os objectivos pretendidos fossem alcançados com
a maior rapidez e elevada eficiência e prontidão.
Ao longo dos seus 30 anos de serviço militar, todos os seus
dotes, virtudes e qualidades estão reconhecidos e consagrados
nos louvores que constam da sua folha de serviços.
À notável acção do capitão Folgôa, aliada ao seu exemplar
relacionamento com os Serviços de Informática do Exército,
ficaram as tarefas da incorporação do contingente geral da
Repartição de Recrutamento a dever a correcta e oportuna
execução.
Pelas qualidades e virtudes militares patenteadas, pela forma
honrosa como o capitão Folgôa desempenhou as árduas funções
que lhe estiveram confiadas e pela excelente actuação, considero
os seus serviços de grande prestígio para o Exército que
abnegadamente serviu ao longo da sua carreira militar.
O
Ministério da Defesa Nacional, 5 de Setembro de 1986.
Chefe do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Salazar Braga,
general.
—

Ministério da Administração Interna

Iouvo o brigadeiro (57705711) António Francisco Martins Marquilhas porque, ao longo dos quatro anos que serviu na Guarda
Nacional Republicana, o fez com muito mérito e distinção.
Tendo sido comandante do Batalhão n.° 3 de Evora de 26
de Agosto de 1982 a 20 de Maio de 1985, tal como foi referido
em público louvor, dado oportunamente, foram os serviços
prestados nessa função considerados de muito mérito, relevantes
e distintos, revelando ainda qualidades que granjearam a estima
e entusiasmo dos militares sob o seu comando e a consideração
das entidades com quem contactou, destacando-se em especial
as autarquias e governadores civis da área.
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Promovido a brigadeiro em Maio de 1985, assumiu de imediato
as funções de chefe do Estado-Maior do Comando-Geral da
Guarda Nacional Republicana, e também nestas funções, apesar
de bem diferenciadas das de comando directo de tropas, pai-a
as quais está excepcionalmente vocacionado, soube, com muito
querer, determinação e doação total à missão, cumprir as
tarefas decorrentes da difícil função de coordenador e impul
sionador do Estado-Maior, estabelecendo com os comandantes
das unidades as melhores relações, tornando-se, assim, um óptimo
auxiliar do general comandante-geral.
Muito desembaraçado física e intelectualmente, executando com
entusiasmo e determinação as tarefas inerentes à sua função,
soube ainda o brigadeiro Marquilhas manter o melhor relacio
namento não só no âmbito interno da Guarda Nacional Repu
blicana, mas também com as mais variadas entidades particulares
e estatais com as quais foi necessário estabelecer aproximação
e entendimento. Conhecendo e vivendo as necessidades gerais
da Guarda, com oportunidade apresentou hipóteses de solução
adequada para os problemas existentes, não se poupando a
esforços para que os assuntos fossem accionados com a maior
celeridade, para o que, diariamente, ultrapassava em muito
as horas normais de trabalho.
Muito preocupado com as condições de instalações dos militares,
desenvolveu no geral e em especial no Comando-Geral intensa
actividade que conduziu à sua melhoria.
De contacto fácil, espírito aberto e entusiástico, foi o brigadeiro
Marquilhas um excelente militar da Guarda, quer nas funções
de comando, quer de estado-maior, pelo que é justo apontá-lo
como exemplo e os seus serviços devem ser considerados
relevantes, extraordinários e distintos.
Ministério da Administração Interna, 7 de Outubro de 1986.
O Ministro da Administração Interna Eurico Silva Teixeira de
Meio.
—

(Publicado no D. R., 2. Série,

n.°

238, de 15 de Outubro de 1986.1

Louvo o coronel dc infantaria (51400911) José António Pereira
Braz, porque, durante os anos em que serviu na Polícia de
Segurança Pública, evidenciou excepcionais qualidades profis
sionais que se traduziram na forma muito eficiente como
desempenhou as funções de subchefe do Estado-Maior e de
comandante distrital de Coimbra.
Como elemento do Estado-fvlaior, dedicou ao serviço grande
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entusiasmo e evidenciou excepcionais qualidades profissionais
que se traduziram em importantes trabalhos de análise e orga
nização que muito contribuíram para o cumprimento da missão
que lhe foi cometida.
Como comandante distrital, e apesar das carências que teve
de enfrentar, congregou e dinamizou esforços por forma a
assegurar uma eficaz actividade operacional, o que conseguiu,
realizando ainda um trabalho importante no campo da reor
ganização e implementação da melhoria das condições de vida
e trabalho de todo o pessoal.
Oficial muito competente, leal, dedicado, possuidor de reais
qualidades de comando e direcção, soube granjear o respei&
e estima de todos quantos com ele serviram e é merecedor
de que, no momento em que regressa ao Exército por urgência
legal ligada à sua promoção, os serviços prestados à causa
pública e à Polícia de Segurança Pública sejam considerados
de muito elevado mérito.
Ministério da Administração Interna, 11 de Setembro de 1986.
O Ministro da Administração Interna, Eurico Silva Teixeira de
Meio.

—

(Publicado no D. R., 2. Série, n.° 221, de 25 de Setembro de 1986.)

Louvo o tenente-coronel de infantaria (50993311) António Martins
Dias, porque, durante mais de cinco anos ao serviço do
Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública de Lisboa,
demonstrou excepcionais qualidades como profissional e como
cidadão.
Inicialmente no comando da 1.a Divisão, reestruturou os ser
viços operacionais, incentivou o trabalho das brigadas de
fiscalização e vigilância e dedicou especial carinho à área
das informações, tendo daí resultado a recolha de um caudal
ininterrupto de notícias, cujo tratamento deu vultosos frutos
a nível da Divisão, do Comando Distrital e de toda a Polícia
de Segurança Pública.
Nesta tarefa ressaltaram a forma entusiástica como serviu, o
espírito de iniciativa e o espírito de sacrifício e missão e de
análise e imediata decisão.
As qualidades referidas e os seus dotes naturais de comando,
aliados a uma formação sólida e à disciplina, de que nunca
abdicou, fizeram do tenente-coronel Martins Dias um coman
dante de divisão eficiente, estimado pelos seus homens e pelos
seus superiores e fizeram ainda de cada cidadão um amigo.
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Assumindo posteriormente a chefia da Secção de Operações,
mais tarde cumulativamente com a de informações, revelou-se,
mais uma vez, nas novas tarefas, igual a si próprio. Um sem-

-número de planeamento de visitas de altas entidades por ele
foi feito e teve execução perfeita.
Coadjuvou da forma mais eficaz o seu comandante distrital na
orientação da actividade operacional. Deu um forte impulso
à Secção de Informática e conseguiu manter elevado rendimento
na Secção de Informações. Desdobrou a sua actividade por
múltiplas tarefas, das quais ressaltaram contactos pessoais com
altas entidades nacionais e estrangeiras, contacos indispensáveis
em termos de planeamento da segurança e do melhor apro
veitamento dos meios.
Também aqui ressaltou a sua facilidade de comunicação, de
diálogo, de concertação, resultante da sólida formação humana,
profissional e cívica, qualidades a que aliou a elegância do
seu fino trato e esmerada educação.
O tenente-coronel Martins Dias é um militar inteligente, cor
recto, leal, disciplinado, possui em elevado grau o espírito de
missão, o espírito de sacrifício e a capacidade de análise e
decisão e cultiva a honra dos verdadeiros profissionais.
Os serviços prestados à Polícia de Segurança Pública pelo
tenente-coronel Martins Dias devem ser considerados relevantes
e distintos.
Ministério da Administração Irterna, 11 de Setembro de 1986.
O Ministro da Administração Interna, Eurico Silva Teixeira de
Meto.
—

(Publicado no D. R., 2.’ Série,

n.”

221, de 25 de Setembro de 1985.)

Louvo o major de infantaria (01745163) António Manuel Salavessa
da Costa pela extraordinária demonstração de invulgares capa
cidades que evidenciou na chefia da 5. Repartição (Informação

Interna e Relações Públicas) do Comando-Geral da Guarda
Nacional Republicana desde Agosto de 1982 até à presente
data. Deixando essas funções em Outubro próximo para fre
quentar o curso geral de técnica de estado-maior no Instituto
de Altos Estudos Militares, é de toda a justiça referir publi
camente o quanto se deve aos seus dinamismo, entusiasmo,
competência e facilidade de relacionamento, o alto nível atin
gido no desempenho das missões que àquela Repartição cabem,
em prol do espírito de corpo da Guarda e da sua imagem
exterior. Num esforço continuado e permanente, apoiado em
esclarecida inteligência e numa total entrega, o major Salavessa
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da Costa impulsionou, sempre pela melhor forma, as ideias
do Comando e, mercê do seu sentido de iniciativa, soube
ir mais além, desenvolvendo-as por modo que internamente
granjeou a admiração de todos e, no exterior, logrou captar
uma profusão de verdadeiros amigos da Guarda. São inúmeros
os autênticos marcos com que a sua acção deixou vincada
a história recente daquele corpo de tropas. Sob a sua orientação,
a Repartição que o teve por chefe desenvolveu-se, produzindo
trabalho de elevado gabarito, que, se a todos que nela lavram
se deve, tem o cunho indefectível das suas características e
qualidades, visíveis no alto rendimento e no dinamismo a
que a Repartição foi guindada.
As relações da Guarda com entidades nacionais e estrangeiras,
a recepção a altas personalidades militares e civis, a organi
zação de cerimónias dignificantes a propósito das efemérides
daquele corpo de tropas, em todas essas actividades o major
Salavessa da Costa, secundado pelos homens da sua Repartição,
se houve por forma brilhante, carreando apreço e admiração
que reforçaram e consolidaram a imagem de dignidade, capa
cidade e eficiência de que a Guarda Nacional Republicana
é detentora. Neste âmbito há que sublinhar a aproximação
que buscou aos órgãos de comunicação social e seus membros,
com os quais soube criar clima de abertura e confiança mútuas,
que constituiu trave mestra para a divulgação de uma imagem
da Guarda sem distorções, em prol de uma informação que
se pretende séria, objectiva e atenta ao interesse nacional.
Enaltece-se também a colaboração por si dada, como instrutor,
aos estágios dos oficiais em preparação para o curso geral de
comando e estado-maior.
Uma faceta mais, afinal, da estrénua dedicação do major
Salavessa da Costa aos interesses da Guarda Nacional Republi
cana. Muito de si próprio deu ele àquele corpo de tropas,
a que fica ligado pelo coração e pela obra realizada. Por isso
também a Guarda e os que com ele trabalharam jamais o
esqttecerão.
Alto servir, firme lealdade para com os seus chefes, mesclando
orgulho e prazer no cumprimento das suas tarefas, espírito de
sacrifício sem reticências, vocacionado por natureza para as
relações públicas, vivaz e desembaraçado, dominando outros
idiomas, conseguiu o major Salavessa da Costa, mercê do
raro elenco de qualidades e aptídões que o distinguem, invejável
somatório de êxitos no desempenho das suas funções, êxitos
que foram também da Guarda, em geral. £, pois, inteiramente
digno de, por todo o empenho e trabalho que desenvolveu,
ser apontado como exemplo, devendo os serviços que prestou
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à Guarda Nacional Republicana ser considerados relevantes,
extraordinários e distintos.
Ministério da Administração Interna, 23 de Seembro de 1986.
O Ministro da Administração Interna, Eurico Situa Teixeira de
Meio.
—

Publicado no D.. R., 2.’ Série, n.° 227, de 2 de Outubro de 1986.)

Louvo o major do quadro especial de oficiais (00495960) Delfim
dos Passos pela forma criteriosa, sensata e dedicada como tem
vindo a exercer o comando da Divisão de Trânsito da Polícia
de Segurança Pública do Porto de há cinco anos a esta
parte.
Profundamente conhecedor dos particularismos e dificuldades
não poucas vezes penosas
com que o trânsito automóvel
se processa nos centros urbanos do distrito, com especial
referência para a cidade do Porto, tem vindo a demonstrar
uma coragem notável e indestrutível espírito de missão, fazendo
da complexidade dos problemas e da quase sistemática atitude
de inaceitação da sociedade ao acto de fiscalizar a grande
razão para se devotar com um empenhamento ainda maior
às tarefas que cumprem à sua Divisão.
Muito atento à exigência do serviço e à disponibilidade de
recursos, tem conseguido harmonizar por forma inteligente esta
relação, prevendo a maior gama de contingências, cm ordem
a, no momento próprio, dar solução a todas as situações de
conflito de trânsito, desiderato que
é-me muito grato registar
tem atingido amplamenLe.
Tem vindo a dedicar particular atenção à formação técnica
e humana do pessoal da sua Divisão, dando-lhe, além do seu
exemplo de homem impoluto que é, subsídios de doutrina
deontológica, ética e humanista, numa evidente procura de
melhoria do serviço que está cometido à sua unidade.
Acompanhando o quotidiano do pessoal no lugar nobre de
trabalho
a rua—, não se dispensa de, quando necessário
e cànveniente, fazer no terreno os adequados rebatimentos
do dispositivo
e das mentalidades também
para que o diá
logo população-polícia resulte suave e civicamente construtivo.
No comando da Divisão de Trânsito numa cidade com a
geografia do Porto, caracterizada por reconhecidas dificuldades
de vária ordem, o major Delfim Passos tem demonstrado
muita bravura, coragem, sangue-frio, esforço continuado, ener
gia e grande dedicação à causa da segurança pública, pelo
ue os serviços por si prestados ao bem comum, à sociedade
—

—

—

—

—

—

—
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e ao distrito do Porto devem ser considerados extraordinários,
relevantes e distintos.
Ministério da Administração Interna, 4 de Julho de 1986.— O
Ministro da Administração Interna, Eurico Silva Teixeira de MeIo.
(Publicado no D. R., 2.

Série, n. 167, de 23 de Julho de 1986.)

III— MUDANÇAS DE SITUAÇÃO
Oficiais do quadro permanente
Corpo de oficiais generais:
Ingresso no quadro:
Quadro do Corpo de Oficiais Generais
Brigadeiro, adido, (51114411) Alberto Porfírio de Carvalho e Silva
que, por ter deixado de prestar serviço no Ministério da
Defesa Nacional, se apresentou no Exército em 1 de Junho de
1986, desde quando deve ser considerado nesta situação, para
preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 1 de Junho de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 31 dc Outubro de 1986. Não são aevidos emolu
mentos.)

Passagem à situação de reserva:
General de 4 estrelas (50629411) Joaquim da Luz Cunha, nos termos
da condição 1.a da alínea b) do n.° 1 do artigo 47.° do
Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, devendo ser considerado
nesta situação desde 4 de Janeiro de 1976.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 12
de Julho de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2.a Série,
n.° 5, de 1 de Março de 1975.
General (51363111) Edmundo da Luz Cunha, nos termos do Decreto-Lei n.° 622/74, de 16 de Novembro, devendo ser considerado
nesta
Esta

situação desde 21 de Novembro de 1974.
portaria toma nula e de nenhum efeito a portaria de
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12 de Julho de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2.a Série,
n.° 5, de 1 de Março de 1975.
General (51363811) Francisco Rafael Alves, nos termos do Decreto-Lei n.° 622/74, de 16 de Novembro, devendo ser considerado
nesta situação desde 21 de Novembro de 1974.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaría de
22 de Julho de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2.a Série,
n.° 6, de 15 de Março de 1975.
General (50596111) João Tiroa, nos termos do Decreto-Lei n.° 622/
/74, de 16 de Novembro, devendo ser considerado nesta situação
desde 21 de Novembro de 1974.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 12
de Julho de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 6, de 15 de Março de 1975.
(Por portaria de 18 dc Abril de 19$6. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75)
General (51363211) Arnaldo Schulz, nos termos do Decreto-Lei
n.° 622/14, de 16 de Novembro, devendo ser considerado
nesta situação desde 21 de Novembro de 1974.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 12
de Julho de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2. Série,
n.° 6, de 15 de Março de 1975.
(Por portaria de 26 de Maio de 1986. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75)

Brigadeiro (50163111) Vasco António Lopes da Eira, nos termos
do Decreto-Lei n.° 622/74, de 16 de Novembro, devendo ser
considerado nesta situação desde 21 de Novembro de 1974.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de 16
de Julho de 1974, publicada na Ordem do Exército, 2.a Série,
n.° 5, de 1 de Março de 1975.
(Por portaria de 20 de Maio de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75)

Armas e serviços:
Ingresso nos quadros:
Quadro da Arma de Transmissões
Capitão de transmissões (serviços técnicos

—

ramo exploração), supra-

numerário, (50138811) José Correia Laja, do Regimento d
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Transmissões, onde continua colocado, devendo ser considerado
nesta situação desde 1 de Junho de 1986, para preenchimento
de vaga no quadro.
(Por portaria de 1 de Junho de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 22 de Outubro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Quadro do Serviço Geral do Exército
Capitão do serviço geral do Exército, supranurnerário, (50131511)
João Raposo Videira, do Regimento de Cavalaria de Estremoz,
onde continua colocado, devendo ser considerado nesta situação
desde 8 de Junho de 1986, para preenchimento de vaga no
quadro.

-

(Por portaria de $ de Junho de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 22 de Outubro de 1986. Não são devidos emolu.
mentos.)
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (52092211)
António Vicente Pereira, do Regimento de Infantaria do Porto,

onde continua colocado, devendo ser considerado nesta situação
desde 20 de Junho de 1986, para preenchimento de vaga no

quadro.
(Por portaria de 20 de Junho de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 22 de Outubro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Passagem à situação de supranumerário permanente:
Nos termos dos artigos 2.° e 5° do Decreto-Lei n.° 389/84,
de 11 de Dezembro:
Tenente-coronel de artilharia (50447511) Custódio Guerreiro Norte,
adido, na Academia Militar, onde continua, devendo ser con
siderado nesta situação desde a data da presente portaria.

O referido oficial continua na situação de adido nos termos
do n.° 10, da alínea b) do artigo 44•0 do Decreto-Lei n.° 176/71,
de 30 de Abril.
(Por portaria de 29 de Agosto de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 31 de Outubro de 1986)
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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:
Major de cavalaria, no quadro, (07205166) António Raul da Puri
ficação Morgado, da Escola Práica de Cavalaria, por ter
entrado de licença ilimitada, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Agosto de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 31 de Outubro de 19$6

Nos termos do n.u 9 da alínea b) do artigo 44.” do Decreto-Lei n.c 176/71, de 30 de Abril:
Major de infantaria, no quadro, (07913064) Alfredo Augusto Fer
reira Vieira, por ter sido requisitado para desempenhar uma
comissão de serviço dependente do Ministério da Administração
Interna, na Polícia de Segurança Pública, devendo ser consi
derado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1$ de Agosto de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 31 de Outubro de 19$6

Coronel de artilharia, no quadro, (51156911) João Soares de Car
valho, por ter sido requisitado para desempenhar uma comissão
de serviço dependente do Ministério da Administração Interna,
na Guarda Nacional Republicana, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 29 de Setembro de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 31 de Outubro de l986

Major de artilharia, no quadro, (04555267) Vicente Carlos de Sousa
Brandão, do Regimento de Artilharia da Serra do Pilar, por
ter sido requisitado para desempenhar uma comissão de serviço
dependente do Ministério da Administração Interna, na Polícia
de Segurança Pública, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 18 de Setembro de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 31 de Outubro de l986)

Desde 8 de Julho de 1986, 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 Serviço de Polícia Judiciária Militar conti
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nuando porém, desde a mesma data, na situação de adido
nos termos do n.° 9 da citada alínea, artigo e decreto-lei, por
ter sido nomeado para desempenhar uma comissão de serviço
no Ministério da Administração Interna, na Polícia de Segurança
Pública, o tenente-coronel de cavalaria (51413411) Luís Alberto
de Oliveira Marinho Falcão.
(Por portaria de 8 de Julho de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 31 de Outubro de 19863
Desde 1 de Agosto de 1986, 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, passando
porém, desde a mesma data, à situação de adido nos termos
do n.° 9 da citada alínea, artigo e decreto-lei, por ter sido
nomeado para desempenhar urna comissão de serviço no Minis
tério da Administração Interna, na Guarda Nacional Republi
cana, o tenente-coronel de cavalaria (42479161) Hernâni dos
Anjos Moás.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 31 de Outubro de 19863
Coronel médico, no quadro, (50559611) Henrique Manuel Evans
de Carvalho, da Direcção do Serviço de Saúde, por ter sido
nomeado para o Conselho Fiscal dos Estabelecimentos Fabris
do Exército, devendo ser considerado nesta situação desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 4 de Novembro de 1985, anotada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Janeiro de 1986.)

Coronel do serviço de administração militar, no quadro, (51240811)
António Pires Vicente, do Estado-Maior do Exército, por ter
sido nomeado para prestar uma comissão de serviço 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 18 de Setembro de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 31 de Outubro de l986)

Tenente-coronel do serviço de administração militar, no quadro,
(51475311) Firmino dos Anjos Rosado Orrico, do Centro Finan
ceiro do Exército, por ter sido nomeado chefe dos Serviços
de Contabilidade das Oficinas Gerais de Material de Engenharia,
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devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 19 de Maio de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Julho de 1986
Capitão do serviço de administração militar, no quadro, (62283175)
Dário Aurélio de Sousa Medeiros de Bastos Martins, da Escola
Prática de Administração Militar, por ter sido nomeado para
ocupar um lugar nos Serviços Comerciais da Manutenção Militar,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de Março de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 30 de Maio de 1986.)

Desde 30 de Abril de 1986, 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 ter deixado de prestar
serviço na Academia Militar, passando porém, desde 1 de
Maio de 1986, à mesma situação de adido, nos termos do
n.° 9 da mesma alínea, por ter sido nomeado para desempenhar
funções de gerente da Messe Militar de Lagos da Manutenção
Militar, o capitão do serviço de administração militar (60952773)
Luís Filipe Magalhães de Aguiar.
(Por portaria de 1 de Maio de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 24 de Junho de 1986.)

Nos termos do n.° 10 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto
-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Major de artilharia, adido, (00025969) Manuel Afonso Pires Andrade,
da Academia Militar, por ter sido nomeado para desempenhar
funções de professor catedrático da cadeira «Português e Comu
nicação de Ideias» da Academia Militar, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 14 de Março de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 24 de Junho de 1986.)

Nos termos do ii.° 16 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Capitão de transmissões (serviços técnicos
ramo manutenção), supranumerário, (51057211) Joaquim dos Santos Pimentel, do Depó
sito Geral de Material de Transmissões, onde continua colocado,
—
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devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Por portaria de 24 de Abril de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 31 de Outubro de 1986. Não são devidos emolu
mentOs

Capitão do serviço geral do Exército, adido, (50169711) Amândio
Augusto Mota Saraiva, do Quartel-General da Região Militar
do Norte, onde continua colocado, devendo ser considerado
nesta situação 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, por continuar a prestar serviço, em diligência,
no Ministério da Administração Interna, na Guarda Nacional
Republicana.
Por portaria de 1 de Outubro de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 31 de

Outubro de

19864

Passagem à situação de reserva:
Tenente-coronel de artilharia (50927011) Manuel Luís Nunes ferreira,
nos termos da condição 4•n da alínea c) do n.° 1 do artigo 1.°
do Decreto-Lei n.° 514/79, de 28 de Dezembro, devendo ser
considerado nesta situação desde 1 de Novembro de 1984.
fica com a pensão mensal de 71 444$00. Conta 31 anos e 8
meses de serviço.
Esta portaria torna nulas e de nenhum efeito as portarias de
19 de Setembro de 1974 e 25 de Outubro de 1985, publicadas
nas Ordens do Exército, 2. Série, n.° 21 de 1 de Novembro
de 1975, e ri.0 6, de 15 de Março de 1986, respectivamente.
(Por portaria de 29 de Setembro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75)

IV

—

PROMOÇÕES E GRADUAÇÕES

Oficiais do quadro permanente
Armas e serviços:
Estado-Maior do Exército
Tenente-coronel de transmissões, o major (05452263) Joaquim Ar
mando Ferreira da Silva, contando a antiguidade para todos
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os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de de 27 de Junho de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75)

Tenente do serviço geral do Exército, o alferes (06604065) Rufino
do Salvador Maurício, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Direcção do Serviço de Pessoal
Repartição de Oficiais
Capitão do serviço geral do Exército, supranuinerário, o tenente
adido, (46200959) Francisco Paixão Batista, contando a antigui
dade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, o tenente,
no quadro, (50203111) Joaquim António Ribeiro Sousa, con
tando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos,
desde a data da presente portaria.
Capitão do serviço geral do Exército,
no quadro, (06374063) Bernardino
contando a antiguidade para todos
mentos, desde a data da presente

supranumerário, o tenente,
Arlindo Raleira Laureano,
os efeitos, incluindo venci
portaria.

Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, o tenente,
no quadro, (46300060) Domingos António Manjerico Chalaça,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo venci
mentos, desde a data da presente portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, o tenente,
no quadro, (45250562) Moisés Gregório Beatriz, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
a data da presente portaria.
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Tenente do serviço geral do Exército, o alferes (06615564) João
de Jesus Lopes, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Direcção do Serviço de Pessoal

Repartição de Sargentos
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, o tenente,
no quadro, (50884811) Luís Rodrigues Gouveia, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
a data da presente portaria.
Tenente do serviço geral do Exército, o alferes (32123760) José
Branqueiro Marques Moleiro, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)

Direcção da Arma de Transmissões
Capitão de transmissões, o tenente (17073280) José Filipe da Silva
Arnaut Moreira, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
Capitão de transmissões, o tenente (02751380) Fernando Cunha
dos Santos Pinto, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
Capitão de transmissões, o tenente (06013881) António Manuel

Rosa Salvado, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
Capitão de transmissões, o tenente (04046271) João Maria Fazenda

da Silva, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1986. Não carece de visto do

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

Direcção do Serviço de Saúde
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, o tenente,

no quadro, (50455611) António Cardoso Bogalho Ferreira, con
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tando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo venci
mentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1986. 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, adido, o tenente-

-coronel, adido, (50188511) Manuel de Sousa Cardoso da Silva,

contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo venci
mentos, desde a data da presente portaria.
O referido oficial continua 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 se encontrar em diligência no Estado-Maior-

-General das Forças Armadas.

Coronel do serviço de administração militar, adido, o tenente-coronel, adido, (50127811) António de Sousa Cardoso da
Silva, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
O referido oficial continua 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 se encontrar a prestar serviço, em diligência,
na Direcção do Serviço de Polícia Judiciária Militar.
(Por portaria de 29 de Setembro de 1986. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Direcção do Serviço de Intendência
Capitão do serviço de administração militar, o tenente (07759079)
Vítor Manuel Correia Monteiro, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1986. Não carece de

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

Direcção do Serviço de Material
Tenente do serviço de material (material), o alferes (08055783)
João Carlos dos Santos Lopes, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
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Alferes do serviço de material (material), graduado em tenente,
no quadro, o tenente miliciano aluno da Academia Militar
(14312080) João António fonseca Salvado Alves, contando a
antiguidade desde a data da presente portaria.
Alferes do serviço de material (material), no quadro, o alferes
miliciano aluno da Academia Militar (06571080) António José
Rodrigues Bastos, contando a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-AJ75)
Direcção de Transportes
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, o tenente,
no quadro, (52882911) Custódio Marques Sousa, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1986. Não carece de visto do
Tribunal dD Contas, nos termos do Decreto n. 276-A/75.)
Direcção do Serviço de Informática do Exército
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, o tenente,
no quadro, (51983211) José Carlos Antunes Canas, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Direcção do Serviço de Fortificações e Obras do Exército
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerório, o tenente,
no quadro, (50688611) José Luís Marianito da Silva, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1986. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)

Chefia do Serviço Geral do Exército
Capitão do serviço geral do Exército, adido, o tenente, adido,
(46170861) Manuel João Sovela Canto, contando a antiguidade
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Capitão do serviço geral do Exército, adido, o tenente, adido,
(51211611) Jacinto Valentim Freixa, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da
presente portaria.
O referido oficial continua 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 EstadoMaior-General das forças Armadas.
Capitão do serviço geral do Exército, adido, o tenente, adido,
(52399311) Rui Joaquim Trindade Baixa, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da
presente portaria.
O referido oficial continua 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, d harmonia com o Decreto-Lei n.° 68 1/76,
de 8 de Setembro, por se encontrar em diligência no Estado-Maior-General das forças Armadas.
Tenente do serviço geral do Exército, adido, o alferes, adido,
(03287969) José Manuel Lopes Soares, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da
presente portaria.
O referido oficial continua 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 se encontrar a prestar serviço, em diligência,
nos Serviços Sociais das forças Armadas.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Inspecção de Bandas e Fanfarras do Exército
Tenente-coronel chefe de banda de música, adido, o major, adido,
no Ministério das finanças, na Guarda fiscal, (34000147) Fer
nando José Sanches, contando a antiguidade para todos os ereitos,

ORDEM DO EXÊRCITO N.° 22

1694

2.’ Série

incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.

O
do
de
no

referido oficial continua na situação de adido nos termos
n.° 17 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71,
30 de Abril, por ter passado a prestar serviço, em diligência,
referido Ministério e Guarda.

Tenente-coronel chefe de banda de música, o major (51517711)
Joaquim Alves de Amorim, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 3 de Setembro de 1986. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Quartéis-generais:
Região Militar do Centro

ramo manutenção), supraCapitão de transmissões (serviços técnicos
numerário, o tenente, no quadro, (50362111) Ilídio José da
Costa, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
—

Capitão do serviço geral do Exército, adido, o tenente, adido, no
Ministério da Administração Interna, na Guarda Nacional Re
publicana, (42199260) Manuel Marques Ferreira, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
a data da presente portaria.
O referido oficial continua na situação de adido nos termos
do n.° 17 da alíneà 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 Ministério
da Administração Interna, na Guarda Nacional Republicana.
Capitão do serviço geral do Exército, adido, o tenente, adido,
no Ministério da Administração Interna, na Guarda Nacional
Republicana, (43183558) Américo Pereira Pinto Leitão, con
tando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos,
desde a data da presente portaria.
O referido oficial continua na situação de adido nos termos
do a.° 17 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71,
de 30 dc Abril, de harmonia com o Decreto-Lei n.° 681/76,
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de 8 de Setembro, por se encontrar em diligência no Ministério
da Adminissação Interna, na Guarda Nacional Republicana.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Região M,lltar do Norte
Capitão do scrviço geral cio Exército, adido, o tenente, adido, no
Ministério das finanças, na Guarda Fiscal, (52025211) Manuel
Francisco Mourão Rodrigues, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
O referido oficial continua na situação de adido nos termos
do n.° 17 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71,
de 30 dc Abril, de harmonia com o Decreto-Lei n.° 681/76,
de $ de Setembro, por se encontrar em diligência no Ministério
das Finanças, na Guarda Fiscal.
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, o tenente,
no quadro, (05765366) Fernando de Oliveira Lima, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1986. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)

Região Militar do Sul
Capitão de transmissões (serviços técnicos
ramo exploração), supranumerário, o tenente, no quadro, (32255158) Manuel Francisco
de Jesus Arcânjelo, contando a antiguidade para todos os
eTeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente por
taria.
—

Capitão do serviço geral do Exército, adido, o tenente, adido,
(51986811) José Plácido Rodrigues de Almeida, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
a data da presente portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, o tenente,
no quadro, (52685711) Joaquim António Dirnas, contando a
aniiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
a data da presente portaria.
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Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, o tenente, no
quadro, (52673111) Manuel Joaquim Bonzinho, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
a data da presente portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, o tenente, no
quadro, (50522711) Jacinto Chaveiro Silva, contando a antigui
dade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a
data da presente portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, o tenente,
no quadro, (51159611) José Carlos Teixeira Godinho, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1986. 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
Capitão de infantaria, o tenente (02041678) José Manuel Picado
Esperança da Silva, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente por
taria.
Capitão de infantaria, o tenente (02498480) Isidro de Morais Pereira,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo ven
cimentos, desde a data da presente portaria.
Capitão de infantaria, o tenente (06576281) Carlos Henrique de
Aguiar Santos, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
Capitão de infantaria, o tenente (12862380) Luís Filipe Tavares
Nunes, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos desde a data da presente portaria.
Capitão de infantaria, o tenente (00842881) Agostinho Reinaldo
Teixeira Paiva da Cunha, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos desde a data da presente
portaria.
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Capitão de infantaria, o tenente (15631778) António Luís Faria
Martins, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
Tenente de infantaria, o alferes (03094282) João Manuel de Sousa
Menezes Ormonde Mendes, contando a antiguidade para todos
os efeLos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
Tenente de infantaria, o alferes (02674586) Paulo Alexandre Rocha
dos Reis Varandas, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente por
taria.
Tenente de infantaria, o alferes (17727381) António Pedro da Silva
Tomé Rornero, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
Tenente de infantaria, o alferes (03978084) António Fernando Gon
çalves de Assunção Jorge, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
Tenente de infantaria, o alferes (01268983) Jorge Ferreira de Brito,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo ven
cimentos, desde a data da presente portaria.
Tenente de infantaria, o alferes (19599583) João Vasco Sousa de
Castro e Quadros, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
Tenente de infantaria, o alferes (01449384) João Paulo Noronha
da Silveira Alves Caetano, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
Tenente de infantaria, o alferes (15767882) José António Costa
Granjo Marques Alexandre, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
Tenente de infantaria, o alferes (03864983) Bruno da Silva Brito,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo venci
mentos, desde a data da presente portaria.
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Tenente de infantaria, o alferes (11073382) Adriano António Vargas
firmino, contando a atiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
Tenente de infantaria, o alferes (18856683) Nuno Miguel Pascoal
Dias Pereira da Silva, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos desde a data da presente por
taria.
Tenente de infantaria, o alferes (02965384) António Martins Gomes
Leitão, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
Tenente de infantaria, o alferes (12355281) António José Almeida
Rebelo Marques, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
Tenente de infantaria, o alferes (16874487) João José Canilhas
Correia, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
Tenente de infantaria, o alferes (16546683) Francisco Henrique
Silveira da Costa Abreu Melin, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
Tenente de infantaria, o alferes (06270882) Joaquim de Sousa
Pereira Leitão, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
Tenente de infantaria, o alferes (04180880) Jorge Manuel Fer
nandes Alves de Oliveira, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
Alferes de infantaria, graduado em tenente, no quadro, o tenente
miliciano aluno da Academia Militar (00042552) Álvaro Ra
poso Guerreiro da Silva, contando a antiguidade desde a data
da presente portaria.
Alferes de infantaria, graduado em tenente, no quadro, o tenente
miliciano aluno da Academia Militar (16770875) Américo Luís
Brigas Paulino, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
Alferes de infantaria, graduado em tenente, no quadro, o tenente
miliciano aluno da Academia Militar (03594976) Luís Calhau
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Ferreira figueiredo, contando a antiguidade desde a data da
presente portaria.
Alferes de infantaria, graduado cm tenente, no quadro, o tenente
miliciano aluno da Academia Militar (15379777) Orlando José
Pereira Milharadas, contando a antiguidade desde a data da
presente portaria.
Alferes de infantaria, graduado em tenente, no quadro, o tenente
miliciano aluno da Academia militar (06211979) Carlos Alberto
Abecassis Vargas Capa de Brito, contando a antiguidade desde
a data da presente portaria.
Alferes dc infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno da
Academia Militar (15048684) João Manuel Ramos Vieira, 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
Academia Militar (16600984) Joaquim Alberto Alves Santana,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo ven
cimentos, desde a data da presente portaria.
Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno da
Academia Militar (08334083) Armando Marques Mateus Pe
reira, 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 (09147683) Rui José Martins Pimenta, 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
Academia Militar (00040682) Alexandre José Gonçalves, con
tando 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 (00056384) Ludovico Jara Franco, contando
a antiguidade para todos o efeitos, incluindo vencimentos,
desde a data da presente portaria.
Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno da
Academia Militar (07317783) João Alexandre Jesus da Silva
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Correia Franco, 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 (01045683) José António Azevedo Grosso,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo ven
cimentos, desde a data da presente portaria.
Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno da
Academia Militar (04630882) Paulo Jorge Marques de Carvalho
e Meio Grade, 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 (05481584) Raul de Almeida Correia Mon
teiro, 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 (15254081) João Pedro Fernandes de Sousa
Barros Duarte, 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 (01956583) Fernando Jorge da Silva Correia,
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 (01774582) José Manuel Duarte da Costa,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo ven
cimentos, desde a data da presente portaria.
Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno da
Academia Militar (07969379) Arnaldo Manuel de Almeida da
Silveira Costeira, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial miliciano
da Academia Militar (17131684) Artur José Lima Castanha,
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 (10884983) Nuno Domingos Marques Cardoso,
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contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo ven
cimentos, desde a data da presente portaria.
Alferes de infantaria, no quadro,
Academia Militar (11719782)
Araújo, contando a antiguidade
vencimentos, desde a data da

o aspirante a oficial aluno da
António Alberto dos Santos
para todos os efeitos, incluindo
presente portaria.

Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno da
Academia Militar (17270685) Carlos Nuno Leito dos Santos
Adrega, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Infantaria de Angra do Heroísmo
Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno da
Academia Militar (04734483) Fernando António Meio Gomes,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo venci
mentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Infantaria de Beja
Tenente de infantaria, o alferes, graduado em tenente, (00032149)
Francisco José Costilhas Branco Duarte, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1986. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Infantaria de Castelo Branco
Alferes de infantaria, graduado em tenente, no quadro, o tenente
miliciano aluno da Academia Militar (01796278) Carlos Alves
Catarino Boaventura, contando a antiguidade desde a data da
presente portaria.
Alferes de infantaria, graduado em tenente, no quadro, o tenente
miliciano aluno da Academia Militar (06447979) José Augusto
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Rodrigues Alves, contando a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regmento de Infantaria de Chaves
Tenente de infantaria, o alferes (13242781) Jorge Alexandre Rodri
gues Pinto de Almeida, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente por
taria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Infantaria de Elvas
Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno da
Academia Militar (05303583) Jorge Manuel Sequeira Iglésias,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo venci
mentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Infantaria de Faro
Alferes de infantaria, graduado em tenente, no quadro, o tenente
miliciano aluno da Academia Militar (06907079) Carlos Avelino
Viegas da Paz Moreno, contando a antiguidade desde a data
da presente portaria.
Alferes de
demia
tando
desde

infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno da Aca
Militar (15102684) Diamantino Cardoso ferreira, con
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos,
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1986. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Tenente do serviço geral do Exército, o alferes (45257260) José Cana
Ribeiro, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Regimento de Infantarïa de Faro
Destacamento de Tavira
Tenente de infantaria, o alferes (15362683) Luís Filipe Cabrita Adrião
Monteiro, 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 (06473583) António Manuel Torres de Sousa
Castro Jerónimo, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria dc 1 de Setembro de 198. Não carece de Visto
do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Infantaria do Funchal
Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno da Aca
demia Militar (07812983) António Mério Bonito Afonso Vargas,
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 (01591282) Jorge Manuel Carvalho Zilhão,
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 Acade
mia Militar (02748085) Nuno Correia Neves, contando a anti
guidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1986. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Tenente do serviço geral do Exército, o alferes (61140757) Nicácio
José Rosa Pereira, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1986. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75j

Regimento de Infantaria de Ponta Delgada
Capitão de infantaria, o tenente (07345973) José Maria Teixeira Cala
do, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
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infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno da Aca
Militar (01427181) João José Claro dos Santos Cravo, con
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos,
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Tenente do serviço geral do Exército, o alferes (45525259) António
Marques Agostinho, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Infantaria do Porto
Capitão de infantaria, o tenente (02619773) José Guilherme de MeIo
e Gama, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
Tenente de infantaria, o alferes (10995883) José António Teixeira
Leite, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Regimento de Infantaria de Queluz
Tenente de infantaria, o alferes (01462684) José Eduardo de Sousa
Ferradeira Abraços, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75,)

Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, o tenente, no
quadro, (34146760) Fernando Luís, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Infantaria de Vila Real
Capitão de infantaria, o tenente (17917781) Alfredo Luís Barrinhas

da Costa Neto, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
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Tenente de infantaria, o alferes (19110783) Luís Paulo Correia Sodré
de Albuquerque, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos tennos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Infantaria de Viseu
Tenente de infantaria, o alferes (20941183) Fernando António Pereira
de Figueiredo, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/is.)

Batalhão de Infantaria de Aveiro
Capitão do serviço geral do Exército, adido, o tenente, adido, no
Ministério das Finanças, na Guarda Fiscal, (52879211) António
Lopes dos Santos, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
O referido oficial continua na situação de adido, nos termos,
do ti.° 17 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 Ministério
das Finanças, na Guarda Fiscal.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Artilharia:
Escola Prática de Artilharia
Tenente do serviço de administração militar, o alferes, graduado em
tenente, (12132974) Camilo João Dias Pedro, contando a anti
guidade desde a data da presente portaria portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, o tenente,
no quadro, (51759211) João Sofio Alexandrino, contando a anti
guidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/is.)
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Regimento de Artilharia de Costa
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, o tenente,
no quadro, (07681366) Fernando Manuel Romeira Afonso, con
tando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Artilharia de Leria
Major de artilharia, supranumerário, o capitão, no quadro, (60424367)
Manuel Augusto Seixas Quifiones Magalhães, contando a anti
guidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 16 de Janeiro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, o tenente, no
quadro, (37050660) Luís Cardoso, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)

Grupo de Artilharia de Guarnição n.° 2
Tenente do serviço geral do Exército, o alferes (49154262) Augusto
Laurindo da Costa Pestana, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Cavalaria:
Escola Prática de Cavalaria
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, o tenente,
no quadro, (35249359) António Madeira Cardana, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a
data da presente portaria.
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Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, o tenente,
no quadro, (51096811) Francisco de Oliveira Fernandes, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1986. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Regimento de Lanceiros de Lisboa
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, o tenente, no
quadro, (50054011) Adelino Moreira Raimundo, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
a data da presente portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, o tenente,
no quadro, (37007060) Joaquim Pereira dos Santos, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
a data da presente portaria.
Tenente do serviço geral do Exército, o alferes (34132560) António
Justiniano Romeira Guerreiro, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1986. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.’ 276-A/75.)

Engenharia:
Escola Prática de Engenharia
Major de engenharia, o capitão (07160674) António Carlos de Sá
Campos Gil, contando a antiguidade para todos os efeitos, inclu
indo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Junho de 1986. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Transmissões:
Escola Prática de Transmissões
Capitão de transmissões (serviços técnicos de manutenção), supranu
merário, o tenente, no quadro, (36811562) Manuel Gonçalves,
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contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo venci
mentos, desde a data da presente portaria
Capitão de transmissões (serviços técnicos de manutenção), supranumerário, o tenente, no quadro, (52185211) Manuel de Jesus
Chaves, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
Capitão de transmissões (serviços técnicos
ramo exploração), supranumerário, o tenente, no quadro, (52681911) Zeferino Ribeiro
Martins, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
—

(Por portaria de 10 de Agosto de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Tenente de transmissões, o alferes (12289178) Ricardo Jorge Ferrei
rinha de Araújo Costa, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
Tenente de transmissões, o alferes (16711881) Alexandre Manuel
Macareno Laço Jeca, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
Tenente de transmissões, o alferes (07519581) Rui Manuel Nunes
Pinto, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
Alferes de transmissões, graduado em tenente, no quadro, o tenente
miliciano aluno da Academia Militar (04857078) Mário Rui
Parracho Gomes, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
Alferes de transmissões, graduado em tenente, no quadro, o tenente
miliciano aluno da Academia Militar (10941478) Joaquim Casi
miro Serôdio Ferreira, contando a antiguidade desde a data da
presente portaria.
Alferes de transmissões, no quadro, o alferes miliciano aluno da
Academia Militar (14856277) António José Caessa Alves do
Sacramento, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
Alferes de transmissões, no quadro, o aspirante a oficial aluno da
Academia Militar (16727183) Carlos Manuel Mira Martins,
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contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo venci
mentos, desde a data da presente portaria.
Alferes de transmissões, no quadro o aspirante a oficial aluno da
Academia Militar (08177084) José Carlos Carvalho da Cunha
Silva, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
Alferes de transmissões, no quadro, o aspirante a oficial aluno da
Academia Militar (15792983) Francisco José Carneiro Bento
Soares, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1986. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Serviço de saúde:
Batalhão do Serviço de Saúde
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, o tenente, no
quadro, (51354811) José Romão Gonçalves, contando a anti
guidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a
data da presente portaria.
Tenente do serviço geral do Exército, o alferes (33243660) Domingos
da Silva Baleizão, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1986. 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
Capitão do serviço de administração militar, o tenente (01326680)
Victor Manuel Bizarro do Vale, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.

Capitão do serviço de administração militar, o tenente (07276678)
João Manuel de Castro Jorge Ramalhete, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da
presente portaria.
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Tenente do serviço de administração militar, o alferes (00670483) Rui
Manuel Rodrigues Lopes, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vncimentos, desde a data da presente
portaria.
Tenente do serviço de administração militar, o alferes (19807280)
Manuel Joaquim dos Santos Ramos Vaz, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da
presente portaria.
Tenente do serviço de administração militar, o alferes, graduado em
tenente, (02522577) José Alberto Diniz Gasalho Simões, con
tando a antiguidade desde a data da presente portaria.
Alferes do serviço de administração militar, graduado em tenente, no
quadro, o tenente miliciano aluno da Academia Militar
(08129277) Luís António Lopes Cardoso, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
Alferes do serviço de administração militar, graduado em tenente,
no quadro, o tenente miliciano aluno da Academia Militar
(15166579) António Jorge Sousa Machado, contando a antigui
dade desde a data da presente portaria.
Alferes do serviço de administração militar, graduado em tenente, no
quadro, o tenente miliciano aluno da Academia Militar
(04236476) António Aurélio da Silva Ferreira, contando a anti
guidade desde a data da presente portaria.
Alferes do serviço de administração militar, graduado em tenente,
no quadro, o tenente miliciano aluno da Academia Militar
(031723-D) Hamilton Leonel Lucas Ramalho, contando a anti
guidade desde a data da presente portaria.
Alferes do serviço de administração militar, no quadro, o alferes
miliciano aluno da Academia Militar (11881779) José Manuel
Lopes Afonso, contando a antiguidade para todos os efeitos
desde a data da presente portaria.
Alferes do serviço de administração militar, no quadro, o alferes mili
ciano aluno da Academia Militar (01972578) Alexandre Daniel
Domingues Caldas, contando a antiguidade para todos os efeitos
desde a data da presente portaria.
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Alferes do serviço de administração militar, no quadro
, o alferes
miliciano aluno da Academia Militar (08394684)
Rui Alexandre
de Castro Jorge Ramalhete, contando a antiguidade
para todos os
efeitos desde a data da presente portaria.
Alferes do serviço de administração militar, no
quadro, o alferes
miliciano aluno da Academia Militar (10139783)
António Vicente
Timóteo Rodrigues, contando a antiguidade para todos
os efeitos
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1986. Não
carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decret
o n.’ 276-A/75.)

Capitão do serviço geral do Exército, supranumerár
io, o tenente, no
quadro, (45500761) João Ferreira Belo, contando
a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
a data da
presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1986. Não
carece de Visto do
Tribunal dc Contas, nos termos do Decret
o n.° 276-A/75.)

Batalhão de Administração Militar

Tenente do serviço de administração militar, o alferes
(17109284)
Mário Jorge Salgado de Almeida, contando a antiguidade
para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presen
te
portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1986. Não carece de
visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A
/75.)

Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, o tenente,
adido,
(52183811) Adelino de Jesus Pires Rodrigues, contando a anti
guidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1986. Não carece de visto
do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A
/75.)

Serviço de reconhecimento das transmissões:
Batalhão de Informação e Reconhecimento das Transmissões
Tenente do serviço geral do Exército, o alferes (22935811) Luís
Rodrigues Guerreiro, contando a antiguidade para todos os efeitos
,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
de 10 de Agosto de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

(Por portaria
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Serviço de material:
Escola Prática do Serviço de Material
Capitão do serviço de material (material), o tenente (04475481) José
Francisco Cardoso Gonçalves Vieira, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da pre
sente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n,° 276-A/75.)
Batalhão do Serviço de Material
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, o tenente, no
quadro, (45176162) Gregório Russo Martins, contando a anti
guidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1986. 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
Capitão de infantaria, o tenente (05325980) João Manuel Bicho da
Silva Alves, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluin
do vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Major de artilharia, supranumerário, o capitão, no quadro, (08993767)
João António Andrade da Silva, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria dc 2 de Janeiro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, o tenente, no
quadro, (51331911) Celestino da Conceição das Dores Mendes,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo venci
mentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.’ 276-A/75.)
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Serviço geral do Exército:
Batalhão do Serviço Geral do Exército
Tenente do serviço geral do Exército, o alferes (33017359) Joaquim
Maria Grade Ratinho, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria
(Por portaria de 10 de Agosto de 1986. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

1 a Brigada Mista Independente:
Batalhão de Infantaria Mecanizado
(Agrupamento Base de Santa Margarida)
Capitão de infantaria, o tenente (19690372) Jorge Manuel Vieira
Alves ferreira, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
Tenente de infantaria, o alferes (18922483) Eduardo Manuel Braga
da Cruz Mendes Ferrão, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
Tenente de infantaria, o alferes (08923580) Óscar Humberto Almeida
Megre Barbosa, 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 (00624685) Nuno Álvaro Pereira Bastos Rocha,
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 Acade
mia Militar (00371884) Paulo Emanuel Maia Pereira, 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 Acade
mia Militar (12313984) Norberto António Coelho Carrasqueira,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo venci
mentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 276-A/75.)
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Batalhão de Infantaria Motorizado

(Regimento de Infantaria de Tomar)

Tenente de infantaria, o alferes (16741682) José Carlos de Almeida
Marques, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluin
do vencimentos, desde a data da presente portaria.
Tenente de infantaria, o alferes (14776481) António Manuel Amaro
Ventura, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da present portaria.
Tenente de infantaria, o alferes (06979783) Carlos Manuel Alves
Batalha da Silva, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
Alferes de infantaria, graduado em tenente, o tenente miliciano aluno
da Academia Militar (19888079) Elias Lopes Inácio, contando a
antiguidade desde a data da presente portaria.
Alferes de infantaria, graduado em tenente, no quadro, o tenente mili
ciano aluno da Academia Militar (00040456) João Luís da Silva
Loureiro, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno da Aca
demia Militar (17800677) Manuel ferreira Antunes, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
2.° Batalhão de Infantaria Motorizado
(Regimento de Infantaria de Abrantes)

Capitão de infantaria, o tenente (18428880) João Augusto de Miranda
Soares, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
Tenente de infantaria, o alferes (06682$82) Rui Manuel Serras Valente,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo venci
mentos, desde a data da presente portaria.

2. Série

ORDEM DO EX1RC1TO N.” 22

1715

Tenente de infantaria, o alferes (11124182) João Manuel de Carval
ho
Oliveira da Cunha Porto, contando a antiguidade para todos
os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
Alferes de infantaria, graduado em tenente, no quadro, o tenente
miliciano aluno da Academia Militar (04889079) Fernando Ata
násio Lourenço, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno da Aca
demia Militar (06012577) António José Pinheiro Pimenta, 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
Academia Militar (17630565) João Carlos Carvalho da Paixão,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo venci
mentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Tenente do serviço geral do Exército, o alferes (00612164) José da
Costa Vilaça, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Companhia de Transmissões
(Agrupamento Base de Santa Margarida)
Capitão de transmissões (serviços técnicos
ramo exploração), su
pranumerário, o tenente, no quadro, (51086511) João da Silva
Martinho, contando a antiguidade para todos os efeitos, inclu
indo vencimentos, desde a data da presente portaria.
—

(Por portaria de 10 de Agosto de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)

Tenente de transmissões, o alferes (13296183) Carlos Manuel Dias
Chambel, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1986. 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 (12284883) César Nunes da Fonseca,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo venci
mentos, desde a data da presente portaria.
Tenente de infantaria, o alferes (08413982) Carlos José Soares de
figueiredo Pereira, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Tenente do serviço geral do Exército, o alferes (51301211) Bartolomeu
dos Santos Marques, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1986. 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 Évora
Tenente do serviço geral do Exército, o alferes (51998811) Manuel
Carrilho, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1986. 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 de instrução
Academia Militar
Tenente de infantaria, o alferes, graduado em tenente, (14097078)
Augusto Manuel dos Santos Alves, contando a antiguidade desde
a data da presente portaria.
Tenente de infantaria, o alferes (03345182) Álvaro Coelho Ferreirinho
Diogo, 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 (19416579) António Manuel Guerra felício,
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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 1986. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)
Escola de Sargentos do Exército
Capitão de infantaria, o tenente (00253778) Anibal José Roque Correia,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo venci
mentos, desde a data da presente portaria.
Alferes de infantaria, graduado em tenente, no quadro, o tenente
miliciano aluno da Academia Militar (09492576) Carlos Manuel
de Matos Stoffel Viseu, contando a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Major de artilharia, o capitão (04357570) Joaquim Formeiro Monteiro,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo venci
mentos, desde a data da presente portaria.
(Por

portaria de 7 de Maio de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Escola Militar de Electromecânica
Capitão de transmissões (serviços técnicos de manutenção), supranumerário, o tenente, no quadro, (15958572) Victor Manuel Mon
teiro Job, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Tenente do serviço de administração militar, o alferes (12149383) José
Luís Alcobia ferreira, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Centro de Instrução de Operações Especiais
Capitão de infantaria, o tenente (08733481) Fernando Celso Vicente
de Campos Serafino, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
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Capitão de infantaria, o tenente (10991678) António Augusto, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
a data da presente portaria.
Capitão de infantaria, o tenente (02114873) José da Silva Pereira
Lima, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo ven
cimentos, desde a data da presente portaria.
Tenente de infantaria, o alferes (19801582) Diogo Maria da Silva
Pinto de Sepúlveda Veloso, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente por
taria.
Tenente de infantaria, o alferes (12282483) José António Coelho
Rebelo, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
Tenente de infantaria, o alferes (10541582) João Alexandre Gomes
Teixeira, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, o tenente, no
quadro, (50191711) António José Amaral, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Centro Militar de Educação Física, Equitação e Desportos
Capitão de infantaria, o tenente (08460878) Alberto José Rodri
gues Borges, contando a antiguidade para todos os efeitos, in
cluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
Tenente de infantaria, o alferes (17629281) César Augusto Rodrigues
da Silva Nunes, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por

portaria de 1 de Setembro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Estabelecimentos hospitalares
Hospital Militar Principal
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, o tenente, no
quadro, (50438$11) José António Azenhas Trindade, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Estabelecimentos penais
Presídio Militar
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, o tenente, no
quadro, (51315611) António Barata Santana, contando a anti
guidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data
da pres&nte portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Diversos
Centro de Selecção de Setúbal
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, o tenente, no
quadro, (01879463) Alfredo de Almeida Rodrigues, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Delegação do Serviço de Fortificações e Obras do Exército
de Santa Margarida
Major de engenharia, o capitão (01377472) António José Maia de
Mascarenhas, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Maio de 1986. Não carece de visto do
‘rribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Depósito Geral de Material de Guerra
Capitão do serviço de material (material), o tenente (03740780) Fran
cisco Manuel Pinheiro Antunes da Silva, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 276-A/75.)

Depósito Geral de Material de Engenharia
Tenente do serviço geral do Exército, o alferes (51314211) António
Joaquim Borralho Arranhado, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente por
taria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Depósito Geral de Material de Transmissões
Capitão de transmissões (serviços técnicos de manutenção), supranu
merário, o tenente, no quadro, (52265211) Salvador Francisco
Albuquerque Vieira, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
ramo manutenção), su
Capitão de transmissões (serviços técnicos
pranumerário, o tenente, no quadro, (08073964) José Sebastião
Calmeiro Gonçalves, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
—

Tenente de transmissões (serviços técnicos de manutenção), o alferes
(00567374) Francisco José dos Santos Baleizão, contando a anti
guidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a
data da presente portaria.
Tenente de transmissões (serviços técnicos de manutenção), o alferes
(14330974) António Sénico da Costa Fangueiro, contando a anti
guidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Adidos:
No Instituto de Defesa Nacional
Capitão do serviço geral do Exército, adido, o tenente, adido,
(51341911) António Caldeira Magano, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

No Instituto de Altos Estudos Militares

Coronel de artilharia, adido, o tenente-coronel de artilharia, adido,
(50530311) José Fernando Jorge Duque, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 29 de Setembro de 1986. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75.)

No Instituto Superior Militar

Tenente do serviço geral do Exército, adido, o alferes, adido,
(01231471) António Pereira dos Reis, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da
presente portaria.
Tenente do serviço geral do Exército, adido, o alferes, adido,
(50159911) José Jacinto Duarte, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria dc 10 de Agosto de 1986. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276.A/75.)

Na Manutenção Militar

Capitão do serviço geral do Exército, adido, o tenente, adido,
(15275472) Fausto Manuel Nicolau Casanova de Matos, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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No Corpo de Tropas Pára-Quedistas
Capitão de infantaria, adido, o tenente, adido, (08651780) José Alberto
Cordeiro Simões, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
Capitão de infantaria, adido, o tenente, adido, (00024530) Agostinho
Dias da Costa, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
Capitão de infantaria, adido, o tenente, adido, (00020232) Francisco
Manuel Duarte de Brito Antunes, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
Capitão de infantaria, adido, o tenente, adido, (00020250) António
Manuel Camacho Soares, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
Tenente de infantaria, adido, o alferes, adido, (04219181) Fernando
Manuel Rodrigues Fernandes, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
Tenente de infantaria, adido, o alferes, graduado em tenente, adido,
(00037493) António Carlos Gomes Martins, contando a antigui
dade desde a data da presente portaria.
Tenente de infantaria, adido, o alferes, adido, (00114084) Frederico
Manuel Assoreira Almendra, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
Tenente de infantaria, adido, o alferes, adido, (13706383) Jorge Paulo
do Serro Mendes dos Prazeres, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
Tenente de infantaria, adido, o alferes, adido, (08475683) Carlos José
de Carvalho Moreira ferraz, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
Alferes de infantaria, graduado em tenente, adido, o tenente miliciano
aluno da Academia Militar (00042569) Carlos Alberto Lopes
Beleza, contando a antiguidade desde a data da presente portaria.

2. Série

ORDEM DO EXERCITO N. 22

1723

Alferes de infantaria, graduado em tenente, adido, o tenente miliciano
aluno da Academia Militar (00037478) Albano Manuel Barreto
de Figueiredo, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
Alferes de infantaria, adido, o aspirante a oficial aluno da Academia
Militar (00042585) Manuel Joaquim Vieira Esperança, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
a data da presente portaria.
Alferes de infantaria, adido, o aspirante a oficial aluno da Academia
Militar (00042560) Jorge Manuel Barros Gomes, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
a data da presente portaria.
Alferes de infantaria, adido, o aspirante a oficial aluno da Academia
Militar (01363084) Jorge Manuel Barreiro Saramago, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
a data da presente portaria.
Alferes de infantaria, adido, o aspirante a oficial aluno da Academia
Militar (00033$83) António Madureira dos Santos, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

No Ministério das Finanças
Guarda Fiscal
Capitão do serviço geral do Exército, adido, o tenente, adido,
(51296011) Joaquim Ribeiro Rosa, contando a 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.° 246-A/75.)

Tenente do serviço geral do Exército, adido, o alferes, adido,
(44109960) Manuel fernandes, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente por
taria.
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Tenente do serviço geral do Exército, adido, o alferes adido,
(01384367) Manuel Francisco Trindade Gonçalves, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
a data da presente portaria.
Tenente do serviço geral do Exército, adido, o alferes, adido,
(45567457) Abílio Carreiro Robalo, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1986. No 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, o alferes, adido,
(31535161) Álvaro Rodrigues da Silva, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1986. N6o carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n,° 276-A/75.)

Transcrição:
Promoções e Graduações da OFA
Transcreve-se o título IV
2. Série, n.° 46, de 18 de Novembro, pág. 688, que é do
seguinte teor:
—

—

IV

—

PROMOÇÕES E GRADUAÇÕES

Promoções:
Pessoal Permanente
Por portaria de 1 de Setembro de 1985:
Quadro de Oficiais Pára-Quedistas
Major:
Capitão pára-quedista (035322-B) Pedro Manuel Moço Ferreira da
BOTPQ 2, conta a antiguidade e efeitos administrativos desde
a data da presente portaria.
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Fica colocado, na respectiva lista de antiguidade, imediatamente
à esquerda do major pára-quedista (018846-J) Fernando Martins
Machado da Silveira.

Na situação de reforma extraordinária:
Graduado no posto dc major de infantaria, na situação de reforma
extraordinária, nos termos dos artigos 1.° e 4.° do Decreto-Lei
n.° 295/73, de 9 de Junho, o capitão de infantaria (04843766)
José Bernardino Sardinha, contando a antiguidade de 29 de
Julho de 1985.
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 2$ de Outubro de 1986

Oficiais do quadro de complemento
Armas e serviços:
Estado-Maior do Exército
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de pessoal, os soldados
cadetes (14015279) João Luís Borges Soares, (04474581) Luís
Miguel Perdigão Costa Marques Neto, (03779783) Gilberto lide
fonso Fernandes Ferreira, (03277582) Francisco Manuel Falcão
da Costa Reis, (08553483) João de Melo Breyner Ulricli,
(03985281) João Pedro Monteiro Rodrigues e (04595382) Pedro
Luís da Silva Freitas, contando todos a antiguidade desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 31 de Maio de 1986.)

Direcção do Serviço de Justiça e Disciplina
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de pessoal, os soldados
cadetes (02922379) Paulo Alexandre Rodrigues Pereira de Pina
e (04962081) Rui Lis Nogueira Falcão de Campos, contando
ambos a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 31 de Maio de 1986.)
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Direcção da Arma de Engenharia
Aspirante a oficial miliciano de engenharia, o soldado cadete
(07392882) José Duarte Ribeiro Marafona contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, o soldado cadete
(05035480) Pedro Pinto Coelho de Castelo Branco, contando a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 31 de Maio de 1986.)
Direcção do Serviço de Saúde
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete
(02828680) Pet Rodney Costa Mazarelo, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 31

de Maio de

1986.)

Direcção do Serviço de Material
Aspirante a oficial miliciano do serviço de material, o soldado cadete
(08956581) Vítor Manuel Lopes dos Santos, contando a anti
guidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 31

de Maio de

1986.)

Direcção do Serviço de finanças
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, o soldado cadete
(02082982) António Abel Almeida Marques, contando a antigui
dade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 31

de Maio de

1986.)

Direcção do Serviço de Fortificações e Obras do Exército
Aspirantes a oficial milicianos de engenharia, os soldados cadetes
(07060483) Pedro Filipe Tavares Raposo de Oliveira, (00165782)
Emídio José Anobe Cândido, (06973580) Carlos Ricardo Green
Dias Henriques, (04492681) António Justiniano Rodrigues Crespo
e (06631182) Manuel Eduardo Guedes, contando todos a anti
guidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 31

de Maio de

1g86.)
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Chefia do Serviço de Reconhecimento das Transmissões
Aspirante a oficial miliciano de transmissões, o soldado cadete
(01010381) Carlos Eduardo de Meneses Ribeiro, contando a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 31 de Maio de 1986.)

Chefia do Serviço Cartográfico do Exército
Aspirantes a oficial milicianos do serviço cartográfico, os soldados
cadetes (14451980) Joõo Carlos Gomes Moura Pires, (05684082)
Francisco Miguel Alves Campos de Sousa Dionísio, (04904781)
José Manuel de Macedo Bravo Niza, (00066282) Luís Filipe
Figueira Feiteira e (00819083) Jorge Manuel Gonçalves Sequeira,
contando todos a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 31 de Maio de 1986.)
Quartéis-generais:
Regão Militar do Centro
Aspirantes a oficial milicianos de engenharia, os soldados cadetes
(05629081) Rui Luís Fernandes Ruivo e (06963082) José Pedro
Arteiro Regina, contando ambos a antiguidade desde a data da
presente portaria.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete
(05272782) Fernando António Ramos dos Santos Silva, contando
a antiguidade desde a data da presente portaria.
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de pessoal, os soldados
cadetes (02644882) Carlos Pereira Gil, (03153682) Joaquim de
Oliveira Coelho, (02385280) João Carlos Marques da Costa
Gralheiro e (00853982) Serafim Lopes Araújo, contando todos a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 31 de Maio de 1986.)

Região Militar de Lisboa
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de saúde, os soldados
cadetes (07909379) Luís Alfredo Pires de Távora Tavira,
(17034279) Luís Gabriel Gago Horta e (04287783) José Manuel
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Cheu Limão Oliveira, contando todos a antiguidade desde a data
da presente portaria.
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de pessoal, os soldados
cadetes (01386779) Luís Fernando Maurício Vilaça Ferreira,
(03523781) António José dos Santos Abreu e Silva e (03145882)
Jorge Manuel Moura Chaves, contando todos a antiguidade desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 31 de Maio de 1986.)

Região Militar do Norte
Aspirante a oficial miliciano de engenharia, o soldado cadete
(01707884) José Manuel de Meio Joaquim Pinto, contando a
antiguidade desde a data da presente portaria.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete

(02049481) Carlos Augusto Pinto, contando a antiguidade desde

a data da presente portaria.

Aspirantes a oficial milicianos do serviço de pessoal, os soldados
cadetes (02313781) Manuel Francisco de Oliveira e Silva,
(03973682) Laurindo Manuel da Costa Oliveira e (01338281)
António Alberto Moreno Vaz, contando todos a antiguidade

desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 31 de Maio de 1986.)

Região Militar do Sul
Aspirantes a oficial milicianos de engenharia, os soldados cadetes

(00983783) Egas José Rodrigues de Vidigal Vieira e (12818383)
José Alberto Pinto Martins, contando ambos a antiguidade desde
a data da presente portaria.

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete
(06774383) Jorge Manuel da Silva Hasse de Oliveira Boavida,
contando a antiguidade desde a data da presente portaria.

Aspirantes a oficial milicianos do serviço de pessoal, os soldados ca

detes (01589482) Carlos Manuel Gregório dos Santos e (03290082)
José Maria Mendonça Maurício, contando ambos a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 31 de Maio de 1986.)
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Zona Militar dos Açores
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete
(01898182) Jorge Manuel de Jesus Correia, contando a antigui
dade desde a data da presente portaria.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, o soldado cadete
(03161281) Rui Manuel Gonçalves Pingo, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 31

de

Maio

de

1986.)

Zona Militar da Madeira
Aspirante a oficial miliciano de engenharia, o soldado cadete
(07292680) José Manuel Simões dos Reis, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete
(06488879) Tito Manuel Faria Cabral de Noronha, contando a
antiguidade desde a data da presente portaria.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, o soldado cadete
(05691383) Miguel António Sá da Costa Marques Bom, con
tando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por

portaria de

31

de Maio

de 1986.)

Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução
e unidades:
Infantaria:
Escola Prática de Infantaria
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de saúde, os soldados cadetes
(05280378) Mário Júlio de Sonsa Coja Esteves Henriques,
(05345879) Mário José de Barros Rocha, (03810980) Júlio Goulão
Mendes de Carvalho e (06609683) João Carlos de Oliveira Rosa,
contando todos a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 31 de Maio de 1986.)
Regimento de Infantaria de Abrantes
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete
(06260677) Luís Filipe de Sousa Viegas Cavaco, contando a anti
guidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de

31

de Maio

de

1986.)
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Regimento de Infantaria de Beja
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete
(06080077) Carlos Alberto dos Santos Filipe, contando a anti
guidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 31 de Maio de 1986.)

Regimento de Infantaria de faro
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete
(02785480) António José Andrade Bruno, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 31 de Maio de 1986.)

Regimento de Infantaria de Ponta Delgada
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete
(16569777) Augusto Manuel Ceriz dos Santos, contando a anti
guidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 31 de Maio de 1986.)

Regimento de Infantaria de Queluz
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde o soldado cadete
(04657677) António Augusto Godinho Comes, contando a anti
guidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 31 de Maio de 1986.)

Regimento de Infantaria de Tomar
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de saúde, os soldados cadetes
(03175780) António Manuel Pires Geraldo e (03591976) Carlos
Alberto da Silva Brito, contando ambos a antiguidade desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 31 de Maio de 1986.)
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Artilharia:
Escola Prática de Artilharia
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete
(06973472) Martinho Manuel de freitas femandes, contando a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 31 de Maio de 1986.)
Regimento de Artilharia de Leiria
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete
(03895879) António Manuel Antunes Correia, contando a anti
guidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 31 de Maio de 1986.)
Cavalaria:
Escola Prática de Cavalaria
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete
(03296779) João Filipe Raimundo dos Reis, contando a anti
guidade desde a data da presente portaria.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, o soldado cadete
(02123583) Manuel Fernando Gomes Pinto, contando a anti
guidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 31 de Maio de 1986.)

Regimento de Cavalaria de Estremoz
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete
(07701380) Carlos Manuel Rabanal da Silva Assunção, contando
a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 31 de Maio de 1986.)
Regimento de Cavalaria de Santa Margarida
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete
(03967079) Rui Manuel de Pinho Ribeiro, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 31 de Maio de 1986.)
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Engenharia:
Escola Prática de Engenharia
Aspirantes a oficial milicianos de engenharia, os soldados cadetes
(03063333) Carlos Manuel Cabeças Bajancas, (07288482) Fernan
do Manuel Soares Martins Pereira e (06197081) João José Faria
Brites, contando todos a antiguidade desde a data da presente
portaria.
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de saúde, os soldados cadetes
(04976780) João Manuel Graça Silva e (05653379) António de
Sousa Cepa, contando ambos a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 31 de Maio de 1986.)
Regimento de Engenharia n.° 1
Aspirante a oficial miliciano de engenharia, o soldado cadete
(06923282) Carlos Gustavo Rydin, contando a antiguidade desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 31 de Maio de 1986.)
Regimento de Engenharia de Espinho
Aspirante a oficial miliciano de engenharia, o soldado cadete
(05579082) José Vilaça Pereira, contando a antiguidade desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 31

de Maio de

1986.)

Transmissões:
Escola Prática de Transmissões
Aspirante a oficial miliciano de transmissões, o soldado cadete
(01176683) Alexandre José Dias Carreira, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 31

de Maio de 1986.)

Regimento de Transmissões
Aspirantes a oficial milicianos de transmissões, os soldados cadetes
(02142579) Luís Manuel Duarte Vieira da Graça e (01612080)
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Virgílio Machado Madeira, contando ambos a antiguidade desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 31 de Maio de 1986.)

Serviço de saúde:

Escola Prática do Serviço Veterinário Militar
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de saúde, os soldados
cadetes (01562082) Paulo Miguel Pinheiro Martinho e (02184782)
Emídio Rui Cheu Limão Oliveira, contando ambos a antigui
dade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 31 de Maio de

1986.)

Batalhão do Serviço de Saúde
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete
(03089080) João Francisco Dias Hagatong, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, o soldado cadete
(01966281) António José Pinto Beça, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 31 de Maio de 1986.)

Serviço de administração militar:
Escola Prática de Administração Militar
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, o soldado cadete
(04012881) João Carlos de Seabra Andrade Santos, contando a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 31 de Maio de 1986.)

Serviço de reconhecimento das transmissões:
Batalhão de Informação e Reconhecimento das Transmissões
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete
(02962277) João António Sena Batista, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, o soldado cadete
(00659584) Francisco António Almeida Marzia, contando a anti
guidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 31 de Maio de 1986.)
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Serviço de material:
Escola Prática do Serviço de Material
Aspirante a oficial miliciano do serviço de material, o soldado cadete
(00505383) António Jorge da Silva Maurício Pinto da Costa,
contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 31 de Maio dc 1986.)

Serviço geral do Exército:
Batalhão do Serviço Geral do Exército
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de pessoal, os soldados
cadetes (04039481) Rui Manuel Nunes Martins, (03268879) João
Eduardo Amaral Almeida Santos e (02606380) Fernando Manuel
Cardoso de Sousa, contando todos a antiguidade desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 31 de Maio de 1986.)

Comandos:
Regimento de Comandos
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de saúde, os soldados ca
detes (06466580) Luís Paulo Ribeiro dos Santos Morgado,
(04981680) João Martins Barata Cabral e (06839379) Manuel
Plácido da Costa e Sousa, contando todos a antiguidade desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 31 de Maio de 1986,)

Distritos de recrutamento e mobilização:
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Lisboa
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, o soldado cadete
(02453482) Pedro Jorge da Silva Cordeiro, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 31 de Maio de 1986.)
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Órgãos de execução dos servíços e outros elementos:
Estabelecimentos de instrução
Instituto Superior Militar
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal, o soldado cadete
(05208483) Manuel Bernardo Queiroz Canha, contando a anti
guidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 31 de Maio de 1986.)

Escola de Sargentos do Exército
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete
(04086683) Armindo Carrasco Lourenço, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de pessoal, os soldados
cadetes (05346582) João Manuel Ribeiro da Costa e Silva e
(06176682) Carlos Manuel Magalhães de Carvalho, contando
ambos a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 31 de Maio de 1986.)

Escola Militar de Electromecânica
Aspirante a oficial miliciano de transmissões, o soldado cadete
(01142$82) João da Silva Canta, contando a antiguidade desde a
data da presente portaria.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete
(08181678) Carlos Eduardo da Costa Correia, contando a anti
guidade desde a data da presente portaria.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de material, o soldado cadete
(04025580) António Francisco Guerreiro Leocádio, contando a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 31 de Maio de 1986.)
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Estabelecimentc fabris
Manutenção Militar
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete
(01501482) Armando José Tavares da Silva, contando a antigui
dade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 31

de Maio de

1986.)

Estabelecimentos hospitalares
Hospital Militar Principal
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, o soldado cadete
(09811282) António Maria Martins Maia, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 31 de Maio de 1986.)
Hospital Militar Regional n.° 4
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de saúde, os soldados cadetes
(03588376) José Paulo Duarte Rosa, (14074077) José Joaquim
Vilalva Vieira e (10195980) Aguiar da Câmara Meio Cabral,
contando todos a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 31 de Maio de 1986.)
Diversos:
Agrupamento Base de Santa Margarida
Aspirante a oficial miliciano de engenharia, o soldado cadete
(01219982) Paulo Jorge Peixinho de Oliveira, contando a anti
guidade desde a data da presente portaria.
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de saúde, os soldados cadetes
(04941380) Raul Jorge de Andrade Moreira, (04834680) Manuel
Artur de Almeida Miler e (04098877) João Carlos Antunes Car
rilho, contando todos a antiguidade desde a data da presente
portaria.
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de pessoal, os soldados
cadetes (06222582) Jaime Gabriel de Sousa Mateus e (02179280)
Jorge Manuel Garrido, contando ambos a antiguidade desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de

31

de Maio de

1986.)
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Centro de Estudos Pseotéenicos do Exército
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de pessoal, os soldados
cadetes (09556081) João Henriques de Oliveira Cóias (09045782)
Marcelino Arménio Martins Pereira, (12932679) Fernando FUi
lásio Martins Alves Pocinho, (08525682) Daniel Ribeiro Sequeira,
(00061482) Luís Manuel Cepeda Caseiro, (00560984) Belarmino
José de Oliveira Vieira, (02465482) António Fernando Morais
Pérpetuo, (01668584) José Manuel de Oliveira Mendes,
(09535283) Leonel Pedro Pedroso Gonçalves, (06537181) Rui
Manuel Carlos Nunes e (05690284) João Filipe Coelho Pereira,
contando todos a antiguidade desde a data da presente portaria
(Por portaria de 31 de Maio de 1986.)
Depósito Geral de Material de Transmissões
Aspirantes a oficial milicianos de transmissões, os soldados cadetes
(01985282) João Carlos Lourenço Garutti Gonzalez e (01101582)
João Ernesto Madeira Nunes, contando ambos a antiguidade desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 31 de Maio de 1986.)
Depósito Geral de Material Sanitário
Aspirante a oficial miliciano do servço de saúde, o soldado cadete
(03000082) Paulo Alexandre Estanqueiro Viana Guarda, cosi
tando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 31 de Maio de 1986.)
V

—

COLOCAÇÕES, EXONERAÇÕES E TRANSFERËNCIAS
Oficiais do quadro permanente
Corpo de oficiais generais:
Estado-Maior do Exército

Brigadeiro, adido, da Direcção da Arma de Infantaria, (51114411)
Alberto Porfírio de Carvalho e Silva.
(Por portaria de 1 de Junho de 1986.)

Armas e serviços:
Estado-Maior do Exército
Coronel de infantaria, da Direcção da Arma de Infantaria, (51393411)
António Cipriano Pinto.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1986.)
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Major de artilharia, da Escola de Sargentos do Exército, (04357570)
Joaquim Formeiro Monteiro.
(Por portaria de 15 de Agosto de 1986.)
Direcção do Serviço de Pessoal
Repartição de Oficiais
Tenente do serviço geral do Exército, do Regimento de Lanceiros
de Lisboa, (51098111) João Carreiro Barata.
(Por portaria de 7 de Outubro de 1985.)
Direcção da Arma de Cavalaria
Coronel de cavalaria, adido, (52156011) Mário Arnaldo de Jesus
da Silva.
(Por portaria de 5 de Dezembro de 1985.

Direcção da Arma de Transmissões
Tenente-coronel de transmissões, adido, (50776211) João Manuel Maia
de Freitas.
(Por portaria de 10 de Fevereiro de 1986.)

Direcção do Serviço de Saúde
Tenente-coronel veterinário, da Escola Prática do Serviço Veterinário
Militar, (06766668) Joaquim Francisco de Oliveira Salgado.
(Por portaria de 31 de Janeiro de 1986.)
Direcção do Serviço de Material
Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), da
Escola Prática do Serviço de Material, (50475911) Diamantino
dos Santos Roque.
(Por portaria de 30 de Setembro de 1986.)

Direcção de Transportes
Major de artilharia, da Escola Prática do Serviço de Transportes,
(08993767) João António Andrade da Silva.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1986.)
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Quartéis-generais:
Região Militar do Norte

Tenente-coronel de infantaria, do Regimento de Infantaria de Gueluz,
(50188611) José Faceira Teixeira.
(Por portaria de 19 de Agosto de 1986.)

Tenente-coronel de infantaria, do Regimento de Infantaria do Funchal,
(51335711) Manuel Alberto Botelho Santos Clara.
(Por portaria de 28 de Agosto de 1986)

Major de infantaria, do Comando e Companhia de Comando e Ser
viços da 1.a Brigada Mista Independente (Agrupamento Base
de Santa Margarida), (00860163) Horácio José Gomes Taveira
Malheiro.
(Por portaria de 14 de Agosto de 1986.)

Coronel de artilharia, do Estado-Maior do Exército, (51372111)
Manuel Augusto Fernandes da Silva.
(Por portaria de 2 de Agosto de 1986.

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

Capitão de infantaria, do Colégio Militar, (00857468) Joaquim Maria
Sousa Frade.
(Por portaria de 19 de Agosto de 1986.)
Regimento de Infantaria de faro

Destacamento de Tavira

Capitão do serviço geral do Exército, do Regimento de Infantaria de
Queluz, (34146760) Fernando Luís.
(Por portaria de 14 de Agosto de 1986.)
Regimento de Infantaria de Queluz
Tenente do serviço geral do Exército, do Regimento de Comandos,
(51301211) Bartolomeu dos Santos Marques.
(Por portaria de 22 de Setembro de 1986.)
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Cavalaria:
Escola Prátïca de Cavalaria
Coronel de cavalaria, do Estado-Maior do Exército, (51469111) An
tónio Eduardo Queirós Martins Barrento.
(Por portaria de 22 de Junho de 1986.)

Regimento de Lanceiros de Lisboa
Capitão de cavalaria, do Centro de Instrução de Polícia do Exército,
(11675467) José Manuel Pinto do Carmo, devendo ser consi
derado nesta situação desde 14 de Outubro de 1984.
(Por portaria de 22 de Outubro de 1986.)
Transmissões:
Escola Prática de Transmissões
ramo exploração), do
Capitão de transmissões (serviços técnicos
Quartel-General da Região Militar do Centro, (51113411) Manuel
Martins Vieira.
(Por portaria de 1$ de Dezembro de 1985.)
—

Serviço de transportes:
Batalhão do Serviço de Transportes
Major dc infantaria, do Batalhão de Infantaria Mecanizado da 1.a Bri
gada Mista Independente (Agrupamento Base de Santa Marga
rida), (00088661) José Joaquim Marques da Rosa.
(Por portaria de 14 de Agosto de 1986.)

1 a Brigada Mista Independente:
Companhia de Transmissões
(Agrupamento Base de Santa Margarida)
Alferes de transmissões, graduado em tenente, da Escola Prática de
Transmissões, (04857078) Mário Rui Parracho Gomes.
(Por portaria de 5 de Outubro de 1986.)
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Õrgãos de execução dos serviços e outros elementos:
Estabelecimentos de instrução
Instituto de Altos Estudos Militares
Tenente-coronel de infantaria, do Regimento de Infantaria de Angra
do Heroísmo, (50991311) José Manuel da Silva Viegas.
(Por portaria de 27 de Setembro de 1986.)

Estabelecimentos hospitalares
Hospital Militar Principal
Capitão farmacêutico, no quadro, (19359179) Armando Cerezo Grana
deiro Vicente.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1986.)

Diversos:
Centro de Gestão Financeira Geral
Tenente-coronel do serviço de administração militar, no quadro,
(50620011) Joaquim Francisco Cabo Verde.
(Por portaria de 31 de Janeiro de 1986.)

Delegação do Serviço de fortificações e Obras do Exército
da Região Militar do Centro
Major de engenharia, da Escola Prática de Engenhai-ia, (07160674)

António Carlos de Sá Campos Gil.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1986.)

Adidos:
Academia Militar
Nomeado professor catedrático da cadeira «Português e Comunicação
de Ideias» da Academia Militar, nos termos da alínea b) do
n.° 2 da Portaria n.° 580/80, de 9 de Setembro, o major de
artilharia (00025969) Manuel Afonso Pires Andrade, para vaga
do antecedente não provida, devendo ser considerado nesta situa
ção desde 1 de Outubro de 1985.
(Por portaria de 14 de Março de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 31 de Outubro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
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Conselho Fiscal dos Estabe!ecimentos Fabris do Exérciío
Nomeado vogal do Conselho Fiscal dos Estabelecimentos Fabris do
Exército, nos termos da alínea b) do artigo 156.° do Decreto-Lei n.° 42 564, de 7 de Outubro de 1959, alterado pelo parágrafo
único do Decreto-Lei n.° 43 577, de 31 de Março de 1961, o
coronel médico (50559611) Henrique Manuel Evans de Carvalho,
da Direcção do Serviço de Saúde, em substituição do coronel
médico Carlos Alberto Ferreira Ribeiro, que foi exonerado na
mesma data.
(Por portaria de 4 de Novembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 22 de Outubro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Manutenção Militar
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
(60952773) Luís Filipe Magalhães de Aguiar, da Academia Militar,
para preenchimento de vaga do antecedente não provida.
(Por portaria de 1 de Maio de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 22 de Outubro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Oficinas Gerais de Material de Engenharia
Nomeado chefe dos Serviços de Contabilidade das Oficinas Gerais de
Material de Engenharia, nos termos dos artigos 28.° e 30.° do
Decreto-Lei n.° 41 892, de 3 de Outubro de 1958, e mapa IV anexo
ao Decreto-Lei n.° 44 322, de 3 de Maio de 1962, e artigos
1.° e 2.° do Decreto-Lei n.° 48 283, de 2! de Março de 1968, o
tenente-coronel do serviço de administração militar (51475311)
Firmino dos Anjos Rosado Orrico, do Centro financeiro do
Exército, em substituição do coronel do serviço de administração
militar Manuel António da Silva Brogueira que foi exonerado das
i-eferidas funções em 30 de Janeiro de 1986.
(Por portaria de 19 de Maio de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 22 de Outubro de 1986. Não são devidos emolu

mentos.)
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Oficiais do quadro de complemento
Instituto Militar dos Pupilos do Exército

Chefe de contabilidade, o capitão miliciano do serviço de adminis
tração militar, da Manutenção Militar, (02563168) António José
da Silva Veiga.
(Por portaria de 2 de Outubro de 1986.
Centro de Selecção de Coimbra

Capitão miliciano de infantaria, do Agrupamento Base de Santa
Margarida, (04692166) Fernando José Soares Proença.
(Por portaria de 14 de Agosto de 1986.)
VI— RECTIFICAÇÃO DE PENSÃO DE RESERVA
Tenente-coronel do serviço de administração militar (51424011) Jorge

da Ressureição Vieira, pensão mensal de 102 229$00, desde 18
de Agosto de 1986. Conta 35 anos de serviço.
(Por portaria de 16 de Outubro de 1986. No carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Vil—DECLARAÇÕES
Pensão de invalidez:

1) Por despacho da Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Pre
vidência, de 13 de Outubro de 1986, publicado no Diário da República,
II Série, n.° 250, de 29 de Outubro de 1986, passa a ser pago pela
Caixa Geral de Aposentações, a partir do mês de Novembro de 1986,
o oficial a seguir mencionado:
Tenente miliciano de infantaria (03843865) João Morgado Carmona,
67 200$00.
Rectificações:

2) Na Ordem do Exército, 2. Série, n.° 2/85, pág. 50, de 15 de
Janeiro, na parte respeitante à promoção do tenente-coronel de infan
taria (50189611) firmo Arménio Sequeira Afonso, onde se lê: «Firmo
Américo Sequeira Afonso», deve ler-se: «Firmo Arménio Sequeira
Afonso».
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3) Na Ordem do Exército, 2? Série, n.° 4/86, pág.325, de 15 de
fevereiro, na parte respeitante à passagem à situação de supranume
rário do tenente-coronel de infantaria Abílio José Lagartinho Rodri
gues, onde se lê: «50994111» deve ler-se: «50994511».

4) Na Ordem do Exército, 2. Série, n.° 4/86, pág. 388, de 15 de
Fevereiro, na parte respeitante à colocação do tenente-coronel de
infantaria Abílio José Lagartinho Rodrigues, onde se lê: «50994111»
deve ler-se: «50994511».
5) Na Ordem do Exército, 2? Série, n.° 15, pág. 1271, de 1 de
Agosto de 1983, na parte respeitante à promoção do major de infan
taria Carlos Alberto Mendonça Bacelar Cruz, onde se lê: «Carlos
Alberto Mendanha Bacelar Cruz», deve ler-se: «Carlos Alberto
Mendonça Bacelar Cruz».
6) Na Ordem do Exército, 2. Série, n.° 5/86, pág. 428, de 1 de
Março, na parte respeitante à situação de adido do major de infantaria
Manuel Macedo Marques, onde se lê: «09623165», deve ler-se:
«00790064».
7) Na Ordem do Exército, 2. Série, n.° 5/86, pág. 478, de 1 de
Março, na parte respeitante à nomeação do major de infantaria Manuel
Macedo Marques, onde se lê: «09623165», deve ler-se: .:«00790064».

8) Na Ordem do Exército, 2. Série, n.° 4/86, pág. 355, de 15 de
fevereiro, na parte respeitante à promoção do alferes de infantaria
José Manuel Lopes dos Santos Correia, onde se lê: «05069482» deve
ler-se: «00370082».
9) Na Ordem do Exército, 2.a Série, n.° 7/86, pág. 607, de 1 de
Abril, na parte respeitante à situação de adido do coronel do serviço
d administração militar Alfeu Raul Maia da Silva Forte, onde se lê:
«50025511» deve ler-se «51247611».
10) Na Ordem do Exército, 2. Série, n.° 11, de 1 de Junho de
1986, página 959, a linhas 31/32, onde se lê: «Eurico Fernando
Mendes Pinto» deve ler-se: «Eurico Fernando Mendes da Silva».
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VIII— OBITUÁRIO
1976:
Junho, 15
Alferes miliciano de infantaria, reformado, António
Pais de Carvalho, do Quartel-General da Região Militar do
Centro.
—

1986:
Agosto, 20
Tenente-coronel de infantaria, na situação de desligado
do serviço, (51040411) Francisco da Silva Fragoso, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Setembro, 19
Coronel de infantaria, na situação de reserva,
(51215611) Rui Barbosa Mexia Leitão, do Quartel-General da
Região Militar de Lisboa.
Outubro, 2— Major, reformado, (50073011) Alfredo de Amorim,
do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Outubro, 17—Major do serviço de administração militar, na reserva,
(51353711) Orlando Portugal Guerreiro, 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

Jos& Fernando Lopes Gomes Marques, general
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MINISTÉRIO

DA

DEFESA

NACIONAL

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

ORDEM

DO

2.8 SÉRIE
N.° 23/1 DE DEZEMBRO DE 1986

EXRCITO

Publica-se ao Exército o seguinte:
1—DECRETOS, PORTARIAS E DESPACHOS
MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
Estado-Maior-General das Forças Armadas
Serviço de Polícia Judiciária Militar
Despacho
Exonero das funções que vinha desempenhando no Serviço de Polícia
Judiciária Militar, por falecimento em 2 de Novembro de 1986, o
major do serviço geral do Exército (52063811) Joaquim Estêvão
Conceição Duarte, exoneração referida a 2-11-86, para efeitos
administrativos. (Não carece de visto do TC.)
5 de Novembro de 1986.
O Director, Fernando Ribeiro da
Cunha, brigadeiro.
—

(D. R., 2. Série, n.° 264, de 15 de Novembro de 1986.)

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Comando-Geral da Polícia de Segurança Pública
Por portaria de 14 de Outubro de 1986 (anotação, TC, 23 de
Outubro de 1986):

João Pedro da Ponte e Silva Marques, tenente-coronel de artilharia
exonerado do cargo de oficial de informações do Comando
Distrital da Polícia de Segurança Pública de Lisboa, com efeitos
desde 1 de Outubro de 1986, inclusive, em virtude de ter regres
sado ao Exército.
—

3 de Novembro de 1986.
O Superintendente-Geral, António
dos Anjos Martins, coronel de artilharia.
—

(D. R., 2. Série, n. 263, de 14 de Novembro de 1986.)
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Inspecção dos Explosivos
Por diploma de provimento de 28 de Julho de 1986, visado pelo TC
em 24 de Outubro de 1986, foi nomeado o coronel de artilharia,
na situação de reforma, Daciano Pereira de Barros, vogal da
Comissão dos Explosivos da Inspecção dos Explosivos, na qua
lidade de professor de Química de uma escola superior de
engenharia, nos termos do corpo e § 2.° do artigo 9.° do Regula
mento aprovado pelo Decreto-Lei n.° 37 925, de 1 de Agosto de
1950, do n.° 2 do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 122/83, publi
cado por declaração da Presidência do Conselho de Ministros
de 6 de Junho de 1983, do n.° 2 do artigo 1.0 do Decreto-Lei
n.° 484/85, de 21 de Novembro, e do despacho do Ministro
da Administração Interna de 23 de Julho de 1986. (São devidos
emolumentos.)
4 de Novembro de 1986.— O Presidente, Francisco Abreu Ris
cado, brigadeiro.
(D. R., 2.’ Série, n.° 263, de 14 de Novembro de 1986.)

Estado-Maior do Exército
Despacho n.° 82/86
Em aditamento ao meu despacho n.° 107/85, de 23 de Dezembro de
1985, 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 1.0 do Decreto-Lei n.° 457/77, de 4 de Novembro, nomeio
membros do Conselho Superior do Exército, para 1986, os se.
guintes generais:
General Carlos Manuel de Azeredo Pinto MeIo e Leme;
General Amilcar Fernandes Morgado.
Os dois generais agora nomeados substituem o general Raul
Jorge Gonçalves Passos, que passou a ser membro daquele
Conselho, por inerência de funções, desde 13 de Agosto de 1986,
e o general Américo Pires Tavares que transitou para a situação
de reserva, em 30 de Setembro de 1986.
O Chefe
Estado-Maior do Exército, 3 de Outubro de 1986.
do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Satazar Braga, general.
—

2. Série

ORDEM DO EXËRCITO N.° 23

1749

11—JUSTIÇA E DISCIPLINA
Condecorações:
Estado-Maior do Exército
Por portaria de 31 de Outubro de 1966:
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.° 3 do
artigo 67.°, todos do Regulamento da Medalha Militar e das
Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de Dezem
bro de 1971, o general (51772911) Raul Jorge Gonçalves Passos.
Por portarias de 16 de Outubro de 1986:
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 e das
Medalhas Comemorativas das forças Armadas, de 20 de Dezem
bro de 1971, o general (50704711) Hugo Manuel Rodrigues dos
Santos.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de 3.a classe de D. Afonso Henriques
Patrono do
Exército, por ter sido considerado ao abrigo dos artigos 1.0 e
4.° do Decreto-Lei n.° 397/85, de 11 de Outubro, o alferes
miliciano de infantaria (09619678) António Alexandre dos Santos
Meira de Carvalho.
—

Direcção do Serviço de Justiça e Disciplina
Repartição de Justiça e Disciplina
Por portaria de 22 de Outubro de 1986:
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 coronel de artilharia (50040511) Alvaro
Nuno Miranda Furtado.
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Por portaria de 13 de Novembro de 1986:
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 médico (50051611)
Octávio Sérgio Clare Barreto Costa.
Por portarias de 23 de Outubro de 1986:
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
o coronel de infantaria (51397311) Américo das Dores Moreira.
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 do serviço de administração militar (51475111) António
da Silva Dores.
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 do serviço de administração militar, na reserva,
(51472711) Acácio Dias da Silva Alves Tavares.
Por portaria de 4 de Novembro de 1986:
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
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
coronel do serviço de administração militar (50938511) Domingos
Fernando de Almeida Nascimento.
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Por portaria de 11 de Novembro de 1986:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército considerar nula e
de nenhum efeito a portaria concessiva da medalha de mérito
militar de 1.a classe ao coronel de artilharia (51200411) Manuel
de Azevedo Moreira Maia e publicada na Ordem do Exér
cito, 2. Série, n.° 5, de 1 de Março de 1986, em virtude
de aquela medalha ter sido indevidamente atribuída.
Por portarias de 23 de Outubro de 1986:
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 (38389261) Cipriano de Sousa
fernandes 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
tenente-coronel de infantaria (51345111) Carlos Leal Branco.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito milítar 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 (45588655) José Lourenço Lucas Falcão.
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 infantaria (41296462) Rui Jorge Chagas Junqueira
dos Reis.
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 (71053466) José António Meireles 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
considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.° do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
major de infantaria (45202861) António de Jesus Solipa.
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 (31090458) Fernando Gil Figueiredo Barros.
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 (06690763) Octávio
de Carvalho Marques.
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 (50129411) Manuel No
gueira 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 Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
major do serviço de material (51116911) Aniceto Venâncio
Afonso.
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
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considerado ao abrigo dos artigos 33.° e 36.0 do Regula
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
major do serviço de material (50706611) João José dos Santos
Ferreira.
Por portaria de 4 de Novembro de 1986:
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 (07519764) Carlos
Joaquim Gaspar.
Por portaria de 11 de Novembro de 1986:
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 (50181811) Joaquim da Conceição
Faleiro Bramão.
Por portarias de 23 de Outubro de 1986:
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 (12057574) José António Silva da Con
ceição.
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 de administração militar (10497671) Carlos
Alberto Nunes Teixeira Coelho.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3•a 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 do serviço geral do Exército (51222811) José de Oliveira
Marçal dos Santos.
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 (58931311) António frias
Vieira.
Por portarias de 4 de Novembro de 1986:
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 de administração militar (06437173) António
Manuel Afonso Magro.
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 (51141511) António Ribeiro
Bernardino.
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 (42109657) José Pedrosa
Capitão.
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-
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mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
tenente do serviço geral do Exército (37163659) Humberto
Pereira da Graça.
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 (09992367) Augusto José Cristino
Nobre.
Por portaria de 11 de Novembro de 1986:
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 (50040011) Joaquim Manuel
Brígida Flor.
Por portarias de 6 de Novembro de 1986:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar nos termos
do artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 397/85, de 11 de Outubro
de 1985, com a medalha de D. Afonso Henriques—Patrono do
Exército, de 2? classe, por ter sido considerado ao abrigo do
artigo 1.0 do mesmo decreto, o tenente-coronel de infantaria, na
reserva, (51325811) Ernesto Orlando Vieira Correia.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar nos termos
do artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 397/85, de 11 de Outubro
de 1985, com a medalha de D. Afonso Henriques
Patrono do
Exército, de 2? classe, por ter sido considerado ao abrigo do
artigo 1.0 do mesmo decreto, o capitão do serviço geral do
Exército, na situação de reserva, (51120411) Armando José
Gomes.
—

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:
6 de Novembro de 1986:
Coronel de artilharia (51371711) Manuel Valentim de Oliveira Nunes.
10 de Novembro de 1986:
Tenente-coronel do serviço de administração militar (51424511) Rui
Manuel Martins Tavares Luc.
11 de Novembro de 1986:
Capitão do serviço geral do Exército (51759211) João Sofio Alexan
drino;
Capitão do serviço geral do Exército (51700111) Manuel Vieira Leiria;
Capitão do serviço geral do Exército (50453211) Roberto Joaquim
Candeias;
Tenente miliciano de infantaria da GNR (45298556) Manuel Antunes
Marques.
14 de Novembro de 1986:
Coronel médico (51416811) Jaime Manuel Pereira de Sousa Sarmento.

Por despachos do Primeiro-Ministro de 22 de Setembro de 1986,
publicados no Diário da Repáblica, 2. Série, n.° 248, de 27
de Outubro de 1986, foram autorizados a aceitar as seguintes
condecorações estrangeiras os oficiais abaixo indicados:
General Alípio Tomé Pinto, o grau de Cavaleiro Comandante Hono
rário da Divisão Militar da Ordem do Império Britânico;
General José Maria Soares da Costa Álvares, o grau de Grã-Cruz da
Ordem do Mérito Militar, com Distintivo Branco de Espanha;
Coronel de infantaria Emídio Crisóstomo Machado de Sousa Vicente,
o grau de Comendador da Ordem de Mérito da República federal
da Alemanha;
Coronel de infantaria José Agostinho Gomes, o grau de Grande
Oficial da Ordem de Leopoldo II, da Bélgica;
Coronel de artilharia José Fernando Proença de Almeida, a Ordem de
Mérito da Itália;
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Coronel de cavalaria José Olímpio Caiado Costa
Gomes, o grau de
Membro Honorário da Divisão Militar da Ordem
do Império
Britânico;
Tenente-coronel de infantaria Teotónio José de
Carvalho Ribeiro
Pereira, o grau de Comandante Honorário da Divisã
o Civil do
Império Britânico.
Por despachos do Primeiro-Ministro de 6 de Outubro
de 1986, publi
cados no Diária da República, 2.a Série, n.° 248, de 27 de
Outubro
de 1986, foram autorizados a aceitar as seguintes condec
orações
estrangeiras os oficiais abaixo indicados:
Coronel de infantaria Manuel Francisco Matoso Ramal
ho, o grau de
Comendador da Ordem do Grão-Ducado da Coroa Chêne
, do
Luxemburgo;
Tenente-coronel de infantaria António Maria de Almei
da Bivar de
Sousa, a Ordem da Bandeira da República Popular
da Hungria;

o grau de Comendador da Ordem de Mérito da Áustria;
o grau
de Comendador da Ordem do Falcão, da Islândia; o
grau de
Comendador da Ordem de Leopoldo II da Bélgica; o
grau de
Comendador da Ordem de Dannebreg, da Dinamarca;
o grau de
Oficial Honorário da Ordem do Império Britânico;
o grau de
Comendador da Ordem de Mérito do Grão-Ducado do
Luxem
burgo.
Por ter sido inserida com inexactidão, na Ordem do Exército, 2.
Série,
n.° 13, de 1 de Julho de 1986, publica-se novamente
a seguinte
condecoração:
Por alvará de 11 de Dezembro de 1985, publicado
no Diário da
República, 2. Série, n.° 26, de 31 de Janeiro de 1986,
foi agra
ciado com o grau de Oficial da Ordem do Infante D.
Henrique
o tenente-coronel de infantaria Mário José Vargas Cardos
o.
Louvores:
Estado-Maior do Exéretio
Louvo o general (51772911) Raul Jorge Gonçalves Passos,
pela ma
neira pessoal e altamente dignificante como comandou
a Região
Militar do Norte durante cerca de 2 anos, função que foi
obrigado
a abandonar por ter sido escolhido para a direcção do Institu
to
de Altos Estudos Militares pelas qualidades e virtude
s reveladas
ao longo de uma carreira de trinta e oito anos e, muito
em
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especial, pelo seu profundo conhecimento da ciência militar
e particular aptidão para actividades de docência e instrução.
Vivendo profundamente todos os específicos problemas da sua
Região Militar, que rapidamente apreendeu e equacionou, aper
cebendo-se com facilidade das possibilidades dos seus colabora
dores, transmitindo a comandantes e comandados uma dinâmi
ca inteligente, sabendo aplicar justiça com equidade e oportuni
dade, tudo fez no sentido de imprimir a maior operacionali
dade possível aos meios disponíveis com vista à tarefa funda
mental da sua missão de preparar e apoiar as forças necessárias
à defesa militar terrestre do território a norte do rio Douro.
Em tudo e sempre procurou prestigiar ao máximo a instituição
militar, quer através da intervenção em cerimónias e outras
actividades desenvolvidas fora do meio militar, quer em acções
de apoio e controlo de danos, quer, especialmente, na procura
constante de uma maior dignificação do serviço militar obriga
tório.
Competente, ponderado, muito firme mas sempre humano, per
manentemente disponível para militares e civis, aberto a todas
as iniciativas e a novos processos, sabendo optimizar o rendi
mento dos meios humanos, materiais e financeiros postos à sua
disposição, o general Passos, no comando da Região Militar do
Norte, desenvolveu serviços muito relevantes e distintíssimos que,
confirmando as esperanças nele depositadas aquando da sua
nomeação, muito o dignificaram ao mesmo tempo que acarre
taram honra e lustre para o Exército.
Ministério da Defesa Nacional, 31 de Outubro de 1986—O
Chefe do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Satazar Braga,
general.
Louvo o general (50704711) Hugo Manuel Rodrigues dos Santos, pela
forma eficiente e dedicada como exerceu a função de Director
de Transportes.
Seleccionado para esta direcção há cerca de 3 anos, quando
o Comando do Exército decidiu imprimir aos Transportes a
dinâmica e prontidão que o planeamento da defesa terrestre
exigia, confirmou amplamente a total confiança nele depositada,
imprimindo a todos os transportes, com decisão e firmeza ponde.
r’adas, o cunho que as circunstâncias exigiam.
Recorrendo de início aos meios disponíveis e depois, progresi
vamente, a processos mais actuais de gestão e controlo, incluindo
os informáticos, conseguiu um grau de rentabilização muito
elevado na manobra dos transportes a nível local, regional e
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nacional, sempre dentro de um espírito de austeridade com que
procurava colmatar as dificuldades crescentes resultantes de
sucessivos orçamentos insuficientes para as necessidades do Exér
cito.
Para o bom êxito conseguido contribuiu também grandemente
o cuidado que dedicou à fixação de doutrina e normalização
de procedimentos bem como a atenção permanente que lhe
mereceram todas as formas de instrução e treino.
Ultrapassando as responsabilidades específicas do seu cargo, é
de realçar o entusiasmo que consagrou ao estudo do apoio
administrativo e logístico do sistema de forças do Exército
quando, por acumulação e escolha, dirigia o Comando Logístico
anualmente implementado com vista aos exercícios nacionais
da série ORION.
As qualidades e virtudes militares mais uma vez demonstradas
por este oficial estiveram na base da sua escoffia pelo Governo
para o Comando da Guarda fiscal.
Ao abandonar pois, por este motivo, as funções em que tanto
se dignificou, desenvolvendo serviços relevantes e muito dis
tintos, é justo encarecer e louvar a conduta exemplar do
general Hugo dos Santos pois ela acarretou honra e lustre para
o Exército.
Ministério da Defesa Nacional, 16 de Outubro de 1986.—O
Chefe do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Satazar Braga,
general.

Louvo o tenente-coronel de infantaria (51405511) António Queiroz
Lima, porque ao longo de cerca de quatro anos em que serviu
no Gabinete do General Chefe do Estado-Maior do Exército,
uma vez mais demonstrou as suas elevadas qualidades e vir
tudes militares, que ficaram patentes na forma dedicada e muito
eficiente como desempenhou as diferentes tarefas que lhe foram
cometidas.
Responsável inicialmente pelas áreas do Protocolo e da Coope
ração Militar e posteriormente pela coordenação de várias acti
vidades do Gabinete do CEME, a sua acção pautou-se por um
empenhamento activo, que aliado à sua facilidade de relaciona
mento permitiu um bom ambiente de trabalho e congregou es
forços que se reflectiram na melhoria do serviço.
Salienta-se de forma significativa o seu contributo nas tarefas de
cooperação com os Países Africanos de Expressão Oficial Por
tuguesa, bem como na organização e acompanhamento de inú
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meras cerimónias militares e visitas de entidades estrangeiras, em
que sempre se houve de forma notável merecendo os maiores
encómios.
Oficial muito leal, dotado de elevado espírito de sacrifício e
aptidão para bem servir, julgo da maior justiça salientar a acção
do tenente-coronel Queiroz Lima, considerando os serviços
por ele prestados ao Exército altamente merítórios e dignifi
cantes.
Estado-Maior do Exército, 22 de Outubro de 1986.— O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Satazar Braga, general.
Louvo o tenente-coronel chefe de banda de música (51546111) Fran
cisco Ferreira da Silva, pela forma muito eficiente como desem
penhou as funções de inspector das Bandas e Fanfarras do Exér
cito, durante o vasto período de mais de dez anos, inicialmente
em acumulação com cargo de idêntica especificidade no Estado-Maior-General das Forças Armadas, no que se houve com apre
ciável espírito de missão, profundo sentido do dever e vivo
e permanente entusiasmo.
Mercê de destacados conhecimentos, quer no campo puramente
técnico, quer na área da administração de pessoal inerente às
Bandas Militares e Fanfarras, foi importante e decisiva a sua
cooperação no planeamento, organização, formação de pessoal e
apetrechamento material de uma actividade particularmente es
pecifica da Instituição Militar, em que a sensibilidade artística,
bagagem cultural e firmeza de convicções deste oficial se revelaram
de inestimável valor e que muito ajudaram a vencer circunstân
cias por vezes exigentes.
Empenhando-se com grande dedicação, acentuada capacidade
de trabalho e constante disponibilidade, a função inspectiva que
lhe estava confiada decorreu com adequada regularidade e
eficiência, contribuindo, inequivocamente, para a coesão, nível
técnico e imagem patenteados pelas Bandas Militares, não obs
tante as dificuldades em meios humanos e as carências materiais
que se fizeram sentir, mas que a sua persistente e atenta inter
venção conseguiram atenuar.
De igual modo foi importante o labor desenvolvido e espírito
de iniciativa evidenciado na preparação de vários festivais das
bandas militares, em que a representação do Exército obteve
assinalável êxito, não só em território nacional como no estran
geiro, imagem esta frequentemente conseguida, também, pela
Orquestra Ligeira do Exército, agrupamento musical cujo vir
tuosismo, posto em evidência por diversas entidades e populações
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de todo o País, muito deve ao apoio dispensado pelo inspector
das Bandas e fanfarras.
Pelo conjunto de qualidades militares, pessoais e profissionais,
mais uma vez confirmadas pelo tenente-coronel Ferreira da Silva,
é de inteira justiça reconhecer o elevado mérito dos serviços
por si prestados ao Exército, considerando este oficial, na opor
tunidade em que termina a sua carreira, a seu pedido, merece
cedor de elevada e pública distinção.
Ministério da Defesa Nacional, 13 de Outubro de 1986.
O
Chefe do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Satazar Braga,
general.
—

Louvo o alferes miliciano de infantaria (09619678) António Alexandre
dos Santos Meira de Carvalho, pela forma muito eficiente como
colaborou na construção do monumento do Regimento de In
fantaria 1, na Serra da Carregueira.
Na verdade este oficial evidenciou notáveis conhecimentos
técnico-profissionais, não só na elaboração do projecto do monu
mento, de que foi autor, mas também durante toda a sua exe
cução a qual acompanhou mesmo após a sua passagem à dis
ponibilidade, deixando assim bem patente o seu grande entu
siasmo e desinteressado espírito de bem servir.
O alferes Meira de Carvalho conseguiu, mercê da sua apurada
sensibilidade, materializar num conjunto arquitectónico, simples
mas expressivo, as tradições da Unidade e o registo dos seus
mortos ao serviço da Pátria, tendo desta forma dado a sua
valiosa contribuição para o prestígio e dignificação do Exér
cito.
Ministério da Defesa Nacional, 16 de Outubro de 1986.— O
Chefe do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Satazar Braga,
general.

Louvo o tenente-coronel de infantaria (51401711) Joaquim de Jesus

das Neves, pela forma distinta como há onze anos tem servido
o Exército no desempenho das variadas funções que lhe têm
sido confiadas no Regimento de Infantaria de Castelo Branco,
revelando sempre muita inteligência, confirmando excepcionais
qualidades militares e humanas evidenciadas ao longo da sua
brilhante carreira militar.
Como comandante de batalhão demonstrou especial empenho
na preparação militar dos seus subordinados, planeando e co-
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mandando exercícios, que mereceram os maiores elogios, de
forma a elevar e a manter altos níveis de prontidão, o que
bem testemunha as suas extraordinárias qualidades de organi
zação, vasta cultura e excelente formação militar, a par de
real capacidade de comando.
Representando a Instituição Militar em diferentes reuniões com
entidades civis, para análise de assuntos e coordenação de pro
cedimentos, de que se salienta o planeamento e execução da
cooperação militar na detecção e combate a incêndios florestais,
Oleiros), o tenente-coronel
em área piloto nacional (Sertã
Neves demonstrou um perfeito conhecimento das questões
versadas revelando as suas soluções clareza e objectividade,
que, merecendo sempre palavras de apreço, contribuíram para
o prestigio castrense.
Com profundo conhecimento da sua Unidade, que lhe advém dos
anos que ali presta serviço, tem assegurado uma harmoniosa con
tinuidade de comando que se reflecte na elevada eficiência, sem
quebras, que o Regimento de Infantaria de Castelo Branco vem
demonstrando.
Como 2.° comandante, funções que actualmente desempenha,
desenvolve a sua acção nas várias actividades, coordenando-as e
impulsionando-as, com grande lealdade, muita competência e
apurado sentido de responsabilidade, realçando-se a correcção
e dignidade que imprime nas relações com as autoridades es
panholas límitrofes.
Militar abnegado, de fino trato, de carácter íntegro e de forte
personalidade, pratica uma sã camaradagem e revela aptidão
para o desempenho de funções de maior responsabilidade.
Ê o tenente-coronel Neves um oficial de reconhecido valor, que
tem prestigiado sempre a Instituição Militar, prestado, ao longo
de vários anos no Regimento de Infantaria de Castelo Branco,
serviços relevantes e distintos, de que têm resultado honra e lustre
para o Exército.
—

O
Ministério da Defesa Nacional, 13 de Novembro de 1986.
Chefe do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Satazar Braga,
general.
—

Louvo o coronel de artilharia (50040511)
Furtado, pela forma muito criteriosa,
como desempenhou, durante mais de
importantes funções de chefe do Serviço
do Exército.

Álvaro Nuno
empenhada e
cinco anos e
de Material de

Miranda
metódica
meio, as
Instrução
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Oficial de reconhecida competência técnica, estudioso, dedicado
e dotado de notável sentido de organização, actualizou, aper
feiçoou e completou normas de funcionamento interno e de pro
cedimento geral no Exército relativo às actividades a seu cargo,
e procurou melhorar a estrutura do serviço através de propostas
que se encontram em vias de concretização, obtendo simultanea
mente uma acentuada valorização tecnológica dos equipamentos
dos sectores produtivos.
Apesar das dificuldades com que se tem confrontado devido à
carência de pessoal qualificado para o funcionamento eficiente,
não só da Chefia e do Depósito de Material de Instrução, como,
em especial, do Centro de Audio-Visuais e do Centro Gráfico do
Exército, em virtude do tecnicismo e crescente sofisticação dos
equipamentos destes órgãos, o Serviço de Material de Instrução,
sob a chefia do coronel Furtado, sempre tem tentado, mercê do
esforço suplementar e de apreciável espírito de equipa, superar
tais limitações para satisfazer as inúmeras solicitações de todo
o Exército, no âmbito das suas actividades.
O exercício desta chefia pelo coronel Furtado veio confirmar
a integridade de carácter, a sensatez, a ponderação e a lealdade
que ao longo de toda a sua carreira este oficial evidenciou com
grande simplicidade e modéstia.
Na altura em que cessa o desempenho das actuais funções por
ter transitado para a situação de reserva, por limite de idade, é
de inteira justiça reconhecer que, não apenas pela sua acção no
Serviço de Material de Instrução mas também pelo elevado
mérito demonstrado ao longo de uma carreira muito digna onde
sobressai a aplicação dos seus profundos conhecimentos militares,
mormente no âmbito técnico da sua Arma, quer em proveito
directo desta, quer em funções docentes no Instituto de Altos
Estudos Militares, resultou honra e lustre para o Exército,
devendo os serviços prestados pelo coronel Ãlvaro Nuno Miranda
Furtado ser considerados extraordinários, relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 22 de Outubro de 1986.—O
Chefe do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Satazar Braga,
general.
Por proposta do Governador Militar de Lisboa, louvo o tenente-coronel médico (52156311) Artur Pinto de Magalhães Mateus,
pela forma muito eficiente, altamente honrosa e extremamente
brilhante como exerceu, durante 20 meses, o comando do Batalhão
do Serviço de Saúde.
Dotado de excepcionais qualidades militares e humanas, empe
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nhou-se abnegada e entusiasticamente no cumprimento das várias
tarefas que a missão da Unidade comporta, tendo conseguido
níveis de rendimento que o comando da Região Militar de
Lisboa considera modelares, com particular realce para a gestão
dos recursos financeiros e humanos, conservação e melhoria das
infra-estruturas, onde alcançou notáveis padrões de funcionalidade
e conforto, instrução e operacionalidade dos encargos opera
cionais.
Possuidor de invulgares dotes de carácter, e vasta cultura técnico-profissional, leal e sempre disponível, o tenente-coronel Maga
lhães Mateus desenvolveu e solidificou, como reflexo da sua
correcção e afável trato, do seu elevado aprumo moral, inexce
dível bom senso, e superior capacidade de comando, as melhores
relações de camaradagem entre o pessoal da sua Unidade, de
que resultou um ambiente de reforçada coesão que se reflectiu
muito favoravelmente na disciplina e na eficiência do Batalhão
do Serviço de Saúde.
Exercendo o seu comando com elevado sentido das realidades,
espírito de bem servir, firmeza e humanidade, lutando muitas
vezes com dificuldades e carências de meios humanos e mate
riais, o tenente-coronel Magalhões Mateus conseguiu dar plena
satisfação ao cumprimento da missão atribuida à sua Unidade,
no qual se empenhou com exemplar dedicação, esclarecido e
excepcional zelo, creditando-se como um oficial de elevada cra
veira, possuidor de aptidões e virtudes militares que o indigitam
para funções de altas responsabilidades.
Com a acção de comando desenvolvida no Batalhão do Serviço
de Saúde, o tenente-coronel Magalhões Mateus conseguiu cum
prir integralmente os objectivos fixados superiormente à sua
Unidade, facto de que resultou lustre e honra para o Exército
e muito justamente levam a considerar os serviços prestados
por este oficial como extraordinários e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 6 de Novembro de 1986.—O
Chefe do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Satazar Braga,
general.
Louvo o tenente-coronel médico (50051611) Octávio Sérgio Clare
Barreto Costa, pela forma excepcionalmente brilhante como vem
desempenhando as funções de director do Hospital Militar
Regional n.° 1.
Hospital centenário, portanto carente no que respeita à sua
manutenção, actualização, criação de novos serviços e aquisição
de meios de diagnóstico e de tratamento modernos, o tenente-
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-coronel Barreto Costa tem-se devotado inteiramente à progres
siva satisfação daquelas necessidades, pelo que o Hospital
Militar Regional n.° 1 corresponde, hoje, não só às solicitações
que lhe são feitas no âmbito da Região Militar do Norte, como
às dos outros ramos das Forças. Armadas e das Forças de
Segurança.
Dotado de um elevado espírito de organização, ponderado, inte
ligente, extraordinariamente interessado pelo eu Hospital, dinâ
mico e de forte personalidade, tem transmitido um cunho militar
à sua direcção, de gestão difícil, como é característico de um
estabelecimento desta natureza, mas que muito tem contribuído
para a sua eficiência, como é reconhecido pelos seus colabora
dores e pelos utentes, de quem se recebe, não raras vezes, as
melhores referências.
De salientar, ainda, o interesse que lhe tem merecido a valori
zação dos seus colaboradores, promovendo iniciativas de for
mação e informação, traduzidas na realização de jornadas mé
dicas, com a participação de médicos de outros hospitais, na
cionais e estrangeiros, o que muito tem ajudado para uma imagem
prestigiante do Hospital Militar Regional n.° 1.
Devido à sua determinação foi, finalmente, possível pôr a fun
cionar o centro de hemodiálise, há muito instalado, apesar da
carência de meios humanos com que o Hospital se debate em
permanência.
Muito franco, leal e excelente camarada, com elevado sentido do
dever e espírito de sacrifício, tem prestado serviços que o pres
tigiam e ao Hospital de que têm resultado honra e lustre para o
Exército pelo que, muito justamente, devem ser reconhecidos e
considerados como extraordinários, relevantes e distintos.
O
Ministério da Defesa Nacional, 13 de Novembro de 1986.
Chefe do Estado-Maior do Exército, Jorge da Costa Satazar Barga,
general.
—

III

—

MUDANÇAS DE SITUAÇÃO

Oficiais do quadro permanente
Corpo de oficiais generais:

4 4IE.k

Ingresso nos quadros:
Corpo de Oficias Generais
Brigadeiro, adido, (51468111) António Xavier Abreu y Campos Pereira
Coutinho, por ter deixado de prestar serviço no Serviço de Polícia
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Judiciária Militar, em 1 de Junho de 1986, desde quando deve
ser considerado nesta situação, para preenchimento de vaga no
quadro.
(Por portaria de 1 de Junho de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 6 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Passagem à situação de adido:
Nos termos do n.° 1$ da alínea li) do artigo 44.° do Decreto
-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Brigadeiro, no quadro, (51390511) Fernando dos Santos Ribeiro da
Cunha, do Estado-Maior do Exército, 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 15 de Maio de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 7 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Passagem à situação de reserva:
General (51038611) Domingos Américo Pires lavares,
da condição 1.a da alínea 1’) do n.° 1 do artigo 1.0
-Lei n.° 5 14/79, de 28 de Dezembro, devendo ser
nesta situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 127 200$00. Conta
serviço.

nos termos
do Decretoconsiderado
45 anos de

(Por portaria de 30 de Setembro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n. 176-A/75.)

Armas e serviços:
Ingresso aos quadros:
Quadro da Arma de Infantaria
Tenente-coronel de infantaria, supranumerário, (51403511) Joaquim
José Falcão Galante de Carvalho, do Quartel-General da 1. Bri
gada Mista Independente (Agrupamento Base de Santa Mar
garida), onde continua colocado, devendo ser considerado nesta
situação desde 3 de Abril de 1986, para preenchimento de
vaga no quadro.
(Por portaria de 3 de Maio de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 14 de Novembro de 1986. Não são deyidos emolu
mentos.)
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Tenente-coronel de infantaria, adido, (50995211) Albano da Gama
Diogo que, por ter deixado de prestar serviço no Ministério
da Administração Interna, na Polícia de Segurança Pública, se
apresentou no Exército em 1 de Maio de 1986, desde quando
deve ser considerado nesta situação, para preenchimento de
vaga no quadro.
(Por portaria de 1 de Maio de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 6 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentoL)

Quadro da Arma de Artilharia
Tenente-coronel de artilharia, supranumerário, (51235911) Miguel
António fradique da Silva, do Estado-Maior do Exército, onde
continua colocado, devendo ser considerado nesta situação desde
18 de Maio de 1986, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 1$ de Maio de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 7 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Quadro do Serviço de Saúde
Capitão farmacêutico, adido, (09259971) José Manuel de Sousa
Casanovas, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de
Abril de 1986, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 1 de Abril de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 6 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Quadro do Serviço Geral do Exército
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (51516111)
Mário Craveiro de Castro, do Ouartel-General da Zona Militar
dos Açores, onde continua colocado, devendo ser considerado
nesta situação desde 1 de Junho de 1986, para preenchimento
de vaga no quadro.
de Junho de 1986, visada pelo Tribunal de
(Por portaria de
Contas em 7 de Outubro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
Tenente do serviço geral do Exército, adido, (50219411) Fernando

da Silva Arantes, no Ministério das finanças, na Guarda Fiscal,
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devendo ser considerado nesta situação desde 16 de Maio de
1986, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 16 de Maio de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 14 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Passagem à situação de supranumerário permanente:
Nos termos do Decreto-Lei n.° 634/74, de 20 de Novembro:
Coronel de artilharia, adido, (51374611) José Rodrigues Tavares
Pimentel que, por ter deixado de prestar serviço na Casa Militar
da Presidência da República, se apresentou no Exército, em 10
de Março de 1986, desde quando deve ser considerado nesta
situação.
(Por portaria de 10 de Março de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 6 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu

mentos.)

Nos termos dos artigos 2.° e 5.° do Decreto-Lei n.° 389/84,
de 11 de Dezembro:

Major de infantaria, no quadro, (80071159) Manuel Augusto Gamboa
de Matos, do Batalhão de Reconhecimento das Transmissões,
onde continua colocado, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 8 de Abril de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 14 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Major de infantaria, no quadro, (49120160) Virgílio Canísio Vieira
da Luz Varela, da Chefia dos Serviços de Reconhecimento das
das Transmissões, onde continua colocado, devendo ser consi
derado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 27 de Abril de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 14 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Major de infantaria, no quadro, (45524160) Joaquim Alfredo Ferreira
dos Santos Roberto, do Regimento de Infantaria de Tomar,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 17 de Junho de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 7 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
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Desde 5 de Maio de 1986, 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 diligencia, no Ministério da Defesa Nacional,
passando, porém, desde a mesma data, à situação de supranu
merário permanente, nos termos do Decreto-Lei n.° 389/84, de
11 de Dezembro, o coronel do serviço de administração militar
(51423711) Reinaldo Cavaco Gonçalves, da Direcção do Serviço
de Administração Militar.
(Por portaria de 5 de Maio de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 14 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Major do serviço de administração militar, no quadro, (50515211)
Arnaldo Gomes Gomes, da Direcção do Serviço de Intendência,
onde continua colocado, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Maio de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 14 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Major do serviço de administração militar, no quadro, (45043360)
Amândio de Mendonça Correia, da Direcção do Serviço de
Intendência, onde continua colocado, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 30 de Junho de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 6 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Major do quadro especial de oficiais, no quadro, (36580459) Manuel
Nunes Teixeira da Silva, 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 14 de Junho de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 6 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Passagem à situação de supranumerário:
Tenente-coronel de infantaria, adido, (51403511) Joaquim José Falcão
Galante de Carvalho que, por ter sido exonerado das funções
que desempenhava no Ministério da Justiça, na Polícia Judiciária,
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se apresentou no Exército em 27 de Março de 1986, desde
quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 27 de Março de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 14 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
Major de infantaria, adido, (01411364) Aníbal José Carriço de
Albuquerque que, por ter deixado de prestar serviço na Casa
Militar do Presidente da República, se apresentou no Exército
em 10 de Março de 1986, desde quando deve ser considerado
nesta situação.
Major de infantaria, adido, (03236964) Rui
Direcção da Arma de Infantaria que, por
serviço na Casa Militar do Presidente da
tou no Exército em 10 de Março de 1986,
considerado nesta situação.

faria de Oliveira, da
ter deixado de prestar
República, se apresen
desde quando deve ser

(Por portaria de 10 de Março de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 14 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
Tenente-coronel de artilharia, adido (51235911) Miguel António
Fradique da Silva que, por ter deixado de prestar serviço, em
diligência, no Comando-Chefe das forças Armadas dos Açores,
se apresentou no Exército em 14 de Maio de 1986, desde quando
deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 14 de Maio de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 6 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
Major farmacêutico, adido, (17407775) António Manuel Cruz de
Sousa que, por ter deixado de exercer o cargo de chefe da
1.a secção dos Serviços Industriais do Laboratório Militar dos
Produtos Químicos e Farmacêuticos, se apresentou no Exército
em 21 de Abril de 1986, desde quando deve ser considerado nesta
situação.
(Por portaria de 21 de Abril de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 14 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
Major do serviço de administração militar, adido, (51425911) Joaquim
Jorge Carvalho da Cunha Caetano que, por ter sido exonerado
das funções que desempenhava na Casa Militar da Presidência
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da República, se apresentou no Exército em 10 de Março de
1986, desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 10 de Março de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 14 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
Major do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
adido, (51171911) Joaquim de Jesus Ferreira Machado, do Depó
sito Geral de Material de Guerra, que, por ter deixado de
prestar serviço, em diligência, no Serviço de Polícia Judiciária
Militar, se apresentou no Exército em 24 de Abril de 1986,
desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 24 de Abril de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 14 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
Major do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
adido, (50531811) Lino Leitão da Costa, da Direcção do Serviço
de Material, que, por ter deixado de prestar serviço no Estado.
-Maior-General das Forças Armadas, se apresentou no Exército
em 26 de Maio de 1986, desde quando deve ser considerado nesta
situação.
(Por portaria de 26 de Maio de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 6 de Novembro de 1986 Não são devidos emolu
mentos.)
Capitão do serviço geral do Exército, adido, (51516111) Mário Cra
veiro de Castro, da Chefia do Serviço Geral do Exército, que,
por ter deixado de prestar serviço, em diligência, nos Serviços
Sociais das Forças Armadas, se apresentou no Exército em 12
de Abril de 1986, desde quando deve ser considerado nesta
situação.
(Por portaria de 12 de Abril de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 6 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentosj

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, (06993063) Rogério Cou
tinho Ferreira, da Direcção da Arma de Infantaria, por ter sido
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nomeado para desempenhar serviço no Comando-Chefe das
Forças Armadas dos Açores, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Abril de 1986,
Contas em 24 de Junho de 1986.)

anotada

pelo Tribunal de

Major de infantaria (06401065) José Pina David Pereira, do Regi
mento de Infantaria de Viseu, por ter sido requisitado 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
Contas em

22
10

de Setembro de 1986, anotada pelo Tribunal de
de Novembro de 1986.)

Desde 23 de Abril de 1986 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 pres
tar serviço, em diligência, no Ministério da Administração Interna,
na Polícia de Segurança Pública, continuando, porém, desde a
mesma data, na mesma situação de adido, nos termos do nY 9
da citada alínea, por ter sido nomeado em comissão de serviço
para o Ministério da Administração Interna, na Polícia de
Segurança Pública, o coronel de cavalaria (51226211) Ruy
Eduardo Anselmo d’Oliveira Soares, da Direcção da Arma de
Cavalaria.
(Por portaria de 23 de Abril de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 24 de Junho de 1986.)
Nos termos do n.° 10 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Major de engenharia, no quadro, (09081063) António Manuel Rocha
Dores, por ter sido nomeado adjunto da cadeira «Organização
Táctica e Serviços de Engenharia» da Academia Militar, de
vendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 21 de Outubro de 1985, anotada pelo Tribunal de
Contas em 22 de Agosto de 1986.)

Tenente-coronel do serviço de administração militar, no quadro,
(50473311) Rui Dionísio Paredes Valério, da Direcção do Ser
viço de finanças, por ter sido nomeado para desempenhar as
funções de chefe de secção da Repartição de Contas da Comissão
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de Contas e Apuramento de Responsabilidades, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 31 de Março de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 29 de Agosto de 1986.)
Major do quadro especial de oficiais, no quadro, (04357367) Hélder
Augusto Martins Alves, do Centro de Instrução de Artilharia
Antiaérea de Cascais, por ter sido nomeado para desempenhar
o cargo de secretário do Colégio Militar, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 30 de Junho de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Agosto de 1986.)

Nos termos do a.° 16 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Coronel de infantaria, adido, (50704211) Hélder Chaves Gomes, da
Direcção do Serviço de Educação Física do Exército, onde con
tinua colocado, devendo ser considerado nesta situação desde
22 de Dezembro de 1985.
(Por portaria de 1 de Setenibro de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Novembro de 1986.)

Coronel de infantaria, adido, (50062111) Joaquim Luís de Azevedo
Alves Moreira, do Quartel-General da Zona Militar da Madeira,
onde continua colocado, devendo ser considerado nesta situação
desde 24 de Junho de 1986.
Coronel de infantaria, adido, (50274411) Gabriel Fátima do Nas
cimento Mendes, no Ministério das Finanças, na Guarda fiscal,
onde continua, devendo ser considerado nesta situação desde 6
de Abril de 1986.
O referido oficial continua 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 se encontrar em comissão de serviço no Minis
tério das Finanças, na Guarda fiscal.
Coronel de infantaria, adido, (51391811) José Bento Guimarães
Figueiral, no Ministério das finanças, na Guarda fiscal, onde
continua, devendo ser considerado nesta situação desde 25 de
Abril de 1986.
O referido oficial continua 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 se encontrar em comissão de serviço no Minis
tério das finanças, na Guarda fiscal.
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Coronel de infantaria, adido, (50989711) Fernando José Martins dos
Reis, devendo ser considerado nesta situação desde 26 de
Junho de 1986.
Coronel de infantaria, adido, (51036311) Mário Arada de Almeida
Pinheiro, da Direcção da Arma de Infantaria, onde continua
colocado, devendo ser considerado nesta situação desde 12 de
Dezembro de 1985.
Coronel de infantaria, adido, (51307711) Manuel Alípio Pereira
Coelho de Paula, no Ministério da Administração Interna, na
Guarda Nacional Republicana, onde continua, devendo ser con
siderado nesta situação desde 29 de Janeiro de 1986.
O referido oficial continua 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 se encontrar em comissão de serviço no
Ministério da Administração Interna, na Guarda Nacional Repu
blicana.
Coronel de infantaria, adido, (50274911) Aleu António Aires de
Oliveira, da Direcção da Arma de Infantaria, onde continua
colocado, devendo ser considerado nesta situação desde 15 de
Janeiro de 1986.
O referido oficial continua 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 prestar serviço, em diligência, no Estado-Maior-

-General das Forças Armadas.
Coronel de infantaria, adido, (51390811) Fernando Barroso de Moura,
do Estado-Maior do Exército, onde continua colocado, devendo
ser considerado nesta situação desde 16 de Janeiro de 1986.
Coronel de infantaria, adido, (50704311) Fernando Manuel Schmidt
de Montalvão e Silva, da Direcção do Serviço de Educação
física do Exército, onde continua colocado, devendo ser con
siderado nesta situação desde 9 de Janeiro de 1986.
Coronel de infantaria, adido, (50502811) Fernando de Amaral
Campos Sarmento, da Direcção da Arma de Infantaria, onde
contínua colocado, devendo ser considerado nesta situação desde
9 de Dezembro de 1985.
Coronel de infantaria, adido, (51391111) Sérgio Manuel Carvalhais
Ribeiro dos Santos, da Casa de Reclusão da Região Militar do
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Norte, onde continua colocado, devendo ser considerado nesta
situação desde 1$ de Abril de 1986.
(Por portaria de 2 de Setembro de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Novembro de 1986.)

Capitão do serviço geral do Exército, no quadro, (50291111) Fran
cisco Caetano dos Santos Carvalho, do Regimento de Infantaria
de Castelo Branco, onde continua colocado, devendo ser consi
derado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Junho de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 6 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu

mentos.)

Capitão do serviço geral do Exército, no quadro, (50692911) António
Joaquim Rebelo, do Regimento de Infantaria de Castelo Branco,
onde continua colocado, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 3 de Junho de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 7 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
Capitão do serviço geral do Exército, no quadro, (51018011) Damião
Fernandes Fontes, do Centro de Instrução de Condução
Auto n.° 1, onde continua colocado, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 8 de Junho de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 6 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (52167211)
António Nunes, do Grupo de Artilharia de Guarnição n.° 2,
onde continua colocado, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 12 de Junho de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 6 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Capitão do serviço geral do Exército, no quadro, (50891911) Fernando
da Cunha Ferraz, do Regimento de Infantaria do Porto, onde
continua colocado, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
(Por portaira de 20 de Junho de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 6 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
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Capitão do serviço geral do Exército, adido, (51692311) Duarte Ilí
dio Resende Braga, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
O referido oficial continua 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 se encontrar a prestar uma comissão de serviço
no Ministério das Finanças, na Guarda fiscal.
(Por portaria de 21 de Outubro de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Novembro de 1986.)

Nos termos do n.° 17 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto
-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Desde 13 de Janeiro de 1986, deixa de ser considerado na situação de
adido no Instituto de Defesa Nacional, nos termos do n.° 9 da
alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de
Abril, continuando, porém, desde a mesma data, na mesma situa
• ção de adido, nos termos do n.° 17 da citada alínea, por ter
passado a prestar serviço, em diligência, no mesmo Instituto, o
coronel de infantaria (51398611) Álvaro Augusto Sousa Guedes,
da Direcção da Arma de Infantaria.
(Por portaria de 13 de Janeiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 7 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Coronel de infantaria, supranumerário permanente, (51403311) Car
los Alberto da Fonseca Cabrinha, da Direcção da Arma de
Infantaria, onde continua colocado, por se encontrar a prestar
serviço, em diligência, no Ministério da Defesa Nacional, devendo
ser’ considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 16 de Maio de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 14 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Desde 30 de Janeiro de 1986, 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 ser
viço no Ministério da Administração Interna, na Polícia de Se
gurança Pública, continuando, porém, desde a mesma data, na
mesma situação de adido, nos termos do n.° 17 da citada alínea,
por ter passado a prestar serviço, em diligência, no Ministério da
Administração Interna, na Polícia de Segurança Pública, o
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coronel de cavalaria (51226211) Ruy Eduardo Anselmo d’Oli
veira Soares, da Direcção da Arma de Cavalaria.
(Por portaria de 30 de Janeiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 14 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
Major do serviço geral do Exército, no quadro, (52418311) Luís
Nuno dos Santos Vila Albino, do Quartel-General da Região
Militar do Centro, onde continua colocado, por se encontrar a
prestar serviço, em diligência, no Serviço de Coordenação e
Extinção da Ex-PIDE/DGS/LP (Delegação de Coimbra), devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 7 de Maio de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 6 de Novembro de 1986. 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, no quadro, (51371811) Rui Manuel Viana de
Andrade Cardoso, da Direcção da Arma de Artilharia, onde
continua colocado, por se encontrar em diligência no Estado-Maior-General das Forças Armadas.
(Por portaria de 11 de Junho de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 6 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu.
mentos.)
Nos termos do 11.0 20 da alínea 5) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril:
Coronel de infantaria, no quadro, (52154711) José Herculano Ferrão
Henriques de Oliveira, do Estado-Maior do Exército, onde con
tinua colocado, por aguardar preenchimento de vacatura, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 3 de Junho de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 6 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
Coronel de infantaria, no quadro, (50062111) Joaquim Luís de Aze
vedo Alves Moreira, da Direcção da Arma de Infantaria, por
aguardar preenchimento de vacatura, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 24 de Junho de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 6 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
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Coronel de artilharia, no quadro, (51461811) Amflcar Gomes de
Castro, da Direcção do Serviço de Educação Física do Exército,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 19 de Abril de 1986, visada pelo Tribunal de

Contas em 6 de Novembro de 1986. Não so devidos emolu
mentos.)

Coronel de cavalaria, no quadro, (50705611) Serafim da Cruz
Duarte Pinto, 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 18 de Maio de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 7 de Novembro de 1986. No so devidos emolu
mentos.)

Passagem à situação de reserva:
Coronel de infantaria (51399111) António Pedro Simões Vagos, 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 123 050$00. Conta 36 anos de
serviço.

Coronel de infantaria (51384311) Carlos Manuel Correia Marques da
Costa, nos termos da condição 1.2 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 106 600$00. Conta 50 anos de
serviço.
(Por portaria de 13 de Setembro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Coronel de infantaria (50091911) Lourenço Calisto Alres, 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 124 700$00. Conta 45 anos de
serviço.
(Por portaria de 19 de Setembro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Major de infantaria (03236964) Rui Faria de Oliveira, nos termos
da condição 4. da alínea c) 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 76 363$00. Conta 24 anos e 10
meses de serviço.
(Por portaria de 2 de Maio de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Major de infantaria (01411364) Aníbal José Carriço de Albuquerque,
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 con
siderado nesta situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 66 128$00. Conta 24 anos e 5
meses de serviço.
(Por portaria de 7 de Maio de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Coronel de artilharia (50276611) Fernando José Pinto Simões, nos
termos da condição ;a da alínea b) 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 115 650$00. Conta 41 anos de
serviço.
(Por portaria de 28 de Setembro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Coronel de artilharia (50275811) Manuel Francisco Ganhão Palma,
nos termos da alínea d) 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 de 116 000$00. Conta 39 anos de
serviço.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.’ 276-A/75.)
Coronel de cavalaria (50331411) António Diogo de Brito e Faro, 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 conside
rado nesta situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 115 650$00. Conta 48 anos de
serviço.
(Por portaria de 23 de Agosto de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.’ 276-A/75.)
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Coronel de engenharia (50788111) José Manuel Sobral Lopes, nos
termos da condiço 4.a da alínea e) do n.° 1 do artigo 1.0 do
Decreto-Lei n.° 5 14/79, de 2$ de Dezembro, devendo ser con
siderado nesta situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 92 340$00. Conta 29 anos e 1
mês de serviço.
(Por portaria de 31 de Agosto de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Tenente-coronel de transmissões (52123711) António Marcelo Pinto

de Abreu,
artigo 1.0
vendo ser
portaria.
Fica com
serviço.

nos termos da condição 1 a da alínea b) do n.° 1 do
do Decreto-Lei n.° 5 14/79, de 28 de Dezembro, de
considerado nesta situação desde a data da presente
a pensão mensal de 106 900$00. Conta 36 anos de

(Por portaria de 7 de Agosto de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Coronel do serviço de administração militar (51423311) Rui Manuel
Gomes Cabral Telo, 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 115 650$00. Conta 36 anos de
serviço.
(Por portaria de 2 de Junho de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Coronel do serviço de administração militar (50025511) Manuel de
Oliveira da Maia e Silva Forte, 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 115 650$00. Conta 39 anos de
serviço.

(Por portaria de 8 de Junho de 1986. 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)
(50537011) José da Graça Fernandes, nos termos da alínea d)
do n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 5 14/79, de 28 de Dezem
bro, devendo ser considerado nesta situação desde a data da

presente portaria.
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Fica com a pensão mensal de 97 660$00. Conta 37 anos de ser
viço.
(Por portaria de 15 de Agosto de 1986. 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)
(50838911) António Mota Roque da Costa, 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 98 560$00. Conta 41 anos de serviço.
(Por portaria de 7 de Setembro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Tenente-coronel do serviço geral do Exército (50900111) Albertino
Patrício Godinho, 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 96 600$00. Conta 44 anos de serviço.
(Por portaria de 1 de Julho de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Tenente-coronel do serviço geral do Exército (50815311) Abílio do
Nascimento Castro, nos termos da condição 1.a da alínea a) do
n.° 1 do artigo 47.° do Decreto-Lei n.° 171/76, de 30 de
Abril, devendo ser considerado nesta situação desde 27 de
Agosto de 1979.
Nula e de nenhum efeito a portaria de 25 de Outubro de 1985,
publicada na Ordem do Exército, 2. Série, n.° 5, de 1 de
Março de 1986, que passa o referido oficial à situação de
reserva.
Fica com a pensão mensal de 32 040$00. Conta 52 anos de serviço.
(Por portaria de 15 de Setembro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Capitão do serviço geral do Exército (51349411) Mário Ramos Vieira,
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
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 99 420$00. Conta 45 anos de serviço.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Capitão do serviço geral do Exército (51525811) Manuel Rodrigues
Cachada, 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 90 300$00. Conta 43 anos de serviço.
(Por portaria de 7 de Setembro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
Capitão do serviço geral do Exército (50671711) Júlio Manuel Gomes
Rodrigues, 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 90 300$00. Conta 41 anos de serviço.
(Por portaria de 30 de Setembro de 1986. Não carece de visto do

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

Capitão do serviço geral do Exército (52264211) António Ramos
Júnior, nos termos da condição 1. 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 90 300$00. Conta 42 anos de serviço.
(Por

portaria de 1 de Outubro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/iS.)

Capitão do serviço geral do Exército (50587411) João Marques,
nos termos da condição 1 •a 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 92 060$00. Conta 40 anos de serviço.
(Por portaria de 9 de Outubro de 1986. Não carece de visto do
276-A/75.)
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto
0.0

Capitão do serviço geral do Exército (51257211) Alcino Manuel
Pires, 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 considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Fica com a pensão mensal de 105 020$00. Conta 40 anos de serviço.
(Por portaria de 11 de Outubro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)
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Tenente-coronel chefe de banda de música (51546111) Francisco
Ferreira da Silva, 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 102 200$00. Conta 41 anos de serviço.
(Por portaria de 3 de Setembro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto o.’ 276-A/75.)

Passagem à situação de reforma:
Por despacho da Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previdência,
de 13 de Outubro de 1986, publicado no Diário da República,
2.’ Série, n.° 250, de 19 de Outubro de 1986:
General (50988711) Manuel Ribeiro de Faria, desde 16 de Novembro
de 1985, com a pensão mensal de 108587$00;
Coronel do serviço de material (50327911) Abílio Antunes da Mata,
desde 7 de Abril de 1985, com a pensão mensal de 101 746$00;
Coronel de infantaria (50561411) Alexandre Herculano Maugná
Cifuentes, desde 2 de Dezembro de 1985, com a pensão mensal
de 103 662$00;
Major do serviço de saúde (50100511) António Marques de Almeida,
desde 19 de Junho de 1985, com a pensão mensal de 24 278$00;
Major do serviço geral do Exército (51343611) Arlindo Alberto
Trancoso Poças Falcão, desde 13 de Abril de 1986, com a
pensão mensal de 108 060$00;
Major do serviço geral do Exército (51485211) Martinho Rodrigues,
desde 21 de Janeiro de 1986, com a pensão mensal de
108 060$00;
Major do serviço geral do Exército (51431811) Raul de Andrade
Lopes, desde 13 de Janeiro de 1986, com a pensão mensal de
99 980$00;
Capitão do serviço geral do Exército (51487511) Álvaro Fernandes
Nogueira, desde 10 de Setembro de 1985, com a pensão mensal
de 84375$00;
Capitão do serviço geral do Exército (51492311) Amadeu de Sousa,
desde 22 de fevereiro de 1986, com a pensão mensal de
92 060$00;
Capitão do serviço geral do Exército (52292511) António Castelhano
da Silva, desde 9 de Fevereiro de 1986, com a pensão mensal
de 84 700$00;
Capitão do serviço geral do Exército (51064211) Benjamim Joaquim
Pires de Castro, desde 25 de Abril de 1986, com a pensão mensal
84 700$00;
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Capitão do serviço geral do Exército (51100811) Carlos Augusto
Baptista, desde 3 de Janeiro de 1986, com a pensão mensal de
99 420$00;
Capitão do serviço geral do Exército (50637911) Gilberto Bicho
Dias, desde 29 de Março de 1986, com a pensão mensal de
84 700$00;
Capitão do serviço de material (50326711) José Pedro, desde 17 de
Julho de 1985, com a pensão mensal de 77 639$00;
Capitão do serviço geral do Exército (50520911) Óscar Martins
Casimiro, desde 16 de Janeiro de 1986, com a pensão mensal
de 84700$00.

Desligados do serviço:
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:

Coronel de cavalaria (51409411) Viriato Mamede de Brito, desde
26 de Novembro de 1986;
Capitão do serviço geral do Exército (51120411) Armando José
Gomes, desde 6 de Novembro de 1986;
Capitão do serviço geral do Exército (50107011) Mário José Ribeiro,
desde 7 de Novembro de 1986;
Tenente do seviço geral do Exército (50481311) Manuel Joaquim
dos Reis Gonçalves, desde 18 de Novembro de 1986.

IV

—

PROMOÇÕES E GRADUAÇÕES

Oficiais do quadro permanente
Graduado no posto de major 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 capitão de infantaria (60426765)
José Manuel Paraíso da Mota Veiga, contando a antiguidade
desde 12 de Setembro de 1983.
A graduação deste oficial não lhe confere direito a qualquer
alteração na pensão de reforma, calculada e estabelecida na
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data da mudança de situação (artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 295/

/73, de 9 de Junho).
(Por portaria de 14 de Novembro de 1986.)

Oficiais do quadro de complemento
Armas e serviços:

Estado-Maior do Exército
Alferes miliciano do serviço de pessoal, o aspirante a oficial miliciano
(09987080) João Carlos Guerreiro Alves, em disponibilidade,
contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 11 de Julho de 1986.)

Direcção do Serviço de Pessoal
Serviço de Apoio Administrativo e Logístico
Alferes miliciano do serviço de pessoal, o aspirante a oficial miliciano
(18529381) António Manuel Abrantes Raio, em disponibilidade,
contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 11 de Julho de 1986.)
Direcção do Serviço de Justiça e Disciplina
Alferes milicianos do serviço de pessoal, os aspirantes a oficial
milicianos (00704279) António Miguel Leonetti Terra da Mota
e (01273981) José Eduardo Sismeiro da Silva Pereira, em
disponibilidade, contando ambos a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 11 de Julho de 1986.)

Chefia do Serviço de Reconhecimento das Transmissões
Alferes miliciano do serviço de reconhecimento das transmissões,
o aspirante a oficial miliciano (02288680) Rui Alberto Rebelo

Loureiro, em disponibilidade, contando a antiguidade desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 11 de Julho de 1986.)
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Chefia do Serviço Cartográfico do Exército
Alferes milicianos do serviço cartográfico do Exército, os aspirantes
a oficial (00318781) Victor Manuel Marques farinha, (05183281)
Aristides fernandes de Carvalho, (04081483) Paulo Jorge de
Freitas Alexandre, em disponibilidade, contando todos a anti
guidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de

11 de Julho

de

1986.)

Quartéis-generais:
Região Militar de Lisboa
Alferes milicianos do serviço de saúde, os aspirantes a oficial
milicianos (01427679) José Carlos Pereira Dionísio e (02217380)
Hernâni César Dantas Martins, em disponibilidade, contando
ambos a antiguidade desde a data da presente portaria.
Alferes milicianos do serviço de pessoal, os aspirantes a oficial
milicianos (01981180) José Manuel da Silva Orge Dias, (14014479)
Carlos Fernando Harris Jones Almada e Albuquerque e
(01243280) Manuel Jorge França Moreira, em disponibilidade,
contando todos a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de

11

de Julho de

1986.)

Região Militar do Norte
Alferes milicianos do serviço de pessoal, os
milicianos (01125879) António José Moreira
Olímpio de Jesus Pereira Sousa Castilho,
contando ambos a antiguidade desde a data
(Por portaria de

aspirantes a oficial
Ramos e (02179480)
em disponibilidade.
da presente portaria.
11

de Julho de

1986.)

Zona Militar dos Açores
Alferes miliciano do serviço de pessoal, o aspirante a oficial mili
ciano (01709479) João Chaves de Faria e Castro, em disponi
bilidade, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de

11

de

Julho de

1986.)
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Zona Militar da Madeira
Alferes miliciano de engenharia, o aspirante a oficial miliciano
(10585779) José António Saraiva, em disponibilidade, contando
a antiguidade desde a data da presente portaria.
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
(04914580) Delfim Ferreira da Silva, em disponibilidade, con
tando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 11 de Julho de 1986.)
Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução
e unidades:

Infantaria:
Escola Prática de Infantaria
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
(01271776) José Francisco Borrega de Abreu, em disponibilidade,
contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de

11

de Julho de

1986.)

Regimento de Infantaria do Funchal
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
(01023870) Vítor Miguel Nóbrega Teixeira de Jesus, em dis
ponibilidade, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de

11

de Julho de

1986.)

Regimento de Infantaria de Viseu
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
(06822379) António José Ramos Aguiar de Lemos, em dispo
nibilidade, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de

11

de Julho de

1986.)

Artilharia:
Escola Prática de Artilharia
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
(04255077) António Conceição de Sousa Matos, em disponi
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bilidade, contando
portaria.

a

antiguidade

desde

a

data da

presente

(Por portaria de 11 de Julho de 1986.)

Regimento de Artilharia de Leiria
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
(01504278) Vítor Manuel Antunes Sousa, em disponibilidade,
contando a antiguidade desde a data da presenete portaria.
(Por portaria de 11 de Julho de 1966.)

Cavalaria:
Regimento de Cavalaria de Braga
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
(05028279) Gil Francisco Couto Gonçalves, em disponibilidade,
contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 11 de Julho de 1986.)

Engenharia:
Regimento de Engenharia n.° 1
Alferes milicianos de engenharia, os aspirantes a oficial milicianos
(03813$80) Victor Manuel Perez fragoso e (03351279) António
Correia Martins de Araújo, em disponibilidade, contando ambos
a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 11 de Julho de 1986.)

Regimento de Engenharia de Espinho
Alferes milicianos de engenharia, os aspirantes a oficial milicianos
(03523182) Lázaro Ferreira de Sousa e (08790180) João Carlos
Pinto Martins, em disponibilidade, contando ambos a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 11 de Julho de 1986.)

Transmissões:
Escola Prática de Transmissões
Alferes miliciano de transmissões o aspirante a oficial miliciano
(01597481) António José dos Santos Ribeiro Moreira, em dis
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ponibilidade, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria

de

11

de Julho de

1986.)

Regimento de Transmissões
Alferes milicianos de transmissões, os aspirantes a oficial milicianos
(19062979) Carlos Alberto Martins Teixeira e (09068380) Fer
nando Rui Aparícío Leal Gonçalves, em disponibilidade, con
tando ambos a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 11 de Julho de 1986.)

Serviço geral do Exército:
Batalhão do Serviço Geral do Exército
Alferes milicianos do serviço de saúde, os

aspirantes a oficial
milicianos (08634979) José António Mesquita Martins dos Santos
e (05425779) João António Frazão Rodrigues Branco, em dis
ponibilidade, contando ambos a antiguidade desde a data da
presente portaria.

Alferes milicianos do serviço de pessoal, os aspirantes a oficial
milicianos (08449481) Joaquim Miguel Parelho Pimentel Rai
mundo, (01446682) Francisco Álvaro André de Mendonça Nar
ciso, (04207583) Luís Filipe Brandão Morais Macedo e (02447582)
José Luciano Vaz Marcos, em disponibilidade, contando todos
a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 11

de Julho de

1986.)

Õrgãos de execução dos serviços e outros elementos:
Estabelecimentos de instrução
Academia Militar
a oficial
milicianos (01611380) António José Romeirão Morais Pinto e
(03633079) Ricardo Jorge Martins da Luz, em disponibilidade,
contando ambos a antiguidade desde a data da presente por
taria.

Alferes milicianos do serviço de saúde, os aspirantes

(Por portaria de 11 de Julho de

86.)
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Instituto Superior Militar
Alferes miliciano do serviço de pessoal, o aspirante a oficial mili
ciano (08849281) Joaquim Manuel Pereira dos Santos, em
disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 11 de Julho de 1986.)

Escola de Sargentos do Exército
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
(04515979) Luís Filipe de Barros Albuquerque, em disponibi
lidade, contando a antiguidade desde a data da presente por
taria.
Alferes miliciano do serviço de pessoal, o aspirante a oficial mili
ciano (01964282) Renato Júlio Lopes de Almeida Militão, em
disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 11 de Julho de 1986.)

Escola Militar de Electromecânica
Alferes milicianos de transmissões, os aspirantes a oficial milicianos
(07031280) Jorge Alberto Soares Vieira e (15788580) João
António de Almeida Pupo Correia, em disponibilidade, con
tando ambos a antiguidade desde a data da presente portaria.
Alferes miliciano do serviço de pessoal, o aspirante a oficial miliciano
(08213080) António Maria Salvado Coxito Granado, em dis
ponibilidade, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.

(Por portaria de 11 de Julho de 1986.)

Estabelecimentos hospitalares
Hospital Militar Regional n.° 1
Alferes milicianos do serviço de saúde, os aspirantes a oficial mili
cianos (03665279) Paulo Manuel Lencastre Ferreira da Silva,
(04186977) José Ventura Macieira de Sousa Lobato e (13170479)
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Jorge Manuel Catalão Saavedra, em disponibilidade, contando
todos a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 11 de Julho de 1986.)

Hospital Militar Regional n.° 3
Alferes milicianos do serviço de saúde, os aspirantes a oficial
milicianos (03132079) Francisco Manuel Antunes Guiomar
e Silva, (03149179) Elias José de Sousa da Silva Ribeiro
e (10701679) Agostinho Franklim Pinto Marques, em dispo
nibilidade, contando todos a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 11 de Julho de 1986.)

Hospital Militar Regional n.° 4
Alferes milicianos do serviço de saúde, os aspirantes a oficial
milicianos (04020379) António José Gomes de Morais e (15854080)
Victor José de Matos da Fonseca Magalhães, em disponibilidade,
contando ambos a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 11 de Julho de 1986.)

Diversos:
1

.

Brigada Mista Independente

Comando e Companhia de Comando e Serviços
(Agrupamento Base de Santa Margarida)
Alferes miliciano do serviço de pessoal, o aspirante a oficial mili

ciano (10490782) José Lino Fernandes do Vale, em disponi
bilidade, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 11 de Julho de 1986.)

Centro de Selecção de Coimbra
Alferes milicianos do serviço de saúde, os aspirantes a oficial mili

cianos (03550078) Mário Henriques Ferreira, (01625777) Fran
cisco José São Marcos Amaral e (02325677) Vasco Jorge
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Matias de Antunes de Almeida, em disponibilidade, contando
todos a antiguidade desde a data a presente portaria.
(Por portaria de 11 de Julho de 1986.)
Centro de Seleeção de Setúbal
Alferes miliciano do serviço de saúde, o aspirante a oficial miliciano
(04335578) Rui Fernando Pimentel Valadas Calado, em disponi
bilidade, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 11 de Julho de 1986.)
Adidos:
Ministério das Finanças
Guarda Fiscal
Alferes milicianos de infantaria, adidos, no Ministério das Finanças,
os 2.0s sargentos da Guarda Fiscal (13127277) António Manuel
de Gouveia Guedes, (16796378) José Francisco Valente Serafim,
(12017578) Mário José Ramiro Bagina, (01726178) Nascimento
Moura Domingos, (13896378) António Marques dos Santos Car
doso, (08172977) José Francisco Pereira, (01755078) Jorge Ma
nuel da Silva Oliveira, (17682177) José Luís Calado Ganhão
e (17580875) Manuel Augusto Camisa, contando todos a anti
guidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 7 de Março de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

V

—

COLOCAÇÕES, EXONERAÇÕES E TRANFERÊNCIAS

Oficiais do quadro permanente
Corpo de oficiais generais:
Estado-Maior do Exército
Brigadeiro, no quadro, do Quartel-General da Zona Militar da
Madeira, (51390511) Fernando Santos Ribeiro da Cunha.

(Por portaria de 15 de Maio de 1986.)
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Quartel-General da Região Militar do Sul
2.° comandante, o brigadeiro, no quadro, (51468111) António Xa
vier Abreu y Campos Pereira Coutinho.
(Por portaria de 1 de Junho de 1986.)

Armas e serviços:
Estado-Maior do Exército
Tenente de cavalaria, da Escola Prática de Cavalaria, (02078479)
Carlos Alberto Baía Afonso.
(Por portaria de 8 de Setembro de 1986.)

Direcção da Arma de Infantaria
Coronel de infantaria, adido, (51398611) Alvaro Augusto Sousa
Guedes.
(Por portaria de 13 de Janeiro de 1986.)
Coronel de infantaria, do Batalhão de Infantaria Mecanizado da
l. Brigada Mista Independente (Agrupamento Base de Santa
Margarida), (51403311) Carlos Alberto da Fonseca Cabrinha.
(Por portaria de 16 de Maio de 1986.)
Major de infantaria, supranumerário, (01411864) Aníbal José Carriço
de Albuquerque.
(Por portaria de 10 de Março de 1986.)

Direcção da Arma de Cavalaria
Coronel de cavalaria, adido, (51226211) Ruy Eduardo Anselmo de
Oliveira Soares.
(Por portaria de 30 de Janeiro de 1986.)

Direcção da Arma de Transmissões
Capitão de transmissões (serviços técnicos
ramo exploração), do
Regimento de Transmissões, (52112411) José Pinheiro de Al
meida.
—
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ramo exploração), do
Capitão de transmissões (serviços técnicos
Regimento de Transmissões, (50674311) Armando Rodrigues
Rolo.
(Por portaria de 16 de Outubro de 1986.)
—

Direcção do Serviço de Saúde
Major farmacêutico, supranumerário, (17407775) António Manuel
Cruz de Sousa.
(Por portaria de 21 de Abril de 1986.)
Capitão farmacêutico, no quadro, (09259971) José Manuel de Sousa
Casanovas.
(Por portaria de 1 de Abril de 1986.)

Direcção do Serviço de Administração Militar
Coronel do serviço de administração militar, do Centro Financeiro
do Exército, (5147421J) Artur Gonçalves de Almeida Rita.
(Por portaria de 11 de Setembro de 1986.)
Major do serviço de administração militar, supranumerário,
(51425911) Joaquim Jorge Carvalho da Cunha Caetano.
(Por portaria de 10 de Março de 1986.)

Quartéis-generais:
Região Militar do Norte
Capitão de transmissões (serviços técnicos de manutenção), do
Destacamento de Reabastecimento e Manutenção de Material
de Transmissões, do Quartel-General da Zona Militar da Ma
deira, (52269811) António Soares de Lima.
(Por portaria de

29

Tenente de transmissões, da Escola Prática
(17104379) Pedro Jorge Pereira de Meio.
(Por portaria

de Agosto
de

de 1986.)

Transmissões,

de 13 de Outubro

de 1986.)
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Zona Militar da Madeira
Capitão do serviço geral do Exército, da Repartição de Oficiais
da Direcção do Serviço de Pessoal, (06374063) Bernardino
Arlindo Raleira Laureano.
(Por portaria de 23 de Outubro de 1986.D

Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução
e unidades:
Infantaria:
Escola Prática de Infantaria
Capitão do serviço geral do Exército, do Estado-Maior do Exército,
(52399311) Alberto Graça da Conceição.
(Por portaria de 15 de Outubro de 1986.)
Regimento de Infantaria do Porto
Major de infantaria, do

Comando e Companhia de Comando e
Serviços da 1 •a Brigada Mista Independente (Agrupamento Base
de Santa Margarida), (08210763) José dos Santos Roque.
(Por portaria de 6 de Outubro de 1986.)
Regimento de Infantaria de Viseu

Major do quadro especial de oficiais, do Batalhão de Apoio e
Serviços da 1? Brigada Mista Independente do (Agrupamento
Base de Santa Margarida), (00893461) António Pereira Lima.
(Por portaria de 3 de Outubro de 1986.)

Artilharia:
Regimento de Artilharia de Costa
Comandante, o coronel de artilharia, da Direcção da Arma de
Artilharia, (51374611) José Rodrigues Tavares Pimentel.
(Por portaria de 27 de Maio de 1986.)
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Centro de Instrução de Artilharia Antiaérea de Cascais
(Destacamento de Queluz)
Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção)
(51717711) Nélson da Silva Pereira.
(Por portaria de 15 de Outubro de 1986.)

Cavalaria:
Escola Prática de Cavalaria
Major de cavalaria, do Esquadrão de Reconhecimento da 1 •a Brigada
Mista Independente (Regimento de Cavalaria de Santa Mar
garida), (07699163) António Pinto Duarte Pereira.
(Por portaria de 2 de Outubro de 1986.)
Alferes, graduado em tenente, do serviço de administração militar,
da Escola Prática de Administração Militar, (04236476) António
Aurélio da Silva ferreira.
(Por portaria de 10 de Outubro de 1986.)

Regimento de Cavalaria de Braga
Capitão de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de Estremoz,
(11244073) António Manuel Vicente dos Santos Real.
(Por portaria de 16 de Setembro de 1986.)

Regimento de Lanceiros de Lisboa
Capitão do quadro especial de oficiais, do Regimento de Cavalaria
de Estremoz, (03794064) José Eduardo Marques Patrocínio.
(Por portaria de 28 de Agosto de 1986.)

Serviço de administração militar:
Escola Prática de Administração Militar
Tenente do serviço de administração militar, da Escola Prática de
Infantaria, (18724482) Jorge Lopes do Amaral.
(Por portaria de 20 de Outubro de 1986.)

2. Série

ORDEM DO EXÊRCITO N.° 23

1797

Serviço de transportes:
Escola Prática do Serviço de Transportes
Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
do Depósito Geral de Material de Guerra, (50837111) António
Augusto Coelho Nunes.
(Por portaria de 14 de Agosto de 1986.)

1 a Brigada Mista Independente:

Comando e Companhia de Comando e Serviços
(Agrupamento Base de Santa Margarida)
Tenente-coronel de infantaria, supranumerário, (51403511) Joaquim
José Falcão Galante de Carvalho.
(Por portaria de 27 de Março de 1986.)

Batalhão de Apoio de Serviços
(Agrupamento Base de Santa Margarida)
Comandante, o tenente-coronel, do Comando e Companhia de Coman
do e Serviços da ;a Brigada Mista Independente, (51403511)
Joaquim José Falcão Galante de Carvalho.
(Por portaria de 16 de Abril de 1986.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Ponta Delgada
Coronel de artilharia, do Quartel-General da Zona Militar dos
Açores, (51462611) Francisco Cordeiro da Fonseca.
(Por portaria de 19 de Setembro de 1986.)

Academia Militar
Alferes de artilharia, do Centro de Instrução de Artilharia Anti
aérea de Cascais, (14023682) José Luís Sousa Dias Gonçalves.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1986.)
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Centro de Gestão financeira da Região Militar do Sul
Major do serviço de administração militar, da Direcção do Serviço
de Administração Militar, (51425911) Joaquim Jorge Carvalho
da Cunha Caetano.
(Por portaria de 1 de Abril de 1986.)

Adidos:
Academia Militar
Nomeado adjunto da cadeira «Organização, Táctica e Serviços de
Engenharia», da Academia Militar, nos termos da alínea c)
do n.° 2 da Portaria n.° 580/80, de 9 de Setembro, ao abrigo
do apêndice 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, o
major de engenharia (09081063) António Manuel Rocha Dores,
do Regimento de Engenharia n.° 1, para preenchimento de
vaga existente do antecedente.
(Por portaria de 21 de Outubro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos

Colégio Militar
Nomeado secretário do Colégio Militar, ao abrigo da Portaria n.° 147,
de 15 de Fevereiro de 1974, o major do quadro especial de
oriciais (04357367) Hélder Augusto Martins Alves, do Centro
de Instrução de Artilharia Antiaérea de Cascais, em substituição
do major de infantaria António José de Azeredo Lopes, que
por portaria da mesma data foi exonerado das referidas funções.
(Por portaria de 30 de Junho de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 6 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos
Comissão de Contas e Apuramento de Responsabilidades
Repartição de Contas
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
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serviço de administração militar (50473311) Rui Dionísio Pa
redes Valério, da Direcção do Serviço de Finanças, em subs
tituição do coronel do serviço de adminístraão militar José
Rodrigues de Almeida e Sá Araújo, que foi exonerado das
referidas funções em $ de Outubro de 1985.
(Por portaria de 31 de Março de 1986. visada pelo Tribunal de
Contas em 14 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos

Oficiais do quadro de complemento
Regimento de Infantaria de Ponta Delgada
Capitão miliciano de infantaria, do Instituto Militar dos Pupilos
do Exército, (73881572) António José Carvalho Martins.
(Por portaria de 29 de Setembro de 1986.)
Batalhão de Caçadores n.° 5
Capitão miliciano de infantaria, do Distrito de Recrutamento e
Mobilização de Setúbal, (02997661) Manuel Lampreia Assunção.
(Por portaria de 22 de Setembro de 1986,D
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Braga
Capitão miliciano, do serviço de pessoal, do Distrito de Recruta
mento e Mobilização de Vila Real, (04825364) Carlos de Sá.
(Por portaria de 2 de Setembro de 1986.)

VI— ACTUALIZAÇÃO DE PENSÕES DE RESERVA
Actualização das pensões de reserva dos oficiais em seguida men
cionados, desde a data que se lhes indica:
Com 36 anos de serviço:
Desde 1 de Janeiro de 1985:
Tenente-coronel:
(50815311) Abílio do Nascimento Castro, 97 320$00.
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Capitão:
(51229711) Manuel Figueira Carretas, 78 957$00.

Desde 1 de Janeiro de 1986:

Generais:
(51364111) Orlando Ferreira Barbosa, 12$ 740$00;
(50264411) Ernesto António Luís Ferreira de Macedo, 128 740$00;
(50457011) André da fonseca Pinto Bessa, 118 500$00;
(50431611) Carlos José Machado Alves Morgado, 128 740$00;
(50271211) Álvaro da Cunha Lopes, 118 500$00;
(50268611) José Luís Almiro Canelhas, 118 500$00;
(50597111) Manuel Amorim de Sousa Meneses, 118 500$00;
(50596511) Carlos Mariano Algéos Ayres, 118 500$00;
(50596411) Artur Henriques Nunes da Silva, 11$ 500$00;
(51177111) Alfredo Teixeira Telio, 142 176$00;
(51374711) José Alberty Correia, 138 980$00;
(50267311) José Lopes Alves, 118 500$00;
(50259411) Abel Barroso Hipólito, 118 500$00;
(50431711) Joaquim Miguel de Matos Fernandes Duarte Silva,
128 740$00.
Brigadeiros:
(50597611)
(50140011)
(50509811)
(51126611)
(51378211)
(51291511)
(51375811)
(51379711)
(50508011)
(50264211)
(50353111)
(50271111)
(50431511)
(50632011)
(50632111)
(50597511)
(50597011)

António da Anunciação Marques Lopes, 121 260$00;
Rui Lopes da Trindade Lima, 130 820$00;
Manuel Agostinho Ferreira, 114 896$00;
Júlio Augusto Pessoa Carvalho Simões, 121 260$00;
Joaquim de Matos Salvador Pinheiro, 121 260$00;
Joaquim Correia Ventura Lopes, 121 260$00;
Eduardo Augusto das Neves Adelino, 111 700$00;
António José da Costa Pinto, 130 820$00;
José Maria Henriques da Silva, 111 700$00;
Fernando José Henriques Rebelo de Andrade, 111 700$00;
Joaquim do Lago Arrais Torres de Magalhões, 111 700$00;
João dos Santos Correia, 111 700$00;
Henrique Alves Cailado, 111 700$00;
António Areias Peixoto, 111 700$00;
António Bernardino Castelo Brimco Brito, 112 200$00;
Ernílio Loubet Pinho de Carvalho, 111 700$00;
José Luís de Mendonça Ramires, 111 700$00;
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(50596911) Alberto da Silva Banazol, 111 700$00;
(50596711) Manuel Leitão Pereira Marques, 111 700$00;
(51237411) Francisco José de Sousa Freire, 114 367$00.
Coronéis:
(51236411) Sérgio Augusto Vilaverde Bacelar, 115 980$00;
(51224011) Amílcar José Alves, 115 650$00;
(51206211) Ernesto Carrilho do Rosário, 106 900$00;
(51223611) José António Rodrigues, 115 650$00;
(51196311) Bernardino Pires Pombo, 106 900$00;
(51212711) Américo Serôdio Inverno, 106600$00;
(51201111) José Eduardo Dartout Saies Henriques, 106 900$00;
(51222211) Fernando José Pereira Marques Cavaleiro, 106 600$00;
(51206511) Manuel de Mesquita Borges, 107 400$00;
(51222311) José Pinheiro Salvador de Assunção, 115 650$00;
(51274811) Henrique Manuel Gonçalves Vaz, 107 400$00;
(51260211) Hugo Henriques da Silva, 107 400$00;
(51260311) Nuno Freire Moniz Pereira, 107 400$00;
(51261211) Amílcar Augusto Pereira Pimentel Baptista Nunes,
107 400$00;
(51286511) Henrique Calapez da Silva Martins, 106 600$00;
(51285$11) Luís de Matos Marcelino, 106 900$00;
(51267311) Sebastião José Barros Guerreiro, 107 200S00;
(51262011) Henrique Jorge Calvo da Silva Coutinho Garrido,
109 000$00;
(50509911) Fernando Godofredo da Costa Nogueira freitas,
110 908$00;
(51136911) António Ferreira Cabral Pais do Amaral, 115 650$00;
(51184711) Luís Gençalves Carneiro, 115 650$00;
(51155111) José Herdade Telhada, 106 600$00;
(51179511) Júlio Augusto da Cruz, 106 600$00;
(51187611) Carlos Alberto Gonçalves, 106 600$00;
(51177511) Francisco Aníbal Caldas Fidalgo, 106 600$00;
(51183511) José Jaime Pinto Monroy Garcia, 115 650$00;
(51213611) António Jorge de Oliveira Romualdo, 118 748$00;
(51216911) José Gualberto do Nascimento Matias, 115 980$00;
(51215611) Rui Barbosa Mexia Leitão, 124 700$00;
(51216211) Manuel Andrade de Beires Junqueira, 106 900$00;
(51247511) Ilídio de Sousa Pereira, 106 600$00;
(51244711) Luís Canejo Vilela, 100 600$00;
(51246$11) Nélson João dos Santos, 127 750$00;
(51232011) Alexandre António Baía Rodrigues dos Santos, 115 650$00;
(51241011) Rui Folhadela de Macedo Rebelo, 115 650$00;
(51225111) João Afonso Tiago Marreiros, 108 600$00;

1802

ORDEM DO EXERCITO N.° 23

2. Série

(50690511) Alberto Mourão da Costa Ferreira, 106 600$00;
(51239011) António Emílio Pereira de Figueiredo Cardoso, 115 650$00;
(51189011) Fidelino Duarte Fogaça, 115 980$00;
(51273911) Egberto das Neves Curado, 115 650$00;
(51256511) Joaquim Esteves Correia, 115 650$00;
(51261911) João António Barros da Silva Carvalho, 115 600$00;
(51278611) António Valadares Correia de Campos, 115 650$00;
(51283511) Filipe José Freire Themudo Barata, 106 900$00;
(51342711) Américo Trindade, 106 600$00;
(51347411) Artur Manuel Pereira da Silva Baptista, 124 700$00;
(51320711) Columbano Ferreira Líbano Monteiro, 115 650$00;
(51326411) Mário Pinto Simões, 115 650$00;
(51368411) Matias Fiúza Álvares da Costa, 115 980$00;
(51368211) João Inácio Pereira Júnior, 106 900$00;
(51350211) Mário Serra Dias da Costa Campos, 106 600$00;
(51296811) António Fernando Guerreiro, 106 600$00;
(51299411) Luís António de Moura Casanova Ferreira, 124 700$00;
(51301411) Eduardo Vaz Neto de Almeida, 124 700$00;
(51302611) Joaquim Azevedo Martins da Costa, 107 400$00;
(51303711) António Paulo Bracourt Pestana de Vasconcelos,
106 900$00;
(51304611) Armando de Sousa Gomes, 106 900$00;
(51255511) Luís Filipe de Menezes Falcão, 115 650$00;
(51252811) Joaquim Humberto da Silva Porto Oneto, 115 980$00;
(51247811) José Augusto da Cunha, 106 600$00;
(51308911) José Martiniano Moreno Gonçalves, 107 235$00;
(51375411) Adolfo Monteiro da Cruz, 109 013$00;
(51375211) Ireneu de Almeida Mota, 107 400$00;
(51374911) José Júlio Viana Serzedelo Coelho, 107 400$00;
(51376011) Carlos Henrique Pereira Viana Dias de Lemos,
107 400$00;
(51409411) Viriato Mamede de Brito, 106 600$00;
(51376311) Fernando Guilherme Rebocho da Costa Freire, 107 722$00;
(51377611) José Augusto Henriques Monteiro Torres Pinto Soares,
106 600$00;
(51377811) Giacomino Mendes Ferrari, 107 554$00;
(51380711) António Jorge da Silva Sebastião, 106 600$00;
(51381211) Romulo Loureiro, 106 600$00;
(51380411) Camilo Augusto de Miranda Rebocho Vaz, 124 700$00;
(51381611) José Pedroso Coutinho de Castro Serrão, 106 600$00;
(51380811) Orlando da Silva Andrade, 115 650$00;
(51382111) António Fernandes da Graça, 115 650$00;
(51382211) Francisco Manuel Brandão Loureiro, 115 650$00;
(51381711) José Morais de Sousa, 109000$00;
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(50268411) Emiliano Quinhones de Magaihães, 115 980$00;
(50267811) José Leitão fernandes de Carvalho, 115 650$00;
(50581511) António Esteves, 107 700$00;
(51384111) Carlos Alberto Alves Viana Pereira da Cunha, 124 700$00;
(51386911) Carlos Alberto de Oliveira Borges, 124 700$00;
(50590811) Carlos Mário Pessoa Vai, 115 980$00;
(50591211) Carlos Nunes Mimoso, 115 650$00;
(51387411) Viriato Amílcar Pires da Silva, 124 700$00;
(50590711) Júlio Carvalho Costa, 115 980$00;
(50545817) Joaquim Ramos de Freitas, 107 400$00;
(50558511) António Maria Vieira Gonçalves Soares, 124 700$00;
(50558$11) Simão Antunes Malcata, 124 700$00;
(50574911) António Pereira Santana, 106 600$00;
(50575211) Horácio Lourciro Lopes Rodrigues, 124 905$00;
(50575411) Jaime Alberto Gonçalves das Neves, 116 050$00;
(50632511) António de Oliveira Martins, 106 600$00;
(50632411) António Manuel Dias Falagueiro de Sousa Teles,
115 650$00;
(50632711) Carlos Frederico Lopes Rocha Peixoto, 124 700$00;
(50633511) José Malafaia Felício, 106 600$00;
(50633711) José Rodrigues Maria da Mata, 106 600$00;
(50636311) Laurénio Filipe de Sousa Alves, 106 600$00;
(50634411) António Jorge Teixeira, 124 700$00;
(50633911) Mário da Cunha Torres Gomes, 115 650$00;
(50701111) Noé David Soares, 110 100$00;
(51388111) Orlando Couto Leite, 126642$00;
(50353811) José Luís Mingot de Almeida, 107 187$00;
(51392711) Manuel Ramalho Salvado Pires, 120 232$00;
(51211211) António Augusto Chiado Caçote, 119 718$00;
(51261$11) Augusto fernandes do Carmo, 107 337$00;
(51285511) Frederico Alfredo de Carvalho Ressano Garcia, 115 650$00;
(51250211) David Feliciano de Oliveira, 115 650$00;
(51301011) Francisco José Sancho Uva, 10$ 300S00;
(51349$11) Horácio Vilhena de Andrade, 126 835$00;
(50636011) José Luís de Nápoles Guerra, 115 650$00;
(50700871) Manuel Pereira dos Santos, 109 500$00;
(50700611) José Moreira Marques, 106 600$00;
(50700111) Carlos de Moura Cardoso, 106 600$00;
(50699611) Luís Alfredo de Vasconcelos Ferreira, 107 400$00;
(50699911) José Emídio Andrade Pereira da Costa, 107 400$00;
(50702511) Sílvio Aires Martinho de Figueiredo, 106 900$00;
(51381811) José António Monteiro de Oliveira Leite, 124 700$00;
(51379111) Joaquim de MeIo Duarte Silva, 106 600$00;
(51379411) António Manuel Baptista de Carvalho, 106 600$00;
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(51376111) Eduardo Alberto da Silva e Sousa, 107 400$00;
(51379211) Amílcar Augusto Lopes Chaves, 106 600$00;
(51376711) Alexandre Bento, 115650$00;
(51376211) Manuel de Sousa Correia de Magalhães, 107 400$00;
(51383211) Agostinho Dias da Gama, 115 650$00;
(51383511) Manuel António Dantas, 115 650$00;
(51362611) José Afonso, 124 700$00;
(51379611) Luís do Nascimento Matos, 115 650$00;
(50510111) Evaristo Ramalhinho Duarte, 124 700S00;
(50480811) Álvaro Soares de Azevedo, 106 600$00;
(50480011) José Bonito Perfeito, 115 650$00;
(50478111) José Maria de Castro e Lemos, 124 700$00;
(51391311) Alveno Soares Paula de Carvalho, 124 700$00;
(50268911) José de Vilhena Ramires Ramos, 120 530$00;
(51389111) Fernando Catarino Tavares, 132 700$00;
(51389711) Joaquim António Gonçalves Pires, 133 700$00;
(50390311) Raul Leandro dos Santos, 106 600500;
(51393911) Delfim Leitão Fernandes, 106 821$00;
(50282911) José Luís de Almeida Azcvedo, 115 650$00;
(50283011) Carlos Augusto Coutinho de Almeida Cordeiro, 124 700$00;
(50283111) Frederico Avelino de Gusmo Guterres Pimentel da Fon
seca, 124 700$00;
(50284311) José dos Santos Oliveira, 124 700$00;
(50290111) Manuel Fernando Ribeiro da Silva, 115 650$00;
(50264911) António do Canto Homem de Noronha, 107 400$00;
(50264511) Carlos da Costa Gomes Bessa, 107 400$00;
(50265211) João de Gouveia Pessanha, 113 200$00;
(50265511) Fernando Vasconcelos Cipriano dos Santos, 107 400$00;
(50265611) Carlos Manuel Vaz da Costa Beirão. 106 900$00;
(50266611) João Paulo Robin de Andrade, 108000$00;
(50265811) Adriano Vítor Hugo Landerset Cadima, 107 400$00;
(50267011) Fernando Jorge Bentes de Jesus, 107 400$00;
(50267111) Henrique Adriano Mire Dâres, 107 400$00;
(51396311) Luís Augusto Tavares Soares da Cunha, 124 700$00;
(50343111) Carlos da Costa Campos e Oliveira, 106 600$00;
(50343211) Victor Manuel de Sousa Martins Faria, 132 700$00;
(50328011) José Vasco Lobato de Faria Roncon, 106 900$00;
(50276011) João Manuel Pereira do Carmo dc Sousa Teles,
106 600$00;
(50277111) Reinaldo Luís Lourenço Leal, 124 700$00;
(50277511) Ângelo Manuel Albergaria Pacheco, 124 700$00;
(50278011) Manuel Fernandes Barbudo Calado, 106 600$00;
(50279111) Alberto da Maia ferreira e Costa, 115 960$00;
(50273911) Stélio Martins dos Santos, 123 650S00;
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(50271911)
(50272511)
(50269711)
(50270011)
(50270211)
(50270311)
(50267511)
(50270911)
(50429211)
(50419611)
(50371511)
(50269511)
(50269611)
(50269411)
(50269911)
(50567611)
(51368111)
(50702311)
(50701711)
(50631911)
(50680911)
(50681111)
(50612211)
(50697811)
(50690411)
(50611511)
(50598111)
(50598311)
(50611611)
(50631611)
(50631411)
(50597711)

António dos Santos Costa, 107 400$00;
Carlos Alfredo Guedes Pinto Vilela, 107 400$00;
Armando Rodrigues Figueira, 107 400$00;
António Luís Alves Dias Ferreira da Silva, 106 900$00;
Mário Belo de Carvalho, 106 900$00;
Manuel Lourenço Pires, 115 980$00;
Leandro Moreira Pereira Soveral, 116 530$00;
Luís Cipriano Jorge de Lorena Oliveira Birne, 125 060$00;
Carlos Maria da Silva Granate, 106 900$00;
Manuel Lourenço Trindade Sobral, 106 900$00;
Luís Algarvio Serpa Machado Cabral, 106 600$00;
Fernando Augusto Lopes, 107 400$00;
Francisco Silvério Pereira Bacelar Ferreira, 107 400$00;
Gastão Maria de Lemos Lobato de Faria, 107 862$00;
Fernando de Melo Maeedo Cabral, 107 108$00;
Domingos Alves da Cruz, 108 667$00;
Sigfredo Ventura da Costa Campos, 126 200$00;
Alvaro Manuel Vilares Cepeda, 106 600$00;
Jacinto António Frade Júnior, 124 700$00;
Alien Gualter Cid Cabral de Matos Correia, 107 400$00;
Ernesto Maria Rui Dionísio, 115 650$00;
João Augusto dos Santos Dias de Carvalho, 124 700$00;
Santiago João Carrilho Medeiros, 106 600$00;
António Tiago Martins, 115 980$00;
Rodrigo de Meio Tudela Laranjeira, 106 600$00;
Fernando Eugénio de Paiva Ribeiro, 107 400$00;
Manuel da Fonseca Pinto Bessa, 115 650$00;
Luís Manuel Saraiva Vicente da Silva, 115 650$00;
Amândio Travassos de Almeida Nogueira, 107 400$00;
Jorge da fonseca Dores, 106 600$00;
Francisco Antero Gomes Furtado dos Santos, 106 600$00;
Fernando de figueiredo Cunha Pacheco, 106 900$00.

Tenentes-coronéis:
(51170411)
(51134711)
(51178811)
(50815311)
(51224511)
(51231411)
(51224411)
(51234311)
(51195211)
(51197111)
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Rui Machado da Costa Taveira, 96600$00;
Diógenes do Sacramento Lopes Gomes, 105 150$00;
Orlando da Costa e Silva, 113 700$00;
Abílio do Nascimento Castro, 113 700$00;
Graciano Antunes Henricjues, 105 150$00;
Luciano Duarte Figueiredo, 96600$00;
António Afonso Fernandes Barata, 105 150$00;
Abel Carvalho de Almeida, 105 150$00;
Carlos Loureiro Palmela, 96600$00;
Fernando Artur Peixoto Oliveira, 105 150$00;
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(51191911)
(51200711)
(5128461 1)
(51278411)
(51265011)
(51264111)
(51342911)
(51317611)
(51317711)
(51326611)
(50295711)
(51398011)
(51398411)
(50327311)
(50281911)
(50275411)
(50273611)
(50423911)
(50415611)
(50417111)
(50370611)
(50268711)
(50268311)
(51387311)
(51384811)
(51386811)
(51385911)
(51383611)
(51386511)
(50581711)
(51352511)
(51299311)
(51303011)
(51303111)
(51306211)
(51253311)
(51251311)
(51253211)
(51309211)
(51324211)
(51381111)
(51381411)
(51383311)
(50523511)
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Joaquim Arlindo Ferreira franca, 96 600$00;
Fernando Gomes de Faria Barbosa, 113 700$00;
Manuel da Cunha Sardinha, 113 700$00;
João da Cruz Quintino, 96 600$00;
Apolinário José dos Reis Pereira, 96600$00;
João Ávila de Matos, 96 600$00;
Francisco José Soares Ogando, 113 700$00;
Vasco Artur Mariano Martins, 105 150$00;
Luís dos Santos Rafael, 105 150$00;
Milton da Câmara Borges, 96 600$00;
João Teodoro dos Reis Soares, 113 700$00;
José Augusto Serra Pinto, 107 350$00;
Fernando José Brandão Lopes Pinto, 122 250$00;
Jorge de Meio Gomes, 97 017$00;
José do Espírito Santo Azevedo, 96 600$00;
Pedro Henriques, 116700$00;
Artur Fernandes Baptista, 97400$00;
Lino de Oliveira Martins, 105 150$00;
José dos Reis Rodrigues, 96 600$00;
Joaquim Salvador Roque, 96600$00;
Raul Garcia Martins, 97 400$00;
António Manuel Paranhos Tcixeira, 97 400$00;
António Alberto Marques Moquenco, 96600$00;
Alberto Jaime Vilas Boas Vieira Soares, 113 700$00;
Nuno Cordeiro Simões, 105 150$00;
Rogério Acácio Seja Ramos, 105 150$00;
Arménio Soares da Cruz Sampaio Nunes, 105 150$00;
Luís Eugénio Beça Múrias, 96 600$00;
Eurico Simões Mateus, 113 700$00;
Fernando José Morais Jorge, 105 150$00;
Aníbal Ortiz Martins, 113 700$00;
José Borges Tamegão, 105 150$00;
António Joaquim Roque Graça, 105 150$00;
Carlos Alberto de Barros Teixeira, 96900$00;
Américo da Costa Varino, 113 700$00;
Mário Leopoldo Monteiro de Almeida Russo, 105 150$00;
Joaquim Luís da Silva Santos, 96600$00;
Augusto Leandro Ribeiro Lázaro, 96 600$00;
Alfredo Alexandre Fernando Ordaz Mangas, 96 600$00;
Hélder Humberto do Nascimento Matias, 107 150$00;
José Manuel Fradínho da Costa, 105 150$00;
César da Luz Mendes, 96600$00;
João Damas Vicente, 105 150$00;
António da Silva Pereira, 96 900$00;
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(50510611)
(50480611)
(50473511)
(51393111)
(50325411)
(50296511)
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Carlos Alberto Biasco Gonçalves, 113 700$00;
Carlos Alberto Idães Soares fabião, 122 250$00;
António Alexandre Agrela Gonçalves, 96 600$00;
José Ramalho Rua, 115 900$00;
Júlio Cornélio Gamboa Evangelista, 98 600$00;
Óscar Quintino fernandes, 99820$00.

Majores:
(50003511) José Luís Fragata, 92 300$00;
(39262552) Adérito Aníbal Barreira, 108 060$00;
(51172711) Manuel Damásio Benvindo, 91 900$00;
(50372111) Manuel Ferreira Júnior, 99035$00;
(51146111) Ernesto Fraga, 91 900$00;
(51137811) António Gabriel Teixeira, 100 980$00;
(50472711) António Emídio Bastos Rabaça, 101 980$00;
(31281052) Guilherme Augusto Alves Branco de Santa
109 143$00;
(51187911) Nuno Vasco Português da Silva Santos, 92592$00;
(46262352) José César Restolho Mateus, 108 060$00;
(51247311) Manuel Pereira Barata, 99 980$00;
(51217311) Abel Salgado Santos, 91 900$00;
(51191811) Alírio fortunato Pereira, 92300$00;
(51217911) Diogo Gonçalves, 91 900$00;
(51260411) Joaquim da Cunha Caetano, 91 900$00;
(51326311) José de Magalhães Fernandes Basto, 99 980$00;
(51328711) Teodoro António Lobo César, 91 900$00;
(51350311) Fernando Luís Guimarães da Costa, 91 900$00;
(51353811) José Vicente da Silva Júnior, 99980$00;
(51296411) Amadeu Henriques Fernandes, 99980$00;
(51299211) Carlos Machado de Beires, 91 900$00;
(51373111) José Bernardo Dias, 99980$00;
(51371911) Nélson de Almeida Matos, 99 980$00;
(51344911) José de Castro Sousa, 91 900$00;
(51364211) João Luís Fonseca, 92900$00;
(50525311) José Franklim Coutada Pereira, 91 900$00;
(51391211) Armando Alves Pereira, 99980$00;
(50295011) José de Assunção Oliveira Rodrigues, 91 900$00;
(51385711) Luís Alberto de Meneses, 91 900$00;
(50339611) Orlando Martins Grave, 99 980$00;
(50328111) António Martins de Oliveira, 108 060$00;
(50282511) António de Deus Gonçalves, 91 900$00;
(50271711) João Soeiro da Costa, 92600$00;
(50368611) António de Brito Figueiredo, 91 900$00;
(51353711) Orlando Portugal Guerreiro, 91 900$00;
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(50591811)
(50639411)
(51291911)
(50668411)
(5050641 fl

Manuel Pinto Correia Gomes, 91 900$00;
José Casimiro Vasques, 91 900$00;
Manuel Cardoso Seixas, 92400$00;
Álvaro dos Santos Rosa, 102400$00;
Diamantino Gomes Matias Cravina, 100 464$00.

Capitães:
(52169211)
(52679311)
(51148511)
(51175811)
(51214411)
(51214611)
(51218111)
(51166411)
(51229111)
(51229311)
(51227111)
(51232811)
(51225011)
(51246411)
(51224111)
(51229711)
(51237511)
(51228111)
(51197511)
(51219511)
(51213111)
(51222411)
(51281711)
(51266111)
(51278111)
(51269211)
(51285311)
(51273511)
(51332211)
(51340511)
(51340111)
(51339611)
(51339511)
(51334711)
(51365311)
(51365411)
(51311211)

Armando Eudoro Silveira Catarino, 84944$00;
Cristiano Evangelista Guerreiro, 87 120$00;
Aníbal Baptista de Sousa, 84700$00;
Ernesto Lavrador, 92060$00;
Heitor da Costa Pontes, 84700$00;
Francisco Aniceto, 92060$00;
Sertório de Barros Lourenço, 84700$00;
João dos Santos, 84700$00;
António Traça, 84700$00;
António Ribeiro, 92060$00;
Alberto de Aquino Pereira, 84 700$00;
Octávio Barbosa de Oliveira, 92060$00;
José Marques, 84 700S00;
Benvindo Gonçalves Durães, 84700$00;
José Curto, 92060$00;
Manuel Figueira Carretas, 92 227$00;
José Murta Marques Cadirna, 84891$00;
José Maria Alves, 92460$00;
Joaquim Augusto Teixeira, 84 700$00;
Joaquim Manuel Ramos, 84 700$00;
Armando Jóia Guerreiro, 92060$00;
Manuel António da Costa Botelho, $4 700$00;
Manuel Serejo da Silva, 84700$00;
António Augusto da Silva, 86625$00;
Manuel Lopes Semedo, 85084$00;
Amândio Ferreira Picado, 92060$00;
Carlos Rodrigues da Silva Barbosa, 84700$00;
Anselmo da Conceição Antunes, 92060$00;
José Curto Esteves Fidalgo, 92323$00;
José Ricardo Marques, 92 060$00;
António da Conceição Candoso, 92060$00;
António Maria Geraldes, 92060$00;
1-lélder Antunes Panóias, 92060$00;
Óscar Augusto de Oliveira, 92 060$00;
Marçal da Rocha Freitas, 92060$00;
António Afonso Ourives, 92 060$00;
Amaro Ferreira Baptista. 84700$00;
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(51355511) Belchior Alves Carneiro. 92 060$00;
(51323411) Américo da Conceição Mesquita, 84 700$00;
(51318611) José Manuel de Oliveira Muge, 99420$00;
(50327111) João Estêvão Zorinho Murteira, 85900$00;
(50282111) Américo Alonso Domingues, 84 700$00;
(50282211) Abel Augusto da Costa, 84 700$00;
(50281811) Fernando José Percira Ranhada, 92 060$00;
(50429911) José Fonseca da Silva Santos, 84700$00;
(50430111) Joaquim Nunes, 84700$00;
(50417211) José Augusto Rodrígues Pereira, 84700$00;
(50417611) António Augusto, 84 700$00;
(50358611) Jacinto Alves de Matos, 92060$00;
(50358711) Frederico Carlos Teixeira de Morais, 65 100$00;
(50365911) António Joaquim Simões Alegrias, 92 060$00;
(50330511) João Teotónio Nascimento Coruja, 93 162$00;
(50586011) Fernando da Silva Torrão, 99 420$00;
(50583811) Clariano Ferreira Abreu, $4 700$00;
(52134211) António Júlio Direito, 84700$00;
(50130611) João José Rosa, 84700$00;
(50340211) Duílio Lopes da Fonseca Jorge, 84700$00;
(50569911) Eugénio Boal Vieira Leote, 109 920$00;
(50570211) Álvaro Pereira, 93 329$00;
(50533211) António Correia, 85 100$00;
(50537111) José António de Jesus Figueira, 92 460$00;
(50577611) Dinis Figueiredo, 92 060$00;
(50568611) António Pedro da Silva, 84700$00;
(50568$11) José da Conceição Colaço, 84 700$00;
(50569011) Casimiro Barroso Pereira, 84 700$00;
(50569$11) Maurício Severo Domingues, 92 060$00;
(50573111) Acácio Dias Baptista, 84700$00;
(50574111) Manuel Ribeiro, 84700$00;
(50560011) Joaquim José Gomes, 99420$00;
(50563011) Inácio José Marinho, 99420$00;
(50561111) Manuel Maria de Almeida, 99420$00;
(50592211) Justiniano Tomás, 92060$00;
(50531111) José Serra, 84700$00;
(50532611) Fernando Resende dos Santos, 84700$00;
(50530411) Gilberto Teles Cabral Sacadura, 84700$00;
(50592911) Victor Camilo Rosa, 99420$00;
(51292911) Celso Augusto de Quintanilha e Mendonça, 92 189$00;
(50532711) Francisco José Craveiro, 85041$00;
(50639611) Manuel Ferraz Alves Duarte, 84 700$00;
(50639711) Manuel Martins de Carvalho, $4 700$00;
(50651611) Alexandre da Costa Capucho, 88281$00;
(50654711) José Pedro Basófia, 92060$00;
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(50659311)
(50678411)
(50672011)
(50686811)
(50686711)
(50599711)
(50598911)
(50662711)
(50666311)
(50667811)
(50340411)
(51266511)
(51205311)
(51257611)
(51349011)
(50659211)
(50834911)
(5083581 1)
(51352211)
(51288711)
(51289711)
(51297911)
(51304411)
(51307211)
(51257311)
(51309511)
(51308411)
(51250611)
(51309311)
(50107011)
(51364511)
(51120411)
(50525611)
(50525711)
(50524311)
(50512611)
(50512911)
(50521711)
(50482911)
(50485911)
(50506511)
(50506811)
(50507211)
(50478611)
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José Manuel Dourada Mendes, 92 060$00;
Manuel António Caseiro, 84 700$00;
Manuel Joaquim da Costa, 84 700$00;
António Lopes dos Santos, 92 060$00;
José Rodrigues da Costa Afonso, $4 700$00;
Boavcntura Alberto, 86372$00;
João Valentim Salgado, $4 700$00;
Manuel ferreira, 84700$00;
António Baptista Alves Soares, 99 420$00;
António Baptista Parente, 84700$00;
Manuel Jorge Lopes, 96460$00;
José da Costa, 99966$00;
Luís Miguel Filipe, 98660$00;
Ismael Teixeira Pinto, 92406$00;
João Baptista Clementino, 92 236$00;
José Maria de Araújo, 100 520$00;
Joaquim Maria Custódio Mouco, 84 700S00;
Silvino Monteiro de Sousa, 92 060$00;
José Ferreira Miguel Martins, 84700$00;
Álvaro de Andrade Pissarra da Cunha Brito, 99420$00;
Manuel Henriques de Oliveira, 92 060500;
João Eloy Borges da Cunha Mora, 92 060$00;
Joaquim Agapito dos Santos Ortiz, 92 050500;
Luís Gonzaga Afonso Ferreira, 92 060$00;
Ricardo José Maria Rodrigues, 84 700$00;
Henrique Luís Caetano da Silva, 92060$00;
José Esperança, 84700$00;
Manuel Pereira de Oliveira, 92 060$00;
Manuel Ribeiro, 92060$00;
Mário José Ribeiro, 92 060$00;
José da Fonseca Borges, 84 700500;
Armando José Gomes, 84700$00;
Nélson Pereira Rocha, 92060$00;
António Martins dos Santos, 92060$00;
Manuel Lopes de Carvalho, 84 700$00;
Hugo Baptista Machado, 92060$00;
Manuel Teixeira Júnior, 92060$00;
Joaquim Rodrigues Canário Rosado, 99420$00;
António Júlio Samora de Meio Leote, 84 700$00;
Jorge Rodrigues, 99 820$00;
Hipólito Fernandes Nogueira, 92 060$00;
João Vieira Leite do Amaral, 92460$00;
Amândjo Ferreira de Azevedo, 92060$00;
Manuel Francisco da Silva, 84700$00;
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(50296211)
(50282611)
(50282711)
(50251711)
(50357511)
(50357711)
(50357811)
(50357911)
(50344311)
(50345811)
(50339011)

(50339311)
(50339511)
(50340311)
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José Pereira de Amorim, 84700$00;
Alfredo dos Santos Viegas, 84 700$00;
Abel Martinho Teixeira Montenegro, 84700$00;
Francisco Vida, 84 700$00;
Aristides ferrão Tavares de Sousa, 84 700$00;
Joaquim Rodrigues de Oliveira Miranda, 85 100$00;
Mário Bastos, 85600$00;
José Gonçalves de Matos, 85 100$00;
António Teixeira, 84 700$00;
António Lourenço Menino, 99 420$00;
Joaquim Pereira Rosa Júnior, 84 700$00;
Fernando de Almeida Madeira, 84700$00;
José Augusto Pires, 92060$00;
José da Silva Santos, 85 100$00.

VII— DECLARAÇÕES
Colocações e desempenho de funções:
1) Por despacho de 9 de Outubro de 1986, do general Ajudante-General, o brigadeiero Adelino Rodrigues Coelho, do Instituto de
Altos Estudos Militares, foi nomeado assessor do Instituto de Defesa
Nacional em acumulação de funções com as que desempenha
no
Instituto de Altos Estudos Militares onde continua colocado.
2) O brigadeiro, na situação de reserva, (50431511) Henrique
Alves Caliado foi convocado para serviço, por despacho de 4 de
Agosto de 1986, do Chefe do Estado-Maior do Exército, desde
1 de
Setembro de 1986, afim de tomar parte no VI Campeonato
de
Equitação do CISM. Voltou à anterior situação de reserva
, sem
comissão de serviço, desde 21 de Outubro de 1986.
3) Desde 4 de Agosto de 1986 encontra-se a prestar serviço
,
na situação de diligência, no Departamento de Instrução/Esta
do.
-Maior do Exército, o coronel de infantaria (51287311) Raul
Pereira
da Cruz Silva, da Direcção da Arma de Infantaria.
4) O coronel de infantaria, na situação de reserva (51389
,
511)
Armando Whitton Medeiros da Silva presta serviço na Delega
ção
de Ponta Delgada dos Serviços Sociais das forças Armadas, desde
21 de Outubro de 1986.
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5) O coronel de infantaria, na situação de reserva, (50163911)
Abel Celestino Vaz presta serviço na Sede dos Serviços Sociais das
Forças Armadas, desde 29 de Outubro de 1986.
6) O coronel de infantaria (50091911) Lourenço Calisto Aires
continua a prestar serviço na Direcção do Serviço Histórico Militar,
após a sua passagem à situação de reserva em 19 de Setembro
de 1986.
7) O coronel de artilharia (50276611) Fernando José Pinto
Simões continua a prestar serviço efectivo no Instituto de Altos
Estudos Militares, após a sua passagem à reserva em 28 de Setembro
de 1986.
8) O coronel de cavalaria, na situação de reserva, (50331411)
António Diogo Brito e Faro foi reconduzido nas funções de Juiz
Vogal do 2.° Tribunal Militar Territorial do Porto, para o biénio
14 de Dezembro de 1986/13 de Dezembro de 1988.
9) O coronel de cavalaria (50331411) António Diogo de Brito
e Faro continuou a prestar serviço efectivo no 2.° Tribunal Militar
Territorial do Porto, após a sua passagem à situação de reserva
em 23 de Agosto de 1986.
10) O coronel de transmissões (52123711) António Marcelo
Pinto de Abreu continuou a prestar serviço, na Direcção da Arma de
Transmissões, após a sua passagem à situação de reserva em 7 de
Agosto de 1986.
11) O major médico, na situação de reserva, (51264411) António
Alfredo Félix de Almeida Henriques passou a prestar serviço, em
diligência, no Hospital Militar Regional n.° 2 ficando colocado no
Quartel-General da Região Militar do Centro desde 7 de Agosto de
1986.
12) O coronel do serviço de administração militar (51423311)
Rui Manuel Gomes Cabral Telo continuou a prestar serviço, na
Guarda Fiscal, após a sua passagem à reserva em 2 de Junho de
1986.
13) O coronel do serviço de administração militar (50025511)
Manuel de Oliveira da Maia e Silva Forte Continuou a prestar
serviço, na Guarda Fiscal, após a sua passagem à reserva, em
8 de Junho de 1986.
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14) Desde 15 de Setembro de 1986, foi colocado no Colégio
Militar onde passou a prestar serviço, em regime de acumulação
com o que vem a prestar no Estado-Maior do Exército, o tenente-coronel do serviço de material (material), na situação de reserva,
(50769111) João Eugénio Correia Tiroa.
15) O capitão do serviço de material, na situação de reserva,
(50340211) Duílio Lopes da Fonseca Jorge deixou de prestar serviço
no Batalhão do Serviço de Material, desde 21 de Julho de 1986.
16) O capitão do serviço de material (serviços técnicos de
manutenção), na situação de reserva, (51011911) José Machita Mar
tins ferreira presta serviço na Repartição Geral da Direcção do
Serviço de Pessoal do Estado-Maior do Exército, desde 4 de Novem
bro de 1986.
17) O tenente-coronel do serviço geral do Exército (50900111)
Albertino Patrício Godinho continuou a prestar serviço, na Guarda
Fiscal, após a sua passagem à reserva em 1 de Julho de 1986.
18) Por despacho de 14 de Julho de 1986 do general Ajudante-General, foi autorizado a prestar serviço no Serviço Nacional de
Protecção Civil, por um período de seis meses, na situação de
diligência, desde 10 de Outubro de 1986, em acumulação com as
funções que vem desempenhando na Direcção do Serviço de Saúde,
o capitão do serviço geral do Exército (51265711) Carlos Fernando de
Oliveira, da Direcção do Serviço de Saúde.
19) O capitão do
Marques continuou a
Sargentos da Direcção
Exército, após a sua
1986.

serviço geral do Exército (50587411) João
prestar serviço efectivo na Repartição de
do Serviço de Pessoal do Estado-Maior do
passagem à reserva em 9 de Outubro de

20) O capitão do serviço geral do Exército (5134941 1) Mário
Ramos Vieira continuou a prestar serviço efectivo, na Guarda Fiscal,
após a sua passagem à reserva em 8 de Agosto de 1986.
21) Desde 17 de Outubro de 1986 encontra-se a prestar serviço,
na situação de diligência de carácter permanente no Distrito de
Recrutamento e Mobilização de Braga, mantendo a sua colocação no
Quartel-General da Região Militar do Norte, o major do quadro
especial de oficiais (02329961) Norberto Daniel Rodrigues.
-
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22) Por despacho de 25 de Julho de 1986, do brigadeiro Director
do Serviço de Pessoal, foi o tenente miliciano de infantaria Alberto
Manuel Victor Braz, do Regimento de Comandos, autorizado a
prestar serviço, ao abrigo do Decreto-Lei n.° 112/79.
Cursos, estágios e tirocínios:
23) Deve ser averbado aos oficiais abaixo indicados, o Curso
de Sapadores das Armas e Serviços, que frequentaram na Escola
Prática de Engenharia no período de 2 de Setembro a 14 de Novem
bro de 1986, com a classificaçilo que a cada um se indica:
Tenente de infantaria (042554-E) Álvaro Raposo Guerreiro da Silva,
16,50 valores;
Tenente de infantaria (06907079) Carlos Avelino Viegas da Paz
Moreno, 15,50 valores;
Alferes de infantaria (05303583) Jorge Manuel Sequeira Iglésias,
15,50 valores;
Alferes de cavalaria (12837285) José Manuel Saraiva Augusto,
15,50 valores;
Tenente de infantaria (01796278) Carlos Avelino Catarino Boaventura, 15,00 valores;
Alferes de infantaria (04630$82) Paulo José Marques de Carvalho
e Meio Grade, 15,00 valores;
Tenente de infantaria (06211979) Carlos Alberto Abecassis Vargas
Capa Brito, 14,50 valores;
Alferes de infantaria (07812983) António Mário Bonito Afonso
Vargas, 14,50 valores;
Alferes de infantaria (04734483) Fernando António Melo Gomes,
14,50 valores;
Alferes de artilharia (13388182) Armindo Gaspar da Piedade,
14,00 valores.
24) Devem ser averbados ao tenente de artilharia (11455382)
José Manuel dos Ramos Rossa os cursos abaixo indicados que
frequentou nos Estados Unidos da América no período de 9 de
Março a 27 de Junho de 1986, com aproveitamento:
—

—

Air Defense Artillery Officer Basic Course;
Chaparral/Vulcan Officer Qualification Course.

25) Devem ser averbados ao capitão miliciano de engenharia
(11042770) Alexandre Manuel Neves Raposo dos Reis os cursos
abaixo indicados que frequentou nos Estados Unidos da América
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no período de 29 de Abril a 26 de Setembro de 1986, com
aproveitamento:
—

—

Transportation Officer Advanced Course;
Training Managers Workshop.

Lista de promoção:
26) Aditamento à lista de promoçiio dos majores do serviço
de saúde (ramo medicina), a vigorar em 1986, elaborada nos termos
do n.° 15 da Portaria n.° 576/77, de 15 de Setembro:
Major António Fernando de Oliveira Prata;
Major Pedro Manuel Caimoto Jácome;
Major António Manuel Costa Vieira Lisboa.

Alunos da Academia Militar

—

aumentos:

27) Em 18 de Outubro de 1986, 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, os candidatos
abaixo indicados e que foram aumentados com os •0S que a cada
um se indica:
Candidatos militares:
Alferes miliciano (18899583) José Manuel Pardíeiros de Meto. Foi
aumentado como alferes miliciano aluno n.° 1/1.0;
Alferes miliciano (064971-G) Pedro Gião Pires Lopes Morais. Foi
aumentado como alferes miliciano aluno n.° 10/1.a;
Alferes miliciano (06545784) Armando Frehas Alves do Rio. Foi
aumentado como alferes miliciano aluno n.° 14/1.a;
Alferes miliciano (16911084) Vítor Manuel de Paiva Duarte. Foi
aumentado como alferes miliciano aluno n.° l9/1.a;
Alferes miliciano (16529783) Manuel Ferreira Pires Braga. Foi aumen
tado como alferes miliciano aluno n.° 29/1.’;
Alferes miliciano pára-quedista (0693 73-B) Eurico Manuel Vicente
Nunes. Foi attmentado como alferes miliciano aluno n.° 37/la;
Aspirante a oficial miliciano (02577085) Paulo Guilherme Soares
Roda. Foi aumentado como aspirante a oficial miliciano aluno
n.° 39/1.;
Aspirante a oficial miliciano (03030884) Manuel Luís da Silva
Castro. Foi aumentado como aspirante a oficial miliciano aluno
n.° 49/la;
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Alferes miliciano PA (073809-D) Albano Manuel Claro Azevedo
das Neves, foi aumentado como alferes miliciano aluno n.° 61/1.a;
Aspirante a oficial miliciano (00388083) Amadeu João Magalhães
Couto. foi aumentado como aspirante a oficial miliciano aluno
n.° 62/1?;
Alferes miliciano (04159585) Mário Luís de Lima Delfino. foi
aumentado como alferes miliciano aluno n.° 64/1?;
Alferes miliciano (05116382) José Manuel Rodrigues Carmona Mor
gado. foi aumentado como alferes miliciano aluno n.° 65/1?;
Aspirante a oficial miliciano (01105085) Aquilino José António
Torrado. Foi aumentado como aspirante a oficial miliciano
aluno n.° 66/1?;
Aspirante a oficial miliciano (06207184) António Manuel Pereira
Baptista. Foi aumentado como aspirante a oficial miliciano
aluno n.° 68/l.a;
Aspirante a oficial miliciano (18190585) Vítor Manuel Rodrigues
Pires Diogo. foi aumentado como aspirante a oficial aluno
n.° 69/1?;
2.° sargento de artilharia (12524982) João Carlos Oliveira Alves.
foi aumentado como cadete aluno nY 74/1.a;
Furriel miliciano (10771382) José Paulo Palhas Lourenço. foi au
mentado como cadete aluno n.° 75/la;
furriel miliciano (01660184) Fernando Dias de Matos. Foi aumen
tado como cadete aluno n.° 76/l.a;
furriel miliciano (14424182) Augusto José Pinto da Rocha Pimenta.
foi aumentado como cadete aluno n? 83/l.a;
2? furriel miliciano (13291484) António Rocha ferraz Neves, Foi
aumentado como cadete aluno n.° 89/1?;
furriel miliciano (10585485) João Manuel Marques Maia. Foi aumen
tado como cadete aluno n.° 90/1?;
Furriel miliciano (02923183) Fernando António Marçal Pimenta. Foi
aumentado como cadete aluno n.° 93/l.a;
Furriel miliciano (00706185) Celso Manuel Ribeiro Maia. foi aumen
tado como cadete aluno n.° 94/1?;
2.° furriel miliciano (06235085) Carlos Manuel Pato fernandes
Claro. Foi aumentado como cadete aluno n.° 95/1?.
Candidatos civis:
Soldado instruendo do CGM Luís Manuel Jorge Morgado. Foi
aumentado como cadete aluno n.° 101/1?;
Soldado instruendo do CGM João Guilherme Conde Magalhães
Mateus. Foi aumentado como cadete aluno n.° 102/l.a;
Soldado instruendo do CGM Rui Jorge Fernandes Bettencourt. Foi
aumentado como cadete aluno n.° 120/1?;
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Soldado instruendo do COM Pedro Manuel Dionísio Peixeiro. Foi
aumentado como cadete aluno n.° 137/1.’;
Soldado instruendo do CGM José Miguel Moreira Freire. Foi au
mentado como cadete aluno n.° 139/1.’;
Soldado instruendo do CGM Domingos Pinheiro Nunes. foi aumen
tado como cadete aluno n.° 164/1.a;
Soldado instruendo do COM Pedro Alexandre Marcelino Marques
de Sousa. Foi aumentado como cadete aluno n.° l74/1.a;
Soldado instruendo do CGM João Pedro Pereira Bastos Rocha. Foi
aumentado como cadete aluno n.° 176/l.a;
Soldado instruendo do CGM Francisco Júlio Timóteo Thó Madeira
Monteiro. Foi aumentado como cadete aluno n.° l83/l.a;
Soldado instruendo do CGM Jorge Manuel Gaspar. Foi aumentado
como cadete aluno n.° l85/l.;
Soldado instruendo do CGM Mário Marques Pinto Matos. Foi
aumentado como cadete aluno n.° 193/1.a;
Soldado instruendo do CGM Eduardo Manuel Figueira Martins
de Brito. Foi aumentado como cadete aluno n.° l94/l.’;
Soldado instruendo do CGM Paulo Jorge Rodrigues Corado. Foi
aumentado como cadete aluno n.° 202/l.a;
Soldado instruendo do CGM Vasco Vitorino da Silva António.
Foi aumentado como cadete aluno n.° 20$/1.a;
Soldado instruendo do CGM António Pedro Velez Quaresma Rosa.
Foi aumentado como cadete aluno n.° 221/1.’;
Soldado instruendo do CGM José Augusto Rosa Dias. Foi aumentado
como cadete aluno n.° 226/1.’;
Soldado instruendo do CGM Rui Gabriel Ramos Cleto. foi aumen
tado como cadete aluno n.° 237/l.a;
Soldado instruendo do CGM José Albino Galheta Ribeiro. Foi
aumentado como cadete aluno n.° 238/l.a;
Soldado instruendo do CGM Paulo Miguel Paletti Correia Leal.
Foi aumentado como cadete aluno n.° 261/l.a;
Soldado instruendo do CGM Luís Alexandre Pereira Leite Basto.
Foi aumentado como cadete aluno n.° 263/1.’;
Soldado instruendo do CGM Gilberto Lopes Garcia. foi aumentado
como cadete aluno n.° 265/1.’;
Soldado instruendo do COM Mário José da Costa e Silva Mendes.
Foi aumentado como cadete aluno n.° 267/1.’;
Soldado instruendo do CGM Victor Manuel de Vasconcelos Cipriano.
Foi aumentado como cadete aluno n.° 274/1.a;
Soldado instruendo do CGM João Manuel Prazeres Mota Pereira.
Foi aumentado como cadete aluno n.° 278/1.’;
Soldado instruendo do CGM Jorge Manuel Lopes Bastos. Foi au
mentado como cadete aluno n.° 280/1.’;
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Soldado instruendo do CGM Fernando Manuel Gonçalves Pinto
de Almeida. Foi aumentado como cadete aluno n.° 314/l.a;
Soldado instruendo do COM Pedro Miguel Andrade de Brito Tei
3l6/1.a;
xeira. Foi aumentado como cadete aluno n.°
Foi aumentado
Ramalho.
Silva
da
José
CGM
Soldado instruendo do
como cadete aluno nY 318/1?;
Soldado instruendo do COM Hermínio Manuel Carreiro Serra. Foi
aumentado como cadete aluno n.° 321/1?;
Soldado instruendo do CGM Carlos Manuel Louro Fernandes. Foi
aumentado como cadete aluno n.° 33l/l.’;
Soldado instruendo do CGM Álvaro Manuel Tavares de Carvalho
332/1.a;
Campeão. Foi aumentado como cadete aluno n.°
Foi
Martins.
Baptista
Soldado instruendo do CGM Luís Miguel
334/1?;
n.°
aluno
aumentado como cadete
Soldado instruendo do CGM Ltiís Filipe Almeida Costa. foi aumen
tado como cadete aluno n.° 335/1.a;
Soldado instruendo do CGM Paulo Jorge da Costa Monteiro, foi
aumentado como cadete aluno n.° 336/1.a;
Soldado instruendo do CGM José Teixeira da Cunha. Foi aumentado
como cadete aluno n.° 337/1 a.
Soldado instruendo do CGM Luís Carmo Neves da Silva Silveira.
Foi aumentado como cadete aluno n.° 340/1?;
Soldado instruendo do CGM Luís Miguel Sá Canhoto. Foi aumentado
como cadete aluno n.° 342/1?;
Soldado instruendo do CGM Pedro Duarte da Rocha ferreira. foi
aumentado como cadete aluno n.° 344/l.a;
Soldado instruendo do CGM José Manuel Gaspar dos Santos. Foi
aumentado como cadete aluno n.° 352/l.a;
Soldado instruendo do CGM Rui Manuel Soares Pinto. foi aumen
tado como cadete aluno n.° 353/l.a;
Soldado instruendo do CGM Joaquim Fernando de Sousa Ferreira.
foi aumentado como cadete aluno n.° 361/1?;
Soldado instruendo do CGM Hélder Galvão Pereira. Foi aumentado
como cadete aluno n.° 373/1.a;
Soldado instruendo do CGM José Manuel Tavares Magro. foi aumen
tado como cadete aluno n.° 374/1?;
Soldado instruendo do CGM Aníbal Carlos Correia Saraiva. foi
aumentado como cadete aluno n.° 381/1?;
Soldado instruendo do COM Joaquim António Sousa Lima Marques
da Silva. foi aumentado como cadete aluno n.° 382/1?;
Soldado instruendo do CGM António Manuel Godinho dos Santos.
foi aumentado como cadete aluno n.° 386/la;
Soldado instruendo do CGM José Carlos Marques Gonçalves. foi
aumentado como cadete aluno n.° 387/1?;
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Soldado instruendo do CGM Brás Paulo Caetano Ferreira. Foi
aumentado como cadete aluno n.° 388/l.a;
Soldado instruendo do CGM António José Miranda Ferreira de
Almeida, foi aumentado como cadete aluno n.° 389/l.a;
Soldado instruendo do COM Rui Pedro Magro do Gago. foi
aumentado como cadete aluno n° 395/la;
Soldado instruendo do CGM Luís Fernando Machado Barroso. Foi
aumentado como cadete aluno n.° 399/La;
Soldado instruendo do CGM Mário José Pinheiro de Andrade Lucas.
Foi aumentado como cadete aluno n.° 401/1.a;
Soldado instruendo do CGM Manuel João Favita Marchã. Foi
aumentado como cadete aluno n.° 404/l.a;
Soldado instruendo do COM António Alves Flambó. Foi aumentado
como cadete aluno n.° 405/1.a;
Soldado instruendo do CGM Vítor Manuel Correia Mendes. foi
aumentado como cadete aluno n.° 406/1.’;
Soldado instruendo do COM Rui Manuel da Silva Pina. Foi aumen
tado como cadete aluno n.° 408/l.a;
Soldado instruendo do CGM Paulo Jorge Borges Simões de Abreu.
foi aumentado como cadete aluno n.° 409/1.a;
Soldado instruendo do CGM José Carlos Ribeiro Tomás. foi aumen
tado como cadete aluno n.° 4l0/l.a;
Soldado instruendo do COM Maurício Luciano Saraiva Raleiras. Foi
aumentado como cadete aluno n.° 411/1.a;
Soldado instruendo do CGM José António Pimentel da Silva. Foi
aumentado como cadete aluno n.° 417/l.a;
Soldado instruendo do CGM António José Ferreira Lourenço. Foi
aumentado como cadete aluno n.° 418/1.a;
Soldado instruendo do CGM Carlos Alberto Pereira Marques. Foi
aumentado como cadete aluno n.° 419/1 a.
Soldado instruendo do CGM José Carlos Dias Rouco. foi aumentado
como cadete aluno n.° 420/1?;
Soldado instruendo do COM David José da Rocha Alves. Foi
aumentado como cadete aluno n.° 422/l.a;
Soldado instruendo do CGM Donato Hélder da Costa Tenente.
Foi aumentado como cadete aluno n.° 423/1?;
Soldado instruendo do CGM Jorge Manuel dos Reis Gamito Torres.
Foi aumentado como cadete aluno n.° 426/1.a;
Soldado instruendo do CGM António José Palma Esteves Rosinha.
foi aumentado como cadete aluno n.° 428/1?;
Soldado instruendo do CGM Hélder Luís Antunes Fernandes. Foi
aumentado como cadete aluno n.° 429/1.a;
Soldado instruendo do COM João Carlos Afonso Ribeiro Fernandes.
Foi aumentado como cadete aluno n.° 431/1?;
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Soldado instruendo do COM José Alberto Rodrigues Ramos. Foi
aumentado como cadete aluno n.° 432/1.’;
Soldado instruendo do CGM Estêvão Pedro Ribeiro da Silva. Foi
aumentado corno cadete aluno n.° 433/1.a;
Soldado instruendo do COM Luís Miguel Lopes ferreira de Pinho.
Foi aumentado como cadete aluno n.° 434/1.a;
Soldado instruendo do CGM Rui Pedro Dias da Silva Formosinho.
Foi aumentado como cadete aluno n.° 435/1.a;
Soldado instruendo do CGM Paulo Renato do Carmo Monteiro.
foi aumentado como cadete aluno n.° 436/1.”;
Soldado instruendo do CGM Alfredo Aparício Filipe. Foi aumentado
como cadete aluno n.° 437/1.”;
Soldado instruendo do COM Paulo Jorge Vargas de Sousa. Foi
aumentado como cadete aluno n.° 438/1.”;
Soldado instruendo do COM José Carlos fidalgo Martins. Foi aumen
tado como cadete aluno n.° 439/1.”;
Soldado instruendo do CGM Vítor José Paulico Serra Patrício. fo
aumentado como cadete aluno n.° 440/1.a;
Soldado instruendo do COM Marco António Abrantes Cardoso.
foi aumentado como cadete aluno n.° 442/1.a;
Soldado instruendo do CGM Paulo Domingos Bicho Raminhas.
foi aumentado como cadete aluno n.° 467/la;
Soldado instruendo do COM Mário Jorge Rosãdo Marques. Foi
aumentado como cadete aluno n.° 480/1.”;
Soldado instruendo do COM José Correia André. Foi aumentado
como cadete aluno n.° 485/I.a;
Soldado instruendo do COM António Manuel Baptista Lopes. Foi
aumentado como cadete aluno n.° 491/l.a;
Soldado instruendo do COM António Marques de Almeida Fer
reira. Foi aumentado como cadete aluno n.° 502/1.”;
Soldado instruendo do CGM Carlos Alberto da Costa Silva. Foi
aumentado como cadete aluno n.° 503/1.”;
Soldado instruendo do COM Duarte Monteiro Oliveira Pinto. Foi
aumentado como cadete aluno n.° 504/1.”;
Soldado instruendo do CGM Manuel Bento Gomes Chanca. Foi
aumentado como cadete aluno n.° 520/1.”;
Soldada instruendo do CGM Albino Marques Larniras. Foi aumen
tado como cadete aluno n.° 524/1.”;
Soldado instruendo do COM Mário Jorge Baptista Duarte Pereira.
Foi aumentado como cadete aluno n.° 526/1.”;
Soldado instruendo do CGM Paulo Jorge dos Santos Martins. foi
aumentado como cadete aluno n.° 527/f,a;
Soldado instruendo do COM Luís Filipe Ventura dos Santos. Fi
CWL
aumentado como cadete aluno n.° 549/1.”;
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Soldado instruendo do CGM Carlos Abílio Cavacas Macieira, foi
aumentado como cadete aluno n.° 579/1.a;
Soldado instruendo do CGM Jorge Augusto do Carmo Matos, Foi
aumentado como cadete aluno n.° 591/l.a;
Soldado instruendo do COM Fernando Paulo Monteiro Lúcio Gon
çalves. Foi aumentado como cadete aluno n.° 593/1.;
Soldado instruendo do CGM Carlos Manuel Branco Valentim. Foi
aumentado como cadete aluno n.° 599/1.a;
Soldado instruendo do CGM José Manuel Tavares das Neves. Foi
aumentado como cadete aluno n.° 601/l.a;
Soldado instruendo do CGM António José da Cunha Mariz. Foi
aumcntado como cadete aluno n.° 611/l.a;
Soldado instruendo do COM António José Gornes de Sampaio
HHário. Foi aumentado como cadete aluno n.° 619/1.a;
Soldado instruendo do COM joaquím José Custódio Pescada. Foi
aumentado como cadete aluno n.° 627/l.a;
Soldado instruendo do COM Octávio João Marques Avelar. Foi
aumentado como cadete aluno n.° 628/1.a;
Soldado instruendo do COM Hélder António Paz Silva. Foi aumen
tado como cadete aluno n.° 629/1.a;
Soldado instruendo do CGM João Miguel Martins Branco. Foi
aumentado como cadete aluno n.° 63O/l.’;
Soldado instruendo do CGM Domingos Jorge Fernandes Rodrigues.
Foi aumentado como cadete aluno n.° 63l/1.’;
Soldado instruendo do COM Filipe Aires de Albuquerque Dantas.
foi aumentado como cadete aluno n.° 632/l.a;
Soldado instruendo do COM Gualdino Lopes Antão. Foi aumentado
como cadete aluno n.° 633/1.’.

Rectificações:
28) Na Ordem cio Exército, 2? Série, n.° 8, de 15 de Abril de
1986, página 706, a linhas 37/38, na parte respeitante ao coronel
dc infantaria (51303711) António Paulo Bracourt Pestana de Vas
concelos, onde se lê: «nula e de nenhum efeito a portaria de 10
de Novembro de 1974» deve ler-se: «16 de Setembro de 1974».

29) Na Ordem do Exército, 2. Série, n.° 8, página 729, de
15 de Abril de 1986, na parte respeitante à promoção do tenente-coronel de cavalaria Luís Manuel da Silva Pereira Coutinho, onde
se lê: «31751860», deve ler-se: «31651860».
30) Na Orcieni do Exército, 2.’ Série, n.° 12, página 1039, de
15 de Junho de 1986, na parte respeitante à colocação do tenente-
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-coronel de cavalaria Luís Manuel da Silva Pereira Coutinho, onde
se lê: «Por portaria de 23 de Abril de 1986», deve ler-se: «Por
portaria de 23 de Março de 1986».
31) Na Ordcm do Exército, 2. Série, n.° 13, página 1123, de
1 de Julho de 1986, na parte respeitante à colocação do major de
artilharia Paulo Augusto Guimarães Machado da Silva, onde se lê:
«17496968», deve ler-se: «09530369».
32) Na Ordem do Exército, 2. Série, n.° 16, de 15 de Agosto
de 1986, página 1361, na parte respeitante ao coronel de infantaria
(50061411) Carlos Alberto Gomes Saraiva, onde se lê: «no Distrito
de Recrutamento e Mobilização de Ponta Delgada», deve ler-se:
«no Quartel-General da Zona Militar dos Açores».
33) Na Ordene do Exército, 2. Série, n.° 18, de 15 de Setembro
de 1986, página 1404, na parte respeitante à passagem à reserva
do major do serviço geral do Exército (50340011) António Correia
Ribeirinho, onde se lê: «desde a data da presente portaria», deve
ler-se: «desde a data da presente portaria. Fica com a pensão
mensal de 99 980$00. Conta 37 anos de serviço».
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VIII— BALANCETE
COFRE DE PREVIDËNCIA DAS FORÇAS ARMADAS
Balancete trimestral (Razão), referido a 30 de Setembro de 1986
fART.° 46.° DO ESTATUTO)
SALDOS DO ANTECEDENTE

MOVIMENTO DO TRIMESTRE

SALDOS QUE PASSAM

DESIGNAÇÃO
Devedores

Credores

Débitos

Créditos

Devedores

58 296 255$30
28115291$80
3 132 431$00

58 402 009$80
23947 111$50
3 101 306$00

202 625$40
4 504 370$70
98 240$00

Credores

DISPONÍVEL
Caixa
Caixa Econ. Portug. (CGD)—C/à Ordem
Centro Financeiro do Exército

308 379$90
336 190$40
67115$00

REALIZÁVEL
Bilhetes do Tesouro
Títulos de Crédito
Imóveis
Caixa Econ. Portug. (CGD)—C/a Prazo
Emprést. Hipotecários a Longo Prazo
Móveis
Viaturas

15 800 000$00
17 691
104 399
162 400
72 005
2 149
883

852$40
864$90
000$00
750$50
643$80
265$50

1 200 000$00
1 000 000$00

1 200 000$00
1 541 468$00

15800000$00
17 691 852$40
104 399 864$90
162 400 000$00
71 464 282$50
2 149 643$80
883 265$50

CONTAS DE RECEITA
Juros de Bilhetes do Tesouro
Quotização dos Subscritores
Rendimento de Imóveis
Juros Títulos Dívida Pública
Preparos Empréstimos Hipotecários
Indemnizações
Reembolso Custo de Impressos
Juros de Empréstimos Hipotecários
Juros da Caixa Económ. Port. (CGD)
Outras Receitas Correntes
Subsídios Revertidos
Prémios de Seguros-Capital Decrescente

1 573 071$00
3 496 954$00
4 789 490$50
176 277$50
345$00
761$50
165$00
1 748 078$00
16630939$80
3 827$00

6 175 616$00
6513017$00
282 275$00
1 725S00
18 039$00
721$00
3 789 364$70
17 597 079$50
35 569$50
101 043$00
199 131$00

1 573 071$00
9 672 570$00
11302507$50
458 552$50
2 070$00
18 800$50
886$00
5 537 442$70
34 228 019$30
39 396$50
101 043$00
250 195$50

51 064$50

CONTAS DE DESPESA
Deslocações—Compensação de Encargos
Bens não Duradouros
Outros
Aquisição Serv.—Encargos Instalações
Restituições
Rendas Vitalícias
Transferências Particulares
Subsídios
Encargos Liquidados
Fundo de Administração
Aquisição de Serviços-Não Especificados
Remunerações Pessoal Civil
Remunerações Pes. Civ. Cont. (Porteiros)
Remunerações Pes. Militar Contratado
Remunerações de Pessoal Diverso
Diuturnidades
Previdência Social
Encargos da Saúde
Subsídio de Almoço (Numerário)
Contribuições para a Prev. Social
Aquisição de Serv.
Transp Comunic.
Abonos Diversos
Compensação de En
cargos (Seg. Pessoal Civil)
Subsídio de Férias e de Natal
—

—

—

70
66
224
23
4

408$50
546$00
075$00
614$00
424$00

44015$00
35 208$00
183 530$50
5 005$50
2211$00
2304307$50
2 442 052$00
10 585$00
3 295 046$00
1 357 551$00
206 590$00
504 000$00
156 600$00

5 235 143$00
58 287$00
6 777 195$00
2 767 635$00
431 807$00
840 000$00
313 200$00
4 298$00
104 400$00
18 555$00
75 840$00
177 302$00
2 500$00

52
15
36
130
1

5$00

2 304 307$50

787$50
31$00

200$00
627$00
425$00
988$00
500$00

—

83 444$00
143 700$00

119 753$00

114418$50
101 754$00
407 605$50
28619$50
6 635$00
7 677 195$00
68 872$00
10 071 453$50
4 125 155$00
638 397$00
1 344 000$00
469 800$00
4 298$00
156 600$00
34 182$00
112 265$00
308 290$00
4 000$00
83 444$00
263 453$00

CONTAS DE RESERVA
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

345 309$00
266 655$90
217 000$00
588 944$00
39 072$50
14 695 122$40
157 712$00
31 919 918$30

107
71
1
114

107 345 309$00
71 266 655$90
1 217 000$00
114 58$ 944$00
39 072$50
14 695 122$40
157 712$00
31 919 918$30

CONTAS DE ORDEM
Conta Alheia
Devedores e Credores

46711$80
47216$00

430$00
705 510$50

596$50
33 976$00

1 627 193$30

2 304 307$50

2 454 848$00

1 777 733$80

377 664 435$90

121 457 420$60

121 457 420$60

406 261 993$20 406 261 993$20

647 411$00

46 878$30
23 092$50

CONTAS AUXILIARES
Beneficiários

SOMAS

377 664 435$90
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OBITUÁRIO

t986:
Setembro, 22— Capitão, reformado, (52127811) José Gomes Escada,
do Quartel-General da Região Militar do Centro.
Setembro, 29
Capitão do serviço geral do Exército, na situação
de reserva, (51349411) Mário Ramos Vieira, do Quartel-General
da Região Militar de Lisboa.
Outubro, 16
Coronel de infantaria, na situação de reserva,
(51384311) Carlos Manuel Correia Marques da Costa, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Outubro, 24— Capitão do serviço geral do Exército, desligado do
serviço, aguardando passagem à reforma, (51438811) Manuel
Martins Alves, do Quartel-General da Zona Militar da Madeira.
Outubro, 25— Capitão, reformado, (50415111) José Luís Fragata,
do Quartel-General da Região Militar do Norte.
Novembro, 2—Major do serviço geral do Exército (52063811)
Joaquim Estêvão Conceição Duarte.
—

—

O Chefe do Estado-Maior do Exército
Jorge da Costa Satazar Braga, general.
Está conforme:

O Ajudante-General

José Fernando Lopes Gornes Marques, general.

/

MINISItRIO

DA

DEFESA

NACIONAL

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

ORDEM
2.

DO

EXRCITO

SÉRIE

N.° 24/15 DE DEZEMBRO DE 1986
Publica-se ao Exército o seguinte:

1— MUDANÇAS DE QUADRO

Considerado com ingresso provisório no quadro permanente do
serviço de saúde (ramo farmacêutico), nos termos da Portaria
n.° 693-A/75, de 24 de Novembro, e colocado no Laboratório
Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos, o aspirante a
oficial miliciano farmacêutico (10980978) Augusto António dos
Remédios, da Direcção do Serviço de Saúde, que ficou aprovado
no concurso de oficiais farmacêuticos do quadro permanente
com a classificação de 15,09 valores. l graduado no posto
de alferes desde 3 de Março de 1986, desde quando deve ser
considerado nesta situação.
Considerado com ingresso provisório no quadro permanente do
serviço de saúde (ramo farmacêutico), nos termos da Portaria
n.° 693-A/75, de 24 de Novembro, e colocado no Laboratório
Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos, o aspirante a
oficial miliciano farmacêutico (09564780) António Cardoso Ri
beiro, do Hospital Militar Principal, que ficou aprovado no
concurso de oficiais farmacêuticos do quadro permanente com
a classificação de 14,42 valores. Ê graduado no posto de alferes
desde 3 de Março de 1986, desde quando deve ser considerado
nesta situação.
(Por portaria de 3 de Março de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 17 de Novembro de 1986. No so devidos emolu
mentos
Desde 3 de Março de 1986 é colocado no Laboratório Militar de
Produtos Químicos e farmacêuticos e considerado com ingresso
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provisório no quadro permanente do serviço de saúde (ramo
farmacêutico), nos termos da Portaria n.° 693-A/75, de 24 de
Novembro, e despacho do brigadeiro director do Serviço de
Pessoal, de 17 de Março de 1986, o alferes miliciano farmacêutico
(00225278) José Pedro Graça da Silva, da Direcção do Serviço
de Saúde, que ficou aprovado no concurso de oficiais farma
cêuticos do quadro permanente com a classificação de 12,26
valores.
Desde 3 de Março de 1986 é colocado no Laboratório Militar de
Produtos Químicos e Farmacêuticos e considerado com ingresso
provisório no quadro permanente do serviço de saúde (ramo
farmacêutico), nos termos da Portaria n.° 693-A/75, de 24 de
Novembro, e despacho do brigadeiro director do Serviço de
Pessoal, de 17 de Março de 1986, o soldado cadete farmacêutico
(04546579) António Eduardo Carrasco Serrano, do Regimento
de Artilharia de Lisboa, que ficou aprovado no concurso de
oficiais farmacêuticos do quadro permanente, com a classificação
de 12,70. É graduado no posto de alferes desde 3 de Março
de 1986.
(Por portaria de 3 de Março de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 24 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos
Considerado com ingresso definitivo no quadro permanente do
serviço de saúde (ramo farmácia), desde 10 de Abril de 1986,
colocado no Laboratório Militar de Produtos Químicos e Far
macêuticos, com o posto de tenente, contando a antiguidade
e com direito aos vencimentos deste posto desde a mesma data,
nos termos da Portaria n.° 693-A/75, de 20 de Novembro,
e alínea b) do artigo 31.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30
de Abril, o alferes graduado farmacêutico (10980878) Augusto
António dos Remédios, que por portaria de 3 de Março de 1986
foi considerado com ingresso provisório no quadro permanente
do mesmo serviço.
Concluiu com aproveitamento, em 18 de Abril de 1986, o
estágio para oficial do quadro permanente do serviço de saúde
(farmácia).
Fica 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.
Fica colocado à esquerda do tenente farmacêutico António
Manuel Norte de Oliveira Dias.
Considerado com ingresso definitivo no quadro permanente do
serviço de saúde (ramo farmácia), desde 19 de Abril de 1986,
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colocado no Laboratório Militar de Produtos Químicos e Far
macêuticos, com o posto de tenente, 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) do artigo 31.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30
de Abril, o alferes graduado farmacêutico (09564280) António
Cardoso Ribeiro, que por portaria de 3 de Março de 1986
foi considerado com ingresso provisório no quadro permanente
do mesmo serviço.
Concluiu com aproveitamento, em 18 de Abril de 1986, o
estágio para oficial do quadro permanente do serviço de saúde
(ramo farmácia).
Fica 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.
fica colocado à esquerda do tenente farmacêutico Augusto
António dos Remédios.
(Por portaria de 19 de Abril de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 24 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.
Considerado com ingresso definitivo no quadro permanente do
serviço de saúde (ramo farmácia), desde 19 de Abril de 1986,
colocado na Direcção do Serviço de Saúde, com o posto de
tenente, contando a antiguidade e com direito aos vencimentos
desde a mesma data, nos termos da Portaria 693-A/75, de
24 de Novembro, e alínea b) do artigo 31.° do Decreto-Lei
n.° 176/71, de 30 de Abril, o alferes graduado do serviço de
saúde (ramo farmacêutico) (00225278) José Pedro Graça da
Silva, que por portaria de 3 de Março de 1986 foi considerado
com ingresso provisório no quadro permanente do mesmo serviço.
Concluiu com aproveitamento, em 18 de Abril de 1986, o
estágio para oficial do quadro permanente do serviço de saúde
(ramo farmácia).
fica na situação de quadro ao abrigo do disposto no artigo 43.°
do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, na vaga deixada
pelo tenente farmacêutico Hélder Cabrita Moniz dos Santos
que em 31 de Janeiro de 1985 passou à situação de adido.
É colocado à esquerda do tenente do serviço de saúde (ramo
farmácia) António Eduardo Carrasco Serrano.
(Por portaria de 19 de Abril de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 17 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos
Considerado com ingresso definitivo no quadro permanente do ser
viço de saúde (ramo de farmácia), desde 19 de Abril de 1986,
colocado no Hospital Militar Principal, com o posto de tenente,
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contando a antiguidade e com direito aos vencimentos desde a
mesma data, nos termos da Portaria n.° 693-A/75, de 24 de

Novembro, e alínea b) do artigo 3l.° do Decreto-Lei n.° 176/71,
de 30 de Abril, o alferes graduado do serviço de saúde (ramo
farmácia) (04546579) António Eduardo Carrasco Serrano, que
por portaria de 3 de Março de 1986 foi considerado com ingresso
provisório no quadro permanente do mesmo serviço.
Concluiu com aproveitamento, em 18 de Abril de 1986, o
estágio para oficial do quadro permanente do serviço de saúde
(ramo farmácia).
Fica na situação de quadro, ao abrigo do disposto no artigo 43.°
do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, na vaga deixada
pelo tenente farmacêutico João José Coelho Torre que em 13
de Janeiro de 1984 passou à situação de adido.
É colocado à esquerda do tenente do serviço de saúde (ramo
farmácia) António Cardoso Ribeiro.
(Por portaria de 19 de Abril de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 3 de Dezembro de 1986. Não são devidos emolu
mentosê

II— MUDANÇAS DE SITUAÇÃO
Ofíciaís do quadro permanente
Corpo de oficiais generais
Ingresso no quadro
Brigadeiro, adido, (51392311) António Guerreiro Caetano, por ter
deixado de prestar serviço no Estado-Maior-General das Forças
Armadas, em 18 de Setembro de 1986, desde quando deve ser
considerado nesta situação, para preenchimento de vaga no

quadro.
(Por portaria de 18 de Setembro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 27 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentosl

Passagem à situação de adido
Nos termos do a.° 3 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71. de 30 de Abril
General (50274211) Mário Firmino Miguel, no quadro, do Estado-Maior do Exército, onde continua colocado, devendo ser con
siderado nesta situação desde a data da presente portaria.

2. Série
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General (51415211) José Fernando Lopes Gomes Marques, no quadro,
do Estado-Maior do Exército, onde continua colocado, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Agosto de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos

Passagem à situação de reserva
General de 4 estrelas (50990211) António dos Santos Ramalho
Eanes, 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 con
siderado nesta situação desde a data da presente portaria.
fica com a pensão mensal de 150 980$00. Conta 38 anos de
serviço.
(Por portaria de 9 de Março de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Armas e serviços
Ingresso nos quadros
Quadro da Arma de Infantaria
Tenente-coronel de infantaria, supranumerário,
Eugénio Batista de Morais, do Regimento
continua colocado, devendo ser considerado
13 de Maio de 1986, para preenchimento

(50180511) Florindo
de Comandos, onde
nesta situação desde
de vaga no quadro.

(Por portaria de 13 de Maio de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 17 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos

Major de infantaria, adido, (02369764) Fernando Manuel Marques
Boquinhas, na Academia Militar, que por ter deixado de prestar
serviço na referida Academia se apresentou no Exército em
3 de Setembro de 1986, desde quando deve ser considerado
nesta situação para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 3 de Setembro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 20 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentosO

Major de infantaria, adido, (07030764) Joaquim Rafael Ramos dos
Santos, que por ter deixado dee prestar serviço no Ministério
da Administração Interna, na Guarda Nacional Republicana,

1$32
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se apresentou no Exército em 8 de Setembro de 1986, desde
quando deve ser considerado nesta situação para preenchimento
de vaga no quadro.
ab 1iu,
arn a

(Por portaria de 8 de Setembro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 20 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos

Quadro da Arma de Artilharia
Major de artilharia, supranumerário, (08993767) João António An
drade da Silva, da Escola Prática do Serviço de Transportes,
onde continua colocado, devendo ser considerado nesta situação
desde 1 de Abril de 1986, para preenchimento de vaga no
quadro.
(Por portaria de 1 de Abril de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 17 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos
Major de artilharia, supranumerário, (60424367) Manuel Augusto
Seixas Quifiones de Magalhães, do Regimento de Artilharia de
Leiria, onde continua colocado, devendo ser considerado nesta
situação desde 1 de Abril de 1986, para preenchimento de
vaga no quadro.
(Por portaria de 1 de Abril de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu.
mentos

Quadro da Arma de Cavalaria
Tenente-coronel de cavalaria, adido, (51412811) José Manuel Lameira
Machado de faria, do Colégio Militar, onde continua colocado,
devendo ser considerado nesta situação desde 14 de Agosto de
1986, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 14 de Agosto de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 20 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos
Major de cavalaria, supranumerário, (03540465) Armando Manuel
da Silva Aparício, da Escola Prática de Cavalaria, onde continua
colocado, devendo ser considerado nesta situação desde 16 dc
Abril de 1986, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 16 de Abril de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 17 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos
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Capitão de cavalaria, adido, (14487775) Mário Rui Correia Gomes,
da Direcção da Arma de Cavalaria, que, por ter deixado de
prestar serviço, em diligência no Ministério da Defesa Nacional,
se apresentou no Exército em 15 de Abril de 1986, desde
quando deve ser considerado nesta situação, para preenchimento
de vaga no quadro.
(Por portaria de 15 de Abril de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 17 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu

mentos

Quadro da Arma de Engenharia
Coronel de engenharia, supranumerário, (50973311) João José Matias
Pintassilgo, do Regimento de Engenharia n.° 1, onde continua
colocado, devendo ser considerado nesta situação desde 31 de
Agosto de 1986 para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 31 de Agosto de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 20 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos

Quadro da Arma de Transmissões
Capitão de transmissões (serviços técnicos
ramo manutenção),
supranumerário, (51065911) Francisco José Gil, do Estado-Maior
do Exército, onde continua colocado, devendo ser considerado
nesta situação desde 15 de Julho de 1986, para preenchimento
de vaga no quadro.
—

(Por portaria de 15 de Julho de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 17 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos
Capitão de transmissões (serviços técnicos
ramo manutenção),
supranumerário, (51336011) Edmundo Azevedo Santos, da Direc
ção da Arma de Transmissões, onde continua colocado, devendo
ser considerado nesta situação desde 24 de Julho de 1986,
para preenchimento de vaga no quadro.
—

(Por portai-ia de 24 de Julho de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 17 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos

Quadro do Serviço de Administração Militar
Tenente-coronel do serviço de administração militar, supranumerário,
(40008560) Francisco Dias da Costa, do Centro de Gestão
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Financeira da Região Militar do Centro, onde continua colocado,
devendo ser considerado nesta situação desde 12 de Maio de
1986, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 12 de Maio de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 17 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos
Major do serviço de administração militar, supranumerário, (51425911)
Joaquim Jorge Carvalho da Cunha Caetano, da Direcção do
Serviço de Administração Militar, onde continua colocado, de
vendo ser considerado nesta situação desde 10 de Abril de
1986, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 10 de Abril de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 17 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentosO

Major do serviço de administração militar, supranumerário, (50725711)
Sérgio Parreira de Campos, da Academia Militar, onde continua
colocado, devendo ser considerado nesta situação desde 14 de
Abril de 1986, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 14 de Abril de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 17 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos

Major do serviço de administração militar, adido, (11367467) Adal
berto André Travassos Fernandes que, por ter deixado de
prestar serviço na Manutenção Militar, se apresentou no Exército
em 1 de Maio de 1986, desde quando deve ser considerado
nesta situação para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 1 de Maio de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 17 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos

Major do serviço de administração militar, supranumerário, (47089162)
Jaime Manuel Rodrigues Neves, da Escola de Sargentos do
Exército, onde continua colocado, devendo ser considerado nesta
situação desde 12 de Agosto de 1986, para preenchimento de
vaga no quadro.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 20 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentosO

Major do serviço de administração militar, supranumerário, (01515665)
José António Brito e Osório Valdoleiros, do Hospital Militar
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Regional n.° 1, onde continua colocado, devendo ser conside
rado nesta situação desde 18 de Agosto de 1986, para preenchi
mento de vaga no quadro.
(Por portaria de 18 de Agosto de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 20 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
rnentos3
Capitão do serviço de administração militar, adido, (00053467)
Armando José Pires figueiredo que, por ter deixado de prestar
serviço no Instituto Superior Militar, se apresentou no Exército
em 11 de Agosto de 1986, desde quando deve ser considerado
nesta situação, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 11 de Agosto de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 24 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentosO

Quadro do Serviço de Material
Tenente-coronel do serviço de material (serviços técnicos de manu
tenção), supranumerário, (50888211) Domingos José Rio Feri-eira
Btaga, do Quartel-General da Região Militar do Norte, onde
continua colocado, devendo ser considerado nesta situação desde
5 de Agosto de 1986, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 5 de Agosto de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 17 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentosO
Major do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
supranumerário, (50442311) José Franco Leandro, do Depósito
Geral de Material de Guerra, onde continua colocado, devendo
ser considerado nesta situação desde 1 de fevereiro de 1986,
para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 27 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentosO
Major do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
supranumerário, (50531811) Lino Leitão da Costa, da Direcção
do Serviço de Material, onde continua colocado, devendo ser
considerado nesta situação desde 12 de Agosto de 1986, para
preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 17 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos
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Major do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
supranumerário, (51171911) Joaquim de Jesus ferreira Machado,
do Depósito Geral de Material dD Guerra, onde continua
colocado, devendo ser considerado nesta situação desde 22 de
Agosto de 1966, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 22 de Agosto de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 17 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos

Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
supranumerário, (50005811) Domingos Barros Ribas, do Batalhão
do Serviço de Material, onde continua colocado, devendo ser
considerado nesta situação desde 15 de Agosto de 1986, para
preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 15 de Agosto de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 17 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu

mentos

Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
supranumerário, (50858711) João Jorge Lopes da Silva, do
Grupo de Artilharia de Guarnição n.° 2, onde continua colocado,
devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Setembro
de 1986, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentosi)
Quadro do Serviço Geral do Exército
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (50747911)
Luís Pedro Agostinho, do Hospital Militar Principal, onde
continua colocado, devendo ser considerado nesta situação desde
27 de Março de 1986, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 27 de Março de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 17 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentosá

Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (50133311)
Manuel Carreiras Rato, da Chefia do Serviço Geral do Exército,
onde continua colocado, devendo ser considerado nesta situação
desde 21 de Julho de 1986, para preenchimento de vaga no
quadro.
(Por portaria de 21 de Julho de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 17 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos O
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Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (51305211)
Eugénio da Conceição forja, do Distrito de Recrutamento e
Mobilização de faro, onde continua colocado, devendo ser
considerado nesta situação desde 3 de Agosto de 1986, para
preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 3 de Agosto de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 17 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (52689011)
António Sequeira da Cruz, da Escola Prática de Administração
Militar, onde continua colocado, devendo ser considerado nesta
situação desde 4 de Agosto de 1986, para preenchimento de
vaga no quadro.
(Por portaria de 4 de Agosto de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu

mentos

Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (50039911)
António de Novais Henriques, da Escola Prática do Serviço Vete
rinário Militar, onde continua colocado, devendo ser considerado
nesta situação desde 9 de Agosto de 1986, para preenchimento
de vaga no quadro.
(Por portaria de 9 de Agosto de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 17 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.9

Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (50184711)
Joaquim Pinto Baeta, do Regimento de Infaistaria de Faro,
onde continua colocado, devendo ser considerado nesta situação
desde 12 de Agosto de 1986, para preenchimento de vaga no
quadro.
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (51669211)
Américo Valas Chagas, da Direcção do Serviço de Pessoal,
Repartição de Oficiais, onde continua colocado, devendo ser
considerado nesta situação desde 12 de Agosto de 1986, para
preenchimento de vaga no quadro.
de Agosto de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 17 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.

(Por portaria de 12

Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (89138454)
António Augusto Bartolomeu, do Regimento de Artilharia da
Serra do Pilar, onde continua colocado, devendo ser considerado
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nesta situação desde 1 de Setembro de 1986, para preenchimento
de vaga no quadro.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (51064411)
António Esteves, do Batalhão de Apoio e Serviços da l.a Brigada
Mista Independente (Agrupamento Base de Santa Margarida),
onde continua colocado, devendo ser considerado nesta situação
desde 7 de Setembro de 1986, para preenchimento de vaga no
quadro.
(Por portaria de 7 de Setembro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (51216511)
Álvaro fernandes de Oliveira, da Escola Prática do Serviço de
Transportes, onde continua colocado, devendo ser considerado
nesta situação desde 24 de Setembro de 1986, para preenchimento
de vaga no quadro.
(Por portaria de 24 de Setembro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 27 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu

mentos
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (51032111)
Alcides Costa, do Centro de Selecção de Coimbra, onde continua
colocado, devendo ser considerado nesta situação desde 2 de
Outubro de 1986, para preenchimento de vaga no quadro.

(Por

portaria de 2 de Outubro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 27 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos

Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (51524711)
Carlos Ribeiro Valentim, do Estado-Maior do Exército, onde
continua colocado, devendo ser considerado nesta situação desde
5 de Outubro de 1986, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 5 de Outubro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 27 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos

Quadro dos Chefes de Banda de Música
Capitão chefe de banda de música, supranumerário, (52440011)
Manuel Joaquim Barrisco, do Regimento de Infantaria de Queluz,
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onde continua colocado, devendo ser considerado nesta situação
desde 1 de Abril de 1986, para preenchimento de vaga no
quadro.
(Por portaria de 1 de Abril de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 17 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentosj)

Passagem à situação de supranumerário permanente
Nos termos dos arílgos 2.° e 5.° do Decreto-Lei n.° 389/84,
de 11 de Dezembro
Desde 12 de Maio de 1986, 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, no Estado-Maior-General das
Forças Armadas, continuando, porém, desde a mesma data na
situação de supranumerário permanente, o coronel de infantaria
(51398911) Amilcar Ferreira da Silva Lúcio.
(Por portaria de 12 de Maio de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos
Major de infantaria, no quadro, (42170659) Rui Manuel Tavares
Teíxeira, da Escola Prática do Serviço de Transportes, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 6 de Junho de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 17 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos
Tenente-coronel de artilharia, no quadro, (51311311) João António
Duarte Figueira, do Regimento de Artilharia de Lisboa, onde
continua colocado, devendo ser considerado nesta situação desde

a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Março de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 17 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos
Tenente-coronel de cavalaria, no quadro, (51413311) Rui da Costa fer
reira, da Escola Prática de Cavalaria, onde continua colocado,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 13 de Maio de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 17 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu

mentosO
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Major do serviço de administração militar (50361911) Álvaro Bra
zinha Mochacho, do Centro de Gestão financeira de Santa
Margarida, onde continua colocado, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 8
Contas em 24

mentos

de Setembro de 1986, visada pelo Tribunal de
de Novembro de 1986. Não são devidos emolu

Nos termos do n.° 3 da Portaria n.° 812/84, de 18 de
Outubro
Coronel médico, no quadro, (51264511) Carlos Alberto Ferreira
Ribeiro, da Direcção do Serviço de Saúde, devendo ser con
siderado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 2 de Julho de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mefltos

Coronel médico (51416811) Jaime Manuel Pereira de Sousa Sar
mento, do Quartel-General da Região Militar do Centro, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 21 de Agosto de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 24 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos
Passagem à situação de supranumerário
Coronel de infantaria, adido, (51379311) Américo das Dores Moreira,
por ter deixado de prestar serviço no Ministério das Finanças,
na Guarda fiscal, em 1 de Julho de 1986, desde quando
deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 1 de Julho de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos

Coronel de infantaria, adido, (51134811) Manuel Ferreira de Oliveira
que, por ter deixado de prestar serviço na Academia Militar, se
apresentou no Exército em 31 de Julho de 1986, desde quando
deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 31 de Julho de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos

Coronel de infantaria, adido, (51400911) José António Pereira Braz,
por ter deixado de prestar serviço no Ministério da Adminis
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tração Interna, na Polícia de Segurança Pública, em 1 de Agosto
de 1986, desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos

Tenente-coronel de infantaria, adido, (50180511) Florindo Eugénio
Batista de Morais que, por ter deixado de prestar serviço no
Ministério da Defesa Nacional, se apresentou no Exército em
5 de Maio de 1986, desde quando deve ser considerado nesta
situação.
(Por portaria de 5 de Maio de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 17 de Novembro de 1985. Não são devidos emolu
mentos

Tenente-coronel de artilharia, adido, (50448011) António Lencastre
Bernardo que, por ter deixado de prestar serviço na Presidência
da República, se apresentou no Exército em 10 de Março de
1986, desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 10 de Março de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 17 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos

Major de cavalaria, adido, (03540465) Armando Manuel da Silva
Aparício que, por ter deixado de prestar serviço no Ministério
da Administração Interna, na Guarda Nacional Republicana,
se apresentou no Exército em 8 de Abril de 1986, desde quando
deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 8 de Abril de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos)

Tenente-coronel do serviço de administração militar, adido, (40008560)
Francisco Dias da Costa que, por ter sido exonerado das funções
que desempenhava na Manutenção Militar, se apresentou no
Exército em 2 de Maio de 1986, desde quando deve ser con
siderado nesta situação.
(Por portaria de 2 de Maio de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos

Major do serviço de administração militar, adido, (35305261) An
tónio Mário Vieira Mila Filipe que, por ter deixado de exercer
o cargo de chefe dos Serviços de Contabilidade do Laboratório
Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos, se apresentou no

1842

ORDEM DO EXERCITO N.° 24

2. Série

Exército em 16 de Abril de 1986, desde quando deve ser
considerado nesta situação.
(Por portaria de 16 de Abril de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos
Major do serviço de administração militar, adido, (47089162) Jaime
Manuel Rodrigues Neves que, por ter deixado de prestar serviço,
em diligência, nas Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento,
se apresentou no Exército em 9 de Agosto de 1986, desde quando
deve ser considerado nesta situação.

(Por portaria de 9 de Agosto de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 24 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
Major do serviço de administração militar, adido, (01515665) José
António Brito e Osório Valdoleiros que, por ter deixado de
prestar serviço, em diligência, na Manutenção Militar, se apre
sentou no Exército em 12 de Agosto de 1986, desde quando
deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 24 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentosO

Major do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
adido, (50442311) José Franco Leandro que, por ter deixado de
prestar serviço, em diligência, nas Oficinas Gerais de Material
de Engenharia, se apresentou no Exército em 31 de Janeiro
de 1986, desde quando deve ser considerado nesta situação.

(Por portaria de 31 de Janeiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos

Major do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
adido, (51332611) António Manuel dos Santos, por ter deixado
de prestar serviço no Serviço de Polícia Juidiciária Militar em
5 de Agosto de 1986, desde quando deve ser considerado nesta
situação.
(Por portaria de 5 de Agosto de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentosD

Major do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
adido, (51116911) Aniceto Venâncio Afonso que, por ter dei.
xado de prestar serviço, em diligência, no Estado-Maior-General
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das Forças Armadas, se apresentou no Exército em 12 de
Agosto de 1986, desde quando deve ser considerado nesta
situação.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 24 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos
Capitão do serviço geral do Exército, adido, (51779311) António

Manuel de Azevedo, por ter deixado de prestar serviço no

Ministério das Finanças, na Guarda fiscal, em 3 de Setembro

de 1985, desde quando deve ser considerado nesta situação.

(Por portaria de 3 de Setembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 29 de Janeiro de 1986. Não são devidos emolu
mentos

Capitão do serviço geral do Exército, adido, (61014458) José Maria
Ribeiro Cardoso que, por ter sido exonerado das funções que
desempenhava no Ministério das finanças e do Plano, na
Guarda fiscal, se apresentou no Exército em 4 de Setembro
de 1985, desde quando deve ser considerado nesta situação.
Capitão do serviço geral do Exército, adido, (51283311) Ilídio
Augusto Gonçalves que, por ter sido exonerado das funções
que desempenhava no Ministério das Finanças e do Plano,
na Guarda fiscal, se apresentou no Exército em 4 de Setembro
de 1985, desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 4 de Setembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Janeiro de 1986. Não são devidos emolu
mentos

Major do quadro especial de oficiais, adido, (45210362) José Carvalho
Antunes, por ter deixado de prestar serviço no Serviço de
Polícia Judiciária Militar, em 13 de Agosto de 1986, desde
quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Novembro de 1986. 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 Abrfl
Coronel de artilharia, supranumerário permanente, (51370711) José
Fernando Proença de Almeida, devendo ser considerado nesta
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situação desde a data da presente portaria, por ter sido nomeado
comandante das Forças de Segurança de Macau.
(Por portaria de 24 de Junho de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos4)

Nos termos do n.° 9 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto
-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril
Desde 1 de Julho de 1986, 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, na situação de diligência, no Ministério das
Finanças, na Guarda Fiscal, continuando, porém, na mesma
situação de adido, nos termos do n.° 9 da citada alínea, por
ter sido nomeado para desempenhar uma comissão de serviço
no referido Ministério e Guarda, o coronel de infantaria
(51394511) Francisco José Ferreira Dias.
Desde 1 de Julho de 1986, 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, na situação de diligência, no Ministério das
Finanças, na Guarda Fiscal, continuando, porém, na mesma
situação de adido, nos termos do n.° 9 da citada alínea, por
ter sido nomeado para desempenhar uma comissão de serviço
no referido Ministério e Guarda, o coronel de infantaria
(51398911) Amílcar Ferreira da Silva Lúcio.
(Por portaria de 1 de Julho de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 11 de Setembro de 1986.1
Desde 1 de Outubro de 1986, 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, no Estado-Maior-General das
forças Armadas, continuando, porém, na mesma situação de
adido, nos termos do n.° 9 da citada alínea, por ter sido nomeado
para prestar serviço no Estado-Maior-General das Forças Ar
madas, o major de transmissões (08460364) João Luís Cardoso
Martins Alves, da Direcção da Arma de Transmissões.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Novembro de 1986.)
Coronel médico, no quadro, (50938411) António de Oliveira Pedro,
do Hospital Militar Principal, por ter sido nomeado para o
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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 31 de Julho de 1986, anotada
Contas em 31 de Outubro de 1986Õ

pelo Tribunal de

Coronel do serviço de administração militar, no quadro, (51485211)
Alexandre Jorge Reis de Sousa Franco, do Estado-Maior do
Exército, por ter sido nomeado para desempenhar as funções
de vogal da secção administrativa do Conselho Fiscal dos
Estabelecimentos Fabris do Exército, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Junho de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 11 de Setembro de 1926.1
Major do serviço de administração militar, no quadro, (50738611)
Abílio Manuel Dias Matos, por ter sido nomeado para desem
penhar as funções de chefe dos Serviços de Contabilidade do
Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 16 de Abril de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 11 de Setembro de 1986.J
Major do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
no quadro, (50858511) Alfredo Maria Pedroso Ferreira de
Barros, da Direcção do Serviço de Material, por ter sido
nomeado para desempenhar funções de chefe dos Serviços
Gerais das Oficinas Gerais de Material de Engenharia, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 31 de Outubro de 1986
Nos termos do n.° 10 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto
-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril
Coronel de infantaria, supranumerário permanente, (51393011) Rui
Xavier Lobato de Faria Ravara, da Direcção da Arma de
Infantaria, 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 4 de Agosto de
Contas em 9 de Outubro de

1986, anotada
1986.)

pelo Tribunal de
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Tenente-coronel de infantaria, no quadro, (46381361) Hélder dos
Santos Castro Rodrigues, do Instituto de Altos Estudos Mili
tares, por ter sido nomeado para desempenhar as funções
de professor efectivo no mesmo Instituto, devendo ser consi
derado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 2 de Agosto de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 31 de Outubro de 19861)
Desde 4 de Agosto de 1986, deixa de estar na situação de supranu
merário permanente, passando 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, por ter sido nomeado desde a mesma data
para desempenhar as funções de professor efectivo, no Insti
tuto de Altos Estudos Militares, o coronel de artilharia (50705411)
José Manuel dos Santos faria Leal.
(Por portaria de 4 de Agosto de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 31 de Outubro de 1986.1
Tenente-coronel de artilharia, no quadro, (42477862) António Marques
Abrantes dos Santos, do Instituto de Altos Estudos Militares,
por ter sido nomeado para desempenhar as funções de professor
efectivo, no mesmo Instituto, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 31 de Outubro de 19861)
Major de engenharia, no quadro, (09886564) Luís Vasco Valença
Pinto, por ter sido nomeado para desempenhar as funções
de professor efectivo no Instituto de Altos Estudos Militares,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 5 de Agosto de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 31 de Outubro de 19861)
Major de transmissões, no quadro, (34291562) João José Simões
Roque, do Instituto de Altos Estudos Militares, por ter sido
nomeado para desempenhar funções de professor efectivo do
mesmo Instituto, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 16 de Julho de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 31 de Outubro de 19861)
Capitão do serviço de administração militar, no quadro, (06437173)
António Manuel Afonso Magro, da Direcção do Serviço de
Intendência, por ter sido nomeado para desempenhar funções
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de gerente da Messe de Tomar da Manutenção Militar, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 9 de Outubro de 1986
Capitão do serviço de administração militar, no quadro, (13687877)
Francisco António Coelho Nogueira, do Batalhão de Adminis
tração Militar, por ter sido nomeado para desempenhar funções
de chefe dc contabilidade, instrutor de educação física e
professor adjunto da l3. cadeira do Instituto Superior Militar,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 9 de Outubro de 1986v
Coronel do serviço de material (material), supranumerário, (50773911)
Fernando Soares da Costa, da Direcção do Serviço de Material,
por ter sido nomeado professor catedrático da 43•a cadeira e
adjunto da 44•a cadeira da Academia Militar, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 31 de Outubro de l986
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, (51372111) Manuel Augusto Fer
nandes da Silva, do Quartel-General da Região Militar do
Norte, por ter sido nomeado para desempenhar as funções
de promotor de Justiça do 1.0 Tribunal Militar Territorial do
Porto, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 23 de Setembro de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 31 de Outubro de l986
Nos termos do n.° 16 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril
Coronel de infantaria, supranumerário permanente, (50179911) Josá
Baptista Mendes, 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 16 de Fevereiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu.
mentosO
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Coronel de infantaria, supranumerário permanente, (51394811) Fran
cisco Dias Oliveira Pardal Morcela, do Distrito de Recrutamento
e Mobilização de Évora, onde contínua colocado, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 7 de Março de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 17 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentosO
Coronel de infantaria, adido, (51394511) Francisco José Ferreiro
Dias, no Ministério das Finanças, na Guarda Fiscal, onde
contínua, devendo ser considerado nesta situação desde 21 de
Junho de 1986.
O referido oficial continua 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 portaria de 2 de Setembro de 1986, anotada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Novembro de 1986.)
Capitão de transmissões (serviços técnicos de manutenção), supranumerário, (51028511) Manuel Correia Pires, do Depósito Geral
de Material de Transmissões, onde continua colocado, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 7 de Maio de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 17 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentOS

Capitão de transmissões (serviços técnicos de manutenção), no quadro,
(50350311) Benjamim Corte-Real, da Direcção da Arma de
Transmissões, onde continua colocado, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
Capitão de transmissões (serviços técnicos de manutenção), supranumerário, (50695811) Jerónimo dos Reis, do Depósito Geral
de Material de Transmissões, onde continua colocado, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 15 de Julho de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentOs

Capitão de transmissões (serviços técnicos de manutenção), no quadro,
(50246511) Francisco de Almeida Cunha, do Regimento de
Transmissões, onde continua colocado, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 24 de Julho de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentOS
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Desde 1 de Junho de 1986, 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 sido exonerado das funções
que desempenhava no Conselho Fiscal dos Estabelecimentos
Fabris do Exército, continuando, porém, desde a mesma data
na situação de adido, nos termos do n.’ 16 da mesma alínea, o
coronel do serviço de administração militar (51247611) Alfeu
Raul Maia da Silva Forte.
(Por portaria de 1 de Junho de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos
Coronel do serviço de administração militar, supranumerário per
manente, (51421911) Manuel Marques Barreto, da Direcção do
Serviço de Administração Militar, onde continua colocado, de
vendo ser considerado nesta situação desde 8 de Janeiro de
1986.
(Por portaria de 14 de Julho de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos

Major do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
no quadro, (50170411) Antero Basílio Teixeira da Silva, do
Batalhão do Serviço de Material, onde continua colocado, de
vendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos
Capitão do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
no quadro, (51057711) Fernando dos Santos Tempera, da Direc
ção do Serviço de Material, onde continua colocado, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentOs

Major do serviço geral do Exército, no quadro, (50103211) José
António Serras, do Batalhão de Apoio de Serviços da 1.a Bri
gada Mista Independente (Agrupamento Base de Santa Mar
garida), onde continua colocado, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 7 de Setembro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 24 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos
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Capitão do serviço geral do Exército, no quadro, (51002111) Horácio
Pereira Rodrigues, do Regimento de Engenharia de Espinho,
onde continua colocado, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, no quadro, (50217611) Serafim
da Silva, do Regimento de Cavalaria de Braga, onde continua
colocado, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 27 de Abril de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 17 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos

Capitão do serviço geral do Exército, no quadro, (51357711) Caetano
João Bigares Careto, do Tribunal Militar Territorial de Tomar,
onde continua colocado, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 16 de Maio de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 17 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.b
Capitão do serviço geral do Exército, no quadro, (50860311) Dia
mantino Marques da Eira, 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 1$ de Maio de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 17 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos

Capitão do serviço geral do Exército, no quadro, (50133411) Do
mingos Sanches Vinagre, do Agrupamento Base d’e Santa Mar
garida (1. Brigada Mista Independente), onde continua colocado,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 21 de Julho de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos
Capitão do serviço geral do Exército, no quadro, (52416011) Armindo
Ribeiro da Silva, 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 3 de Agosto de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos
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Capitão do serviço geral do Exército, no quadro, (50453811) Ave
uno José Leitão, do Distrito de Recrutamento e Mobilização
de Santarém, onde continua colocado, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 9 de Agosto de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentosO
Capitão do serviço geral do Exército, no quadro, (50882411) Joaquim
Garraio Pires, do Distrito de Recrutamento e Mobilização de
Ëvora, onde continua colocado, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, no quadro, (50160611) Fernando
de Brito Ramos, 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 12 de Agosto de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos
Capitão do serviço geral do Exército, no quadro, (50141611) José
Guerreiro Gonçalves, do Distrito de Recrutamento e Mobili
zação de Beja, onde continua colocado, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 24 de Novembro de 1986. 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
Coronel de infantaria, no quadro, (51394511) Francisco José Fer
reira Dias, da Direcção da Arma de Infantaria, onde continua
colocado, por se encontrar em diligência no Ministério das
Finanças, na Guarda Fiscal, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 19 de Maio de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos)
Coronel de infantaria, supranumerário permanente, (51392911) Amíl
car Ferreira da Silva Lúcio, da Direcção da Arma de Infantaria,
onde continua colocado, por se encontrar em diligência no
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Ministério das finanças, na Guarda Fiscal, devendo ser consi
derado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Maio de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu.
mentos
Desde 1 de Agosto de 1986, 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 sido exonerado das funções
que desempenhava no Conselho Fiscal dos Estabelecimentos
Fabris do Exército, continuando, porém, desde a mesma data
na situação de adido, nos termos do n.° 17 da mesma alínea,
artigo e decreto-lei por se encontrar a prestar serviço, em
diligência, no Ministério das Finanças, na Guarda Fiscal, o
coronel médico (50559611) Henrique Manuel Evans de Car
valho.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 24 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos
Capitão do serviço geral do Exército, no quadro, (50563611) José
Ribeiro Doutor, da Chefia do Serviço Geral do Exército, onde
continua colocado, por se encontrar em diligência no Instituto
de Defesa Nacional, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 27 de Março de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos

)

Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (44286955)
José Ernesto de Almeida Ribeiro, da Chefia do Serviço Geral
do Exército, onde continua colocado, por se encontrar a prestar
serviço, 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 1 de Maio de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 17 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (50538411)
Francisco Barata Simão, da Chefia do Serviço Geral do Exército,
onde continua colocado, por se encontrar em diligência no
Ministério das Finanças, na Guarda Fiscal, devendo ser con
siderado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 11 de Junho de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos
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Capitão do quadro especial de oficiais, no quadro, (0347616$)
Manuel Mendes Pinto, do Quartel-General da Região Militar
do Norte, onde continua colocado, por se encontrar em diligência
no Ministério das finanças, na Guarda fiscal, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Capitão do quadro especial de oficiais, no quadro, (09342368)
Carlos Nuno Carronda Rodrigues, da Direcção da Arma de
Infantaria, onde continua colocado, por se encontrar em dili
gência no Ministério das Finanças, na Guarda Fiscal, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Capitão do quadro especial de oficiais, no quadro, (0897116$)
Ramiro da Conceição Tavares, do Regimento de Infantaria
de Elvas, onde continua colocado, por se encontrar em diligência
no Ministério das Finanças, na Guarda Fiscal, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 2$ de Junho de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 17 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentosã

Capitão do quadro especial de oficiais, no quadro, (1086306$) José
Alves Antunes de Sousa, da Direcção da Arma de Cavalaria,
onde continua colocado, por se encontrar em diligência no
Instituto de Defesa Nacional, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 30 de Junho de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 17 de Novembro de 1986. 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
Tenente-coronel de infantaria, no quadro, (50995211) Albano da
Gama Diogo, da Direcção da Arma de Infantaria, onde continua
colocado, por se encontrar em diligência no Estado-Maior-General
das forças Armadas.
(Por portaria de 12 de Maio de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 17 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos)

Major de infantaria, no quadro, (01247464) Henrique José Pedroso
Albuquerque, da Direcção da Arma de Infantaria, onde con
tinua colocado, por se encontrar a prestar serviço, em diligência,
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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 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos
Major de infantaria, no quadro, (39319362) Manuel Ambrósio de
Morais Freitas, da Direcção da Arma de Infantaria, onde
continua colocado, por se encontrar em diligência nos Serviços
Prisionais Militares, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentosD
Tenente-coronel de transmissões, no quadro, (03492164) Francisco
António Fialho da Rosa, da Direcção da Arma de Transmissões,
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 27 de Junho de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos

Major de transmissões,
Martins Alves, da
continua colocado,
-Maior-General das

no quadro, (08460364) João Luís Cardoso
Direcção da Arma de Transmissões, onde
por se encontrar em diligência no EstadoForças Armadas.

(Por portaria de 14 de Julho de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos
Capitão farmacêutico, no quadro, (09259971) José Manuel de Sousa
Casanovas, da Direcção do Serviço de Saúde, onde continua
colocado, por se encontrar em diligência na Escola do Serviço
de Saúde Militar (Estado-Maior-General das Forças Armadas),
devendo ser considerado nesta situação desde data da presente
portaria.
(Por portaria de 18 de Junho de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos
Tenente-coronel do serviço de administração militar (50188511) Ma
nuel de Sousa Cardoso da Silva, da Direcção do Serviço
de Administração Militar, onde continua colocado, desempe
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nhando funções, 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 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 24 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentosb
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 colocado,
por se encontrar a prestar serviço, em diligência, no Serviço
de Polícia Judiciária Militar, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 24 de Abril de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 17 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentOs
Tenente-coronel do serviço de material (serviços técnicos de manu
tenção), no quadro, (50667711) Ãngelo Marques ferraz, da
Direcção do Serviço de Material, onde continua colocado, por
se encontrar a prestar serviço, em diligência, no Serviço de
Polícia Judiciária Militar, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 5 de Agosto de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos
Major do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
no quadro, (51332611) António Manuel dos Santos, da Direcção
do Serviço de Material, onde continua colocado, por se encon
trar a prestar serviço, em diligência, no Serviço de Polícia
Judiciária Militar, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 3 de Março de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 17 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu

mentos

Major do serviço de material (material), no quadro, (08887364)
António Lobarinhas Garrido, da Direcção do Serviço de Material,
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 Julho de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos
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Major do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
(50297211) David Irineu Veloso Ponte Lira, da Direcção do
Serviço de Material, onde continua colocado, por se encontrar
a prestar serviço, em diligência, no Estado-Maior-General das
forças Armadas, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
22 de Agosto de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 24 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu

(Por portaria de
mentos

Major do serviço geral do Exército, no quadro, (50056711) Manuel
Vicente Correia, da Chefia do Serviço Geral do Exército, onde
continua colocado, por se encontrar a prestar serviço, em
diligência, no Estado-Maior-General das forças Armadas, de
vendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 8 de Maio de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 17 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos
Capitão do serviço geral do Exército, no quadro, (51087711) Carlos
Alberto fernandes Salgueiro, da Chefia do Serviço Geral do
Exército, onde continua colocado, por se encontrar a prestar
serviço, em diligência, no Estado-Maior-General das forças Ar
madas, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 4 de Agosto de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 24 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos)

Major do quadro especial de oficiais, no quadro, (40049661) Manuel
Ferreira Carvalho, do Quartel-General da Região Militar do
Norte, onde continua colocado, por se encontrar a prestar
serviço, 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 11 de Abril de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 17 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
Major do quadro especial de oficiais, no quadro, (02235564) Basílio
Manuel de Sousa Dias de Brito, da Direcção da Arma de
Engenharia, onde continua colocado, por se encontrar em dili
gência no Serviço de Polícia Judiciária Militar (Lisboa).
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Capitão do quadro especial de oficiais, no quadro, (06049369)
José Manuel Pinto Graça, da Direcção da Arma de Cavalaria,
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 30 de Junho de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 17 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Nos termos do n.° 20 da alínea 5) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril
Coronel de infantaria, no quadro, (50559011) João Rodrigues Coelho,
da Direcção da Arma de Infantaria, onde continua colocado,
por aguardar preenchimento de vacatura, devendo ser consi
derado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 23 de Julho de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
Coronel de infantaria, no quadro, (50063311) Luís Fernando de
Matos Marques, da Direcção do Serviço de Pessoal, onde
continua colocado, por aguardar preenchimento de vacatura,
devendo ser conside’-ado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 27 de Agosto de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.

Passagem à situação de reserva
Coronel de infantaria (50508$11) Fernando do Amaral Campos
Sarmento, nos termos da alínea d) do n.° 1 do artigo 1.0 do
Decreto-Lei n.° 514/79, de 2$ de Dezembro, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 132 100$00. Conta 38 anos de
serviço.
(Por portaria de 7 de Outubro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75)

Tenente-coronel de infantaria (44412761) Delfim Aniceto Monteiro,
nos termos da condição 4•a da alínea c) do n.° 1 do artigo 1.0
do Decreto-Lei n.° 514/79, de 28 de Dezembro, devendo ser
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considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Fica com a pensão mensal de 87 769$00. Conta 30 anos e 11
meses de serviço.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75)

Coronel de artilharia (50446511) António José Fialho Segurado,
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 124 250$00. Conta 37 anos de
serviço.
(Por portaria de 30 de Setembro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/751
Tenente-coronel de artilharia (31650161) João Pedro da Ponte e
Silva Marques, nos termos da condição 4. da alínea e) do
n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto-lei n.° 5 14/79, de 28 de De
zembro, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
fica com a pensão mensal de 95 733$00. Conta 32 anos de
serviço.
(Por portaria de 17 de Setembro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75
Tenente-coronel de transmissões (serviços técnicos
ramo manu
tenção) (50244811) Manuel Joaquim da Conceição Santos, 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 96 600$00. Conta 37 anos de
serviço.
—

(Por portaria de 8 de Julho de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75)
Tenente-coronel do serviço de material (serviços técnicos de
manutenção) (50129411) Manuel Nogueira Pinto, 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 31 de Agosto de 1986.
Fica com a pensão mensal de 105 150$00. Conta 39 anos de
serviço.
(Por portaria de 9 de Setembro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75)
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Major do serviço de material (material) (06224
565) Joaquim Maria
Dores Vida! da Silva, 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 situaçã
o desde a data
da presente portaria.
fica com a pensão mensal de 58 896$00. Conta
21 anos e 5
meses de serviço.
(Por portaria de 30 de Setembro de 1986. Não carece
de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto
a.° 276-A/751

Major do serviço geral do Exército (52572111)
Manuel Pinheiro
Martins Coelho, nos termos da alínea d) do
n.° 1 do Decreto-Lei n.° 514/79, de 28 de Dezembro, devendo
ser considerado
nesta situação desde a data da presente porta
ria.
fica com a pensão mensal de 105 580$00. Conta
41 anos de
serviço.
(Por portaria de 31 de Maio de 1986. Não carece
de visto do
Tribunal de Contas
, nos termos do Decreto n.° 276-A/75)

Capitão do serviço geral do Exército (52256
111) José Correia Bap
tista Bravo, 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 89 976$0
0. Conta 37 anos de
serviço.
Capitão do serviço geral do Exército (50459
111) António Pedro
Guerreiro, 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 con
siderado nesta situação desde a data da prese
nte portaria.
fica com a pensão mensal de 96 266$00.
Conta 37 anos de
serviço.
(Por portaria de 17 de Setembro de 1985.
Não carece de visto do
Tribunal dc Contas, nos termos do Decret
o si.0 276-A/75!

Capitão do serviço geral do Exército (51357
711) Caetano João
Bigares Careto, 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 105 020$00.
Conta 44 anos de
serviço.
(Por portaria de 17 de Maio de 1986. Não carece
de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do
Decreto n.° 276-A/75)
Major do quadro especial de oficiais
(31118256) José Adelino
Martins Teixeira Alves, nos termos da condiç
ão 1.a da alínea b)
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1.0 do Decreto-Lei n.° 514/79, de 28 de
Dezembro, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
5
Fica com a pensão mensal de 69 989$00. Conta 27 anos e

do n.° 1 do artigo

meses de serviço.
(Por portaria de 4 de Outubro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75)

Passagem à situação de reforma
Por despacho da Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previdência
de 10 de Novembro de 1986, publicado no Diário da República,
2. Série, n.° 272, de 25 de Novembro de 1986:
Coronel de artilharia (51192011) António de Campos Gil, desde
4 de fevereiro de 1986, com a pensão mensal de 110 083$00;
Coronel de infantaria (50282811) Armindo de Jesus fernandes,
desde 23 de Maio de 1985, com a pensão mensal de 97 664$00;
Capitão do serviço geral do Exército (51485311) Inácio da Conceição,
desde 23 de Julho de 1985, com a pensão mensal de 77 639$00;
Capitão do serviço de material (51428411) José Faustino da Costa,
desde 26 de Abril de 1986, com a pensão mensal de 85 100$00;
Capitão do serviço geral do Exército (5104961 1) José Pinto Gon
çalves, desde 22 de Março de 1986, com a pensão mensal de
92 060$00;
Capitão do serviço geral do Exército (50169211) José Rosário
Domingues Ribeiro, desde 18 de Dezembro de 1985, com a
pensão mensal de 84 375$00;
Capitão do serviço geral do Exército (50662511) Manuel Joaquim
Alpalhão, desde 13 de Novembro de 1985, com a pensão mensal
de 77 639$00;
Capitão do serviço geral do Exército (51439911) Manuel Joaquim
fernandes Lucas, desde 10 de Abril de 1986, com a pensão
mensal de 92 060$00;
Capitão de engenharia (50903711) Mário José Saraiva, desde 25 de
Agosto de 1984, com a pensão mensal de 78 309$00.

Passagem à situação de reforma extraordinária
Por despacho da Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previdência,
de 10 de Novembro de 1986, publicado no Diário da República,
II Série, n.° 272, de 25 de Novembro de 1986, passam a ser
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pagos pela Caixa Geral de Aposentações, a partir do mês
de Dezembro de 1986, os seguintes oficiais:
Major de artilharia (38084055) José Horta Carneiro, 95 100$00;
Capitão de infantaria (73703272) Manuel Agostinho Correia Simão
ferreira, $6 400$00.

III

—

PROMOÇÕES E GRADUAÇÕES

Oficiais do quadro permanente
Armas e serviços
Estado-Maior do Exército
Tenente-coronel de infantaria, o major (46380861) António José
de Azeredo Lopes, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 2 de Julho de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75)

Direcção da Arma de Engenharia
Tenente-coronel dc engenharia, adido, o major, adido, (41045060)
Carlos Manuel Ribeiro de Magalhães, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da
presente portaria.
O referido oficial continua 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 se encontrar a prestar serviço, em diligência,
no Estado-Maior-General das forças Armadas.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75)

Direcção do Serviço de Saúde
Coronel médico, adido, o tenente-coronel, adido, (50938111) Eduardo
Manuel Pereira da Mota, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
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referido oficial continua na situação de adido, nos termos
n.° 18 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71,
30 de Abril, por se encontrar a prestar serviço, em diligência,
Estado-Maior-General das forças Armadas.
(Por portaria de 2 de Julho de 1986. 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 (serviços técnicos de manu
tenção), adido, o major, adido, (50297211) David Irineu Veloso
Ponte Lira, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
O referido oficial continua 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 se encontrar a prestar serviço, em diligência,
no Estado-Maior-General das forças Armadas.
(Por portaria de 31 de Agosto de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75)

Direcção do Serviço de Informática do Exército
ramo manutenção), no
Alferes de transmissões (serviços técnicos
quadro, o 1.0 sargento (73800572) Rui Manuel Carrilho Garcia
Frazão, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
—

Alferes do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
no quadro, o 1.0 sargento, do Depósito Geral de Material de
Guerra, (03215167) Fernando Frederico, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.’ 276-A/75)

Chefia do Serviço Geral do Exército
Capitão do serviço geral do Exército, adido, o tenente, adido
no Ministério das Finanças, na Guarda Fiscal, (52256111) José
Correia Batista Bravo, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
O referido oficial passou à situação de adido, nos termos do
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n.° 17 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.°
176/71,
de 30 de Abril, por ter passado a prestar serviço, em diligên
cia,
no referido Ministério e Guarda,
Capitão do serviço geral do Exército, adido, o tenente
, adido no
Ministério das Finanças, na Guarda Fiscal, (61014
458) José
Maria Ribeiro Cardoso, contando a antiguidade para
todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presen
te portaria.
O referido oficial passou à situação de adido, nos
termos do
n.° 17 da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei
ti.0 176/71,
de 30 de Abril, por ter passado a prestar serviço
, em diligência,
no referido Ministério e Guarda.
Capitão do serviço geral do Exército, adido, o
tenente, adido no
Ministério das finanças, na Guarda Fiscal, (51288
311) Ilídio
Augusto Gonçalves, contando a antiguidade para
todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presen
te portaria.
O referido oficial passou à situação de adido,
nos termos do
n.° 17 da alínea b) do artigo 44.° do
Decreto-Lei ti.° 176/71,
de 30 de Abril, por ter passado a prestar serviço
, em diligência,
no referido Ministério e Guarda.
Capitão do serviço geral do Exército, adido,
o tenente, adido no
Ministério das Finanças, na Guarda Fiscal,
(50459111) António
Pedro Guerreiro, contando a antiguidade para
todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presen
te portaria.
O referido oficial passou à situação de adido,
nos termos do
n.° 17 da alínea b) do artigo 44.° do Decret
o-Lei n.° 176/71,
de 30 de Abril, por ter passado a prestar serviço
, em diligência,
no referido Ministério e Guarda.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1985. Não
carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decret
o n.° 276-A/75)

Quartéis.generais
Região Militar do Centro
Major chefe de banda de música, o capitão
(50518511) Armandino
Abreu da Silva, contando a antiguidade
para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 3 de Setembro de 1986. Não
carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decret
o n.° 276-A/75
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Região Militar do Norte
Capitão do serviço geral do Exército, adido, o tenente, adido no
Ministério das Finanças, na Guarda Fiscal, (51779311) António
Manuel de Azevedo, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente por
taria.
O referido oficial 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 ter passado a prestar serviço, em diligência,
no referido Ministério e Guarda.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1985. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75)

Região Militar do Sul
Tenente-coronel de infantaria, supranumerúrio permanente, o major
(41295256) Vítor Manuel Varela Cardoso, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da
presente portaria.
Tenente-coronel de artilharia, supranumerário permanente, o major
(34206757) João Eduardo Amores Centeno, contando a anti
guidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 2 de Julho de 1986. 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
Tenente-coronel de infantaria, o major (33253960)

João Francisco

Guerreiro Santos, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Julho de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75)

Capitão graduado do serviço de assistência religiosa do Exército,
o tenente graduado (07129770) António Fernandes Teixeira,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo ven
cimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Setembro de 1986. 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)
Tenente-coronel de infantaria, o major (42072962) José Rui Borges
da Costa, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75D

Regimento de Infantaria de Viseu
Alferes do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
no quadro, o 1.° sargento (07811864) António de Sousa figuei
redo, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/751

Batalhão de Infantaria de Aveiro
Coronel de infantaria, o tenente-coronel (51401711) Joaquim Hum

berto Rodrigues Teixeira Branco, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 29 de Setembro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75)

Artilharia
Escola Prática de Artilharia
Tenente de artilharia, o alferes (08756682) José da Silva Rodrigues,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo ven
cimentos, desde a data da presente portaria.
Tenente de artilharia, o alferes (08591279) António Francisco fialho
Gorrão, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
Tenente de artilharia, o alferes (16800382) Luís Filipe Costa Figuei
redo, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
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Tenente de artilharia, o alferes (06398183) Rui Manuel Ferreira
Ven5ncio Baleizão, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1986. 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 (02815883) Luís António Morgado
Batista, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
Tenente de artilharia, o alferes (00873182) Mário Alberto Teixeira
de Sousa, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-AJ75

Regimento de Artilharia da Serra do Pilar
Tenente de artilharia, o alferes (17652478) Augusto da Silva de
Almeida, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
Tenente de artilharia, o alferes (10741582) António Joaquim Rama
Ihoa Cavaleiro, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
Tenente de artilharia, o alferes (12616474) Ernesto Bandeira Rebelo,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo ven
cimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75)

Grupo de Artilharia de Guarnição n.° 1
Tenente de artilharia, o alferes (00033573) Augusto Josá da Silva
Neto, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
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Tenente de artilharia, o alferes (13199482) Álvaro José Estrela
Soares, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1986. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75)

Grupo de Artilharia de Guarnição n.° 2
Tenente de artilharia, o alferes (19720484) Victor Fernando dos
Santos Borlinhas, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
Tenente de artilharia, o alferes (08771682) António Fernando Paulo
Teixeira, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por

portaria de 1 de Setembro de 1986. Não carece de visto do
n.° 276.A/75)

Tribunal de Contas, nos termos do Decreto

Centro de Instrução de Artilharia Antiaérea de Cascais
Tenente-coronel de artilharia, o major (42478811) Henrique José de
Castro Osório Maurício, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por

portaria de 3 de Setembro de 1986. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75)

Tenente de artilharia, o alferes (07026383) José António Guerreiro
Martins, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
Tenente de artilharia, o alferes (12599579) Carlos da Silva Pereira,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo ven
cimentos, desde a data da presente portaria.
Tenente de artilharia, o alferes (19051684) Carlos Manuel Coutinho
Rodrigues, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluin
do vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por

portaria de 1 de Setembro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75
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Cavalarfa
Escola Prática de Cavalaria
Capitão de cavalaria, o tenente (16643380) Eduardo Fernando Alves
da Costa, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
Capitão de cavalaria, o tenente (12609179) Emílio de Oliveira Duarte,
contando a antiguidade para todos efeitos, incluindo vencimentos,
desde a data da presente portaria.
Tenente de cavalaria, o alferes (06593382) José Manuel Ferreira
Fânzeres, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
Tenente de cavalaria, o alferes (04651682) João Manuel Vera Gon
çalves Fernandes, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
Tenente de cavalaria, o alferes (17589382) Pedro Miguel Andrade da
Fonseca Lopes, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
‘Tenente de cavalaria, o alferes (18293078) Luís Rodrigues da Silva,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo venci
mentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/751

Regimento de Cavalaria de Braga
Tenente de cavalaria, o alferes (14359083) Francisco Xavier Ferreira
de Sousa, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1986.
Tribunal de Contas, nos termos do

Não carece de visto do
Decreto n.° 276-A/75)

Regimento de Cavalaria de Estremoz
Tenente de cavalaria, o alferes (18748681) Paulo Renato Faro Geada,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo venci
mentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75
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Regimento de Lanceiros de Lisboa
Tenente-coronel de cavalaria, o major (32254560) Fernando Emanuel
de Carvalho Bicho, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de $ de Setembro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75)
Capitão de cavalaria, o tenente (05335480) José Augusto de Sailes
Pimentel Furtado, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
Tenente de cavalaria, o alferes (15185684) Rui Jorge do Carmo Cruz
e Silva, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75)

Regimento de Cavalaria de Santa Margarida
Capitão de cavalaria, o tenente (19877081) Francisco Joaquim da
Costa Lopes, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
Capitão de cavalaria, o tenente (16321880) Fernando José Sousa
Gonçalves de Magalliães, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
Tenente de cavalaria, o alferes (13951683) Jorge Manuel Antunes
Carneira, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
Tenente de cavalaria, o alferes (07669277) Luís Eduardo Marques
Saraiva, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1986. 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 (02369779) António Augusto Batista
Antunes, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
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Capitão de engenharia, o tenente (00385480) Francisco José Mourão
Vieira Domingues, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
Capitão de engenharia, o tenente (03726$80) Francisco Miguel da
Rocha Grave Pereira, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
Capitão de engenharia, o tenente (16880981) Manuel Augusto Pires,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo venci
mentos, desde a data da presente portaria.
Tenente de engenharia, no quadro, o tenente aluno da Academia
Militar (16645383) Luís Fernando Montes Palma Ferro, con
tando a antiguidade para todos os efeitos desde a data da pre
sente portaria.
Tenente de engenharia, no quadro, o tenente aluno da Academia
Militar (13753182) José Nunes da Fonseca, contando a antigui
dade para todos os efeitos desde a data da presente portaria.
Tenente de engenharia, no quadro, o tenente aluno da Academia
Militar (09664080) Mário Augusto Lebre da Silva Grilo, con
tando a antiguidade para todos os efeitos desde a data da
presente portaria.
Tenente de engenharia, no quadro, o tenente aluno da Academia
Militar (16599781) Gil Abel de Andrade Ramos, contando a
antiguidade para todos os efeitos desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1986. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/751

Regimento de Engenharia de Espinho
Capitão de engenharia, o tenente (16611581) Nuno Francisco Vaz
das Neves Esteves, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75)
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Transmissões
Escola Prática de Transmissões
Major de transmissões, o capitão (75159975) Rui Manuel da Silva
Rodrigues, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 27 de Junho de 1986. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75)

J .a Brigada Mista Independente
Grupo de Artilharia de Campanha
(Regimento de Artilharia de Leiria)
Tenente de artilharia, o alferes (14228882) José Júlio Barros Henri
ques, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
Tenente de artilharia, o alferes (04749683) Hélio Arsénio Pinto dos
Santos Silva, contando a antiguidade para todos os efeitos, inclu
indo vencimentos, desde a data da presente portaria.
Tenente de artilharia, o alferes (18801584) Pedro Miguel Calado
Gomes da Silva, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1986. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n,° 276-A/75)

Esquadrão de Reconhecimento
(Regimento de Cavalaria de Santa Margarida)
Capitão de cavalaria, o tenente (05901581) Miguel António de Gouveia
Gomes fernandes, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75)

Companhia de Engenharia
(Escola Prática de Engenharia)
Tenente-coronel de engenharia, o major (08196464) Henrique Manuel
de Vasconcelos Bon de Sousa, contando a antiguidade para todos
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os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/751

Tenente de engenharia, no quadro, o tenente aluno da Academia
Militar (13030683) Jorge Filipe Marques Moniz Corte-Real An
drade, contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1986, 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
Major do serviço geral do Exército, o capitão (50158911) Luís Ro
drigues Severino, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 24 de Setembro de 1986. 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 de instrução
Academia Militar
Tenente de artilharia, o alferes (14023682) José Luís de Sousa Dias
Gonçalves, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
Tenente de artilharia, o alferes (12348981) António Silva Lopes, con
tando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.)

Escola de Sargentos do Exército
Tenente-coronel do serviço de material (serviços técnicos de manu
tenção), o major (51428011) Manuel Alexandre Gameiro, con
tando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 31 de Agosto de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75
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Estabelecimentos hospitalares
Hospital Militar Principal
Coronel médico, o tenente-coronel (50938411) António de Oliveira
Pedro, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 2 de Julho de 1986. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos dc Decreto n.° 276-A/751

Hospital Militar Regional

n.°

1

Coronel médico, o tenente-coronel (50051611) Octávio Sérgio Clare
Barreto da Costa, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 31 de Julho de 1986. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75)

Diversos
Centro de Selecção de Coimbra
Tenente-coronel médico, o major (45520561) José Mendes Rodrigues
Bento, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 31 de Julho de 1986. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75)

Depósito Geral de Material de Transmissões
Alferes de transmissões (serviços técnicos ramo manutenção), no
quadro, o 1.0 sargento (76807774) Luís Rodrigues Teixeira Borges,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo venci
mentos, desde a data da presente portaria.
—

(Por portaria de 10 de Agosto de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75)

Adidos
No Instituto de Altos Estudos Militares
Tenente-coronel de engenharia, adido, o luajor, adido, (09886564)
Luís Vasco Valença Pinto, contando a antiguidade para todos
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os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 12 Agosto de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75)

Na Academia Militar
Major de transmissões, adido, na Academia Militar, o capitão, adido,
na referida Academia, (18269174) João Miguel de Castro Rosas
Leitão, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Junho de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75

No Instituto Superior Militar
Tenente-coronel de artilharia, adido, o major, adido, (46445555) Ja
cinto Manuel Barrelas, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Julho de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto a.° 276-A/75)

No Cinciberlant
de cavalaria, adido, o capitão adido (08528664) António Mar
ques Simões Pinto, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.

Major

(Por portaria de 7 de Maio de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75)

Major de transmissões, adido, o capitão, adido, (01788972) José da
Conceição Teodósio, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Junho de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75)

No Ministério das Finanças
Guarda Fiscal
Tenente-coronel do serviço de material (serviços técnicos de manu
tenção), adido, o major, adido, (50460611) Joaquim Alberto Mar-

2. S&ie

ORDEM DO EXÉRCITO N.° 24

1875

tins Brandão, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 31 de Agosto de 1986. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75)

Major do serviço geral do Exército, adido, o capitão, adido, (52437611)
António Rosado Pisco, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 24 de Setembro de 1986. 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, o tenente-coronel, adido, (52155111)
João Rodrigues Teixeira, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 29 de Setembro de 1986. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto si.° 276-A/75)

Polícia de Segurança Pública
Tenente-coronel do serviço de material (serviços técnicos de manu
tenção), adido, o major, adido, (51478111) Domingos José Farra
cho, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 31 de Agosto de 1986. Não carece devisto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/751

Nas Forças de Segurança de Macau
Coronel de infantaria, adido, o tenente-coronel, adido, (51403611)
Raul Miguel Socorro folques, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 29 de Setembro de 1986. Não carece de Visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75l

Na situação de licença ilimitada
Tenente-coronel de engenharia, adido, das Forças de Segurança de
Macau, o major, adido, das referidas Forças de Segurança,
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(45510161) Carlos Cardoso Alves, contando a antiguidade para
todos os efeitos desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1986. 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 coronel de infantaria, nos termos dos ar
tigos •0 e 4.° do Decreto-Lei n.° 295/73, de 9 de Junho,
tenente-coronel graduado (51399211) Luís Manuel Dias Antunes,
contando a antiguidade de 30 de Dezembro de 1985.
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 21 de Novembro de 1986.)

Graduado no posto de major de infantaria, nos termos dos artigos 1.0
e 4.° do Decreto-Lei n.° 295/73, de 9 de Junho, o capitão
(70551268) Virgílio José Oliveira, contando a antiguidade de
29 de Julho de 1985.
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 2 de Dezembro de 1986.)

Oficiais do quadro de complemento
Armas e serviços
Direcção da Arma de Infantaria
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano
(10270979) José Manuel Mendes Lopes, em disponibilidade, con
tando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 8

de Agosto de 1986.)

Direcção da Arma de Engenharia
Alferes miliciano de engenharia, o aspirante a oficial miliciano
(04283582) Miguel Nuno Sócrates da Costa Mota Martins, em
disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da pre
sente portaria.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1986.)
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Direcção do Serviço de Saúde
Alferes miliciano do serviço de administração militar, o aspirante
a oficial miliciano (03038379) José Luís de Sá Mata, em dis
ponibilidade, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1986.)

Direcção do Serviço de Administração Militar
Alferes milicianos do serviço de administração militar, os aspirantes a
oficial milicianos (03616485) Jorge Miguel Lourenço de Matos
ferreira, (13963981) Valdemar Manuel da Graça Oliveira,
(06335280) António Manuel Pereira dos Santos, (01579085) Rui
Miguel Pereira Pinto, (05190585) Mário João Bernardo Pereira
Marques, (04441882) Victor Manuel Preto da Silva, (02000385)
Luís Gonzaga Nunes de Almeida Alves Costa e (03141581) Fer
nando Jorge Leonardo Teixeira, em disponibilidade, contando
todos a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de $ de Agosto de 1986.)

Direcção do Serviço de Fortificações e Obras do Exército
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano
(04336183) Paulo Jorge Serra Cardoso, em disponibilidade, con
tando a antiguidade desde a data da presente portaria.
Alferes milicianos de engenharia, os aspirantes a oficial milicianos
(10526182) Jorge Manuel de Aragão Barros Júlio Mestre e
(17846682) José Luís Marques Ucha, em disponibilidade, contando
ambos a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1986.)

Direcção do Serviço de Informática do Exército
Alferes milicianos do serviço de pessoal, os aspirantes a oficial mili
cianos (12109383) João Miguel Alves Pimenta de Bastos Mon
teiro, (05698983) Mário César Nunes Navarro, (08256485) José
Carlos dos Reis Cabral Henriques, (03856884) João Paulo Lino
Pereira Gaio, (01597385) Carlos Manuel Rua dos Santos Almeida,
(00246883) João Pedro Calixto Machado de Sousa e (04267184)
Rui Manuel Tavares Rebelo, em disponibilidade, contando todos
a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de $ de Agosto de 1986.)
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Chefia do Serviço de Reconhecimento das Transmissões
Alferes miliciano de transmissões, o aspirante a oficial miliciano
(02798480) João Luís Coelho Máximo, em disponibilidade,
contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
Alferes milicianos do serviço de reconhecimento das transmissões, os
aspirantes a oficial milicianos (03449583) Custódio José Teles
Anes, (11514582) Luís Alberto Nunes Miranda, (06178482) Rui
Pedro da Conceição de Azevedo Damas, (06536484) João Filipe
Roseiro Crespo e (09235382) Fernando Rui de Oliveira Moreira,
em disponibilidade, contando todos a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1986.)

Quartéis-generais
Região Militar do Centro
Alferes milicianos de cavalaria, os aspirantes a oficial milicianos
(01947379) Rui Salgueiro Ramos Moreira e (15058285) António
Manuel Machado de Seiça, em disponibilidade, contando ambos
a antiguidade desde a data da presente portaria.
Alferes miliciano de engenharia, o aspirante a oficial miliciano
(05787780) Manuel António Alves Miranda, em disponibilidade,
contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1986.)
Região Militar de Lisboa
Alferes miliciano de artilharia, o aspirante a oficial miliciano
(03548583) José Tolentino da Silva Martins, em disponibilidade,
contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1986.)

Região Militar do Sul
Alferes miliciano de cavalaria, o aspirante a oficial miliciano
(00036482) Fernando Manuel Candeias Coutinho Painho, em
disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1986.l
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Zona Militar dos Açores
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano
(05949785) Carlos Manuel Domingos de Almeida, em disponi
bilidade, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
Alferes miliciano de engenharia, o aspirante a oficial miliciano
(05089082) Mário António da Silva Rouxinol Fragoso, em dis
ponibilidade, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
Alferes miliciano do serviço de educação física, o aspirante a oficial
miliciano (01056882) José Joaquim Portela, em disponibilidade,
contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
Alferes miliciano do serviço de pessoal, o aspirante a oficial miliciano
(13940685) Mário Manuel Tavares Cardoso, em disponibilidade,
contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1986.)

Zona Militar da Madeira
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos
(02482484) Jorge Manuel Tavares Cabral de Azevedo e
(04420385) Paulo Guilherme Dias Brehm, em disponibilidade,
contando ambos a antiguidade desde a data da presente portaria.
Alferes milicianos de cavalaria, os aspirantes a oficial milicianos
(00541085) Célio da Costa Neves, (08486082) Luís Filipe de
Oliveira Cristóvão e (00771784) Carlos Manuel Marques Toco
Bento, em disponibilidade, contando todos a antiguidade desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 8

de Agosto de

1986.)

Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução
e unidades
Infantaria
Escola Prática de Infantaria
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos
(00169683) José Paulo Braz Mendes, (11801483) Paulo Jorge
Moreira Couto, (14225781) Carlos Manuel Gonçalves Cardoso,
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(07218381) António Manuel Pinto Adão, (02168482) Augusto
José Esmerado Cavaleiro, (03082080) Jorge Manuel Cordeiro
Osório Gomes, (10252583) Miguel Maria de Castelo Branco
Ramos de Magalhães, (02413985) Carlos Manuel Serrasqueiro
Rito, (00369682) Paulo Jorge Conceição Oliveira Ribeiro e
(11266582) Amílcar Carlos Ferreira de Morais Pires, em disponi
bilidade, contando todos a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria

de 8 de

Agosto

de

1986.)

Regimento de Infantaria de Abrantes
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos
(04319485) João Carlos Colaço da Silva, (12706581) Agostinho
José Pedrosa da Silva, (02115683) Ercílio Coelho Contente,
(05554384) Luís Manuel da Cunha Batalha, (04430685) Vítor
Manuel Madureira e Silva, (04018785) João Carlos Romão
Alfaiate, (03179485) Miguel Ângelo Monteiro Lúcio Gonçalves,
(01213986) António Jesus Monteiro de Castro, (04892885) Jorge
Manuel Dimas Contreiras e (02109782) Carlos Miguel Simões
da Silva Teixeira de Sousa, em disponibilidade, contando todos
a antiguidade desde a data da presente portaria.
Alferes miliciano do serviço de administração militar, o aspirante a
oficial miliciano (05702580) José Manuel de Portugal e Vascon
celos Femandes, em disponibilidade, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1986.)

Regimento de Infantaria de Angra do Heroísmo
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos
(16563478) João António de Almeida Frias Teixeira, (08161283)
José Manuel Ferrari Bigares Careto, (11947784) Pauto Fernando
da Cunha Quintas Neves, (03865985) José Carlos Carneiro Mon
teiro, (07271585) António Manuel Ferreira de Oliveira e
(10291185) João Luís Pereira Cabral, em disponibilidade, con
tando todos a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1986.)

Regimento de Infantaria de Beja
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos
(00232285) Mário Henriques Botelho Magalhães, (05853479)

2.’ Série

ORDEM DO EXËRCITO N.’ 24

1881

António Manuel Segurado Nunes Sequeira, (00012584) Carlos
Alberto Venâncio Simões e (00744483) Miguel Nuno Carneira dos
Santos Tavares, em disponibilidade, contando todos a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1986.)

Regimento de Infantaria de Castelo Branco
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos
(07560480) Joaquim António Monteiro Cardoso, (04353985) Rui
Filipe Gomes Lopes, (04191887) António José Correia frança
e (07844383) Carlos Manuel Faria de Sousa do Canto Amaral,
em disponibilidade, contando todos a antiguidade desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1986.)
Regimento de Infantaria de Chaves
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos
(03409685) Augusto José Ramos da Silva, (01434681) Carlos
Rodrigues Lourenço e (01029285) José Luís dos Santos Gonçalves
Martins, em disponibilidade, contando todos a antiguidade desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1986.)

Regimento de Infantaria de Elvas
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos
(14633186) António Martinho Gomes de Andrade e (00159985)
Carlos Manuel das Neves Valente, em disponibilidade, contando
ambos a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1986.)

Regimento de Infantaria de Faro
(Destacamento de Tavira)
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos
(10171785) Luís Manuel Martins dos Santos, (07699282) Fran
klim Joaquim das Chagas e Silva e (04897786) Luís Miguel Batalim
Carvalho, em disponibilidade, contando todos a antiguidade desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1986.)
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Regimento de Infantaria do Funchal
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos
(06995385) Alvaro Manuel de Sousa Marcelino, (04599985) Fer
nando Luís dos Santos Pires, (12775465) Luís Ezequiel Pinto
Gomes, (04616$85) António Manuel Pita Ornelas, (09179982)
Emanuel Carlos Amado Vaz Simão, (02645485) António Fran
cisco Bandeira Barbosa R. Pereira e (04589081) Aurélio Pedro
Monteiro Ferreira, em disponibilidade, contando todos a anti
guidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 8 de Agosto de

1986,)

Regimento de Infantaria do Porto
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos
(06757984) Júlio Manuel Salvador, (17799683) Jacinto Fernandes
Tavares, (08645085) José Manuel Carvalho dc Sousa, (07485785)
Álvaro Manuel da Silva Santos, (02739285) Joaquim Carlos da
Costa Pinho, (03135581) José Coelho Gorgulho, (03516283) João
Maria Jonet da Silva Bruschy e (02054585) José Mário de Sousa
Cunha, em disponibilidade, contando todos a antiguidade desde
a data da presente portaria.
Alferes miliciano do serviço de administração militar, o aspirante a
oficial miliciano (01937882) Adriano Virgílio Guimarães Ribeiro,
em disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da pre

sente portaria.
Alferes miliciano do serviço de transportes, o aspirante a oficial mili
ciano (02540285) António José Dias, em disponibilidade, con
tando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1986.)

Regimento de Infantaria de Queluz
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos
(02759383) Mário Rui Pereira Gomes de Castro, (06087781) An
tero Arede Gamboa, (11116179) José Manuel dos Santos Correia
Henriques, (03582384) Pedro Jorge da Cunha Albuquerque
Infante, (06292721) Francisco João Ameixa Ramos, (02675183)
Fernando Marantes Pinto, (01736583) Edgar Manuel Franco
Jorge, (04140385) Joaquim José Batista Jorge, (08321881) Rui
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Pedro Ferreira de Carvalho Pinto, (02538885) Luís Filipe Mendes
César de Vasconcelos, em disponibilidade, contando todos a anti
guidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1986.)

Regimento de Infantaria de Tomar
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos
(11598385) Pedro Brás Branco, (07748481) Francisco Manuel
dos Santos Gomes de Matos, (00649385) Fernando Alexandre
Ramos Ferreira Marques, (02175083) Francisco Rafael Pinheiro
Páscoa, (04092985) António Maria Sales Henriques Belchior,
(05039480) Joaquim Bernardino de Oliveira Lopes e (01268484)
Nuno Manuel Teixeira de Sousa, em disponibilidade, contando
todos a antiguidade desde a data da presente portaria.
Alferes miliciano do serviço de educação física, o aspirante a oficial
miliciano (01578285) Jorge Manuel Antunes da Silva, em dis
ponibilidade, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1986.)

Regimento de Infantaria de Vila Real
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos
(13489386) Hélder Braz Nico e (08137285) Fernando Almeida
Teixeira, em disponibilidade, contando ambos a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de $ de Agosto de 1986.)

Regimento de Infantaria de Viseu
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos
(10624585) Luís Alberto Sário Lopes de Almeida, (04561880)
António Vale Vallejo Paes, (04313685) José Maria de Moura
Gomes Pereira, (09320185) Fernando José Guerra Felício,
(07284583) Jorge Manuel Costa Ferreira, (12617381) Vítor Ger
mano Dourado Sampaio, (04024783) Honorato Pereira Esteves
e (13179184) Jorge Manuel da Conceição Lopes, em disponi
bilidade, contando todos a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1986
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Batalhão de Infantaria de Aveiro
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos
(17111081) Joaquim Manuel Tavares Fonseca, (08451283) Mário
Jorge fernandes Guerra, (01972485) Miguel Nuno Africano
fernandes B. Portugal, (00245485) Joõo Pedro Correia Betten
court Borges, (05924285) Henrique José Porffrio Terras e
(00896281) Manuel Borlido Pereira, em disponibilidade, contando
todos a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1986.)

Artilharia
Escola Prática de Artilharia
Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial milicianos

(02739985) Rui Manuel Patrício Rocha, (00905385) Francisco
Manuel Murteira dos Ramos e (08625185) Mário Duarte Neves
Ferreira, em disponibilidade, contando todos a antiguidade desde

a data da presente portaria.
(Por portaria de $ de Agosto de 1986.)

Regimento de Artilharia de Costa
Alferes

miliciano

de

artilharia,

o

aspirante

a

oficial

miliciano

(07021982) Luís Augusto de Freitas Palmares, em disponibilidade,
contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1986.)

Regimento de Artilharia de Leiria
Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial milicianos
(13688685) Paulo Jorge Antunes folgado, (06210783) Anselmo

Coutinho Oliveira das Neves, (02788785) Henrique José Correia
Cardoso Pires, (07092081) Fernando Lourenço Noblejas ferreira,
(07961284) Rui Manuel Vieira dos Santos, (09311485) Carlos
Manuel Vítor Simões, (07993480) Joaquim Jorge Delícias de
Lemos Ferreira, (12562084) António Fernando das Neves Mota e
(06487880) Guilherme Guerra Vasconcelos e Sé, em disponi

bilidade, contando todos a antiguidade desde a data da presente
portaria.
Alferes miliciano do serviço de administração militar, o aspirante a
oficial miliciano (00800580) Carlos Alberto Martins Cordeiro
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Bértolo, em disponibilidade, contando a antiguidade desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 8

de

Agosto de

19$6.i

Regimento de Artilharia de Lisboa
Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial milicianos
(00679985) António Luís da fonseca Vitorino, (03474484) Nuno
Baldomero da Conceição Barradas, (03518985) Hélio António
Guerreiro Costa, (04001184) José António Gomes Raimundo,
(08807383) Nélson Jacinto dos Santos Tavares e (05820279) An
tónio Pires Marques, em disponibilidade, contando todos a
antiguidade desde a data da presente portaria.
Alferes miliciano do serviço de transportes, o aspirante a oficial mili
ciano (03064480) Nuno Bouliosa Contreiras de Oliveira, em
disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de $ de Agosto de

1986j

Regimento de Artilharia da Serra do Pilar
Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial milicianos
(06438780) Eurico José Palma Raposo fernandes, (07798385)
Henrique Bento Gil, (02537683) José Carlos Moura Soares,
(07570183) José Leopoldo Pinto de Almeida Carvalhaes,
(15731885) José Luís Pereira Braguês (11272781) Victor António
Castanho Esteves, (02337083) José Fernando Pinto Simões,
(01924180) António José Calado Carreiras e (19175885) Jorge
Fernando Rodrigues, em disponibilidade, contando todos a
antiguidade desde a data da presente portaria.
Alferes miliciano do serviço de administração militar, o aspirante a
oficial miliciano (07928482) Paulo Manuel Gomes Barbosa, em
disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
Alferes miliciano do serviço de educação física, o aspirante a oficial
miliciano (06690681) Luís Manuel de Sousa Fernandes, em
disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria

de

8

de

Agosto de

1986.)
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Grupo de Artilharia de Guarnição a.° 1
Alferes miliciano do serviço de transportes, o aspirante a oficial
miliciano (07082085) Henrique Manuel Ribeiro Gião, em dispo
nibilidade, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
Alferes miliciano do serviço de educação física, o aspirante a oficial
miliciano (14059785) José Armando Carriço Bagorro, em dis
ponibilidade, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 8 de Agosto de 19$6

Grupo de Artilharia de Guarnição n.° 2
Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial milicianos
(07975985) Miguel Joaquim Esteves Branco da Silva, (05449880)
José Francisco Mendonça Fernandes e (09189585) Nélson Artur
Lopes, em disponibilidade, contando todos a antiguidade desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1986.)

Cavalaria
Escola Prática de Cavalaria
Alferes milicianos de cavalaria, os aspirantes a oficial milicianos
(01881185) Rui Manuel Fernandes Pedro da Costa, (02894384)
Nuno Alexandre Dias Videira, (02499485) Aníbal José Franco
Ferreira e (02256785) Luís Manuel de Matos Fazenda dos Reis,

em disponibilidade, contando todos a antiguidade desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1986

Regimento de Cavalaria de Braga
Alferes milicianos de cavalaria, os aspirantes a oficial milicianos
(05916382) João Pedro Alves Batista Sismeiro, (14457483) Abílio
Jorge Pereira Martins, (07532584) Armando da Silveira Ferraz,
(07551182) Francisco Carlos de Pinho Pessoa de Amorim,
(05312382) José Cândido da Silva Moreira, (19544082) Manuel
José de Oliveira Marques Matos, em disponibilidade, contando
todos a antiguidade desde a data da presente portaria.

(Por portaria de 8 de Agosto de 1986.)
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Regimento de Cavalaria de Estremoz
Alferes milicianos de cavalaria, os aspirantes a oficial milicianos
(04604485) Mário Alexandre do Rosário Pereira, (06623285) Jorge
Manuel Cabral Albuquerque Teixeira, (09484785) Carlos Manuel
Mendes Cruz, (07207677) António Henrique Saraiva de Pinto
Valente e (02674083) Manuel de Almeida Pedroso, em disponibili
dade, contando todos a antiguidade desde a data da presente
portaria.
Alferes miliciano do serviço de transportes, o aspirante a oficial
miliciano (04652780) Luís Alberto Fonte Rosado, em disponi
bilidade, contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de

8

de Agosto

de 1986)

Regimento de Lanceiros de Lisboa
Alferes milicianos de cavalaria, os aspirantes a oficial milicianos
(07319282) Manuel Augusto Marques Tavares, (01012085) Joa.
quim Jorge Cerejo da Silva, (08660085) João Carlos Marques
da Silva, (06142182) António José Antunes Rebocho, (00602185)
António Carlos Pinto Prata, (13605282) Paulo Manuel da Silva
Pedro, (05116382) José Manuel Rodrigues Carmona Morgado e
(03136584) António Eduardo Levy Catalão, em disponibilidade,
contando todos a antiguidade desde a data da presente portaria.
Alferes miliciano do serviço de transportes, o aspirante a oficial
miliciano (08358582) Luís Fernando Areosa Correia da Cruz,
em disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria

de 8

de Agosto

de 1986.)

Regimento de Cavalaria de Santa Margarida
Alferes milicianos de cavalaria, os aspirantes a oficial milicianos
(07931285) Victor Manuel Pereira da Costa Silva, (04059980) Luís
António Marques de Carvalho, (07732885) Paulo Vasco Antunes,
(00560084) José Manuel de Matos Serra Ramos, (10912982) Mário
José Cardoso Sousa, (08078278) António Adrião Pio, (08800882)
Nélson Santos Cabral, (00657182) Ivo José de Almeida Alves,
(03540785) António Manuel Confraria Vicente, (13873683) José
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António Marques Correia e (05933182) Rui Manuel Rodrigues
Rufino, em disponibilidade contando todos a antiguidade desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1986

Engenharia
Regimento de Engenharia n.° 1
Alferes milicianos de engenharia, os aspirantes a oficial milicianos
(00543282) Paulo João Coutinho Garrido Anastácio, (02113682)
Alfredo Valdemar Saraiva Lopes Lebre, (07716382) Vítor Manuel
Sobral Bettencourt e (05221181) Filipe de Jesus Jorge, em dis
ponibilidade, contando todos a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de $ de Agosto de 1986.)

Transmissões

Escola Prática de Transmissões
Alferes milicianos de transmissões, os aspirantes a oficial milicianos
(10023182) Mário Hanel Burmester, (09235980) Edgar Manuel
Rodrigues Canelas, (02300982) António Manuel Machado Cruz
Catarino, (00234985) Jorge Manuel Alves Silva Bernardo e
(04055$83) Luís Miguel Garcez Marques, em disponibilidade,
contando todos a antiguidade desde a data da presente portaria.
Alferes milicianos do serviço de administração militar, os aspirantes
a oficial milicianos (07819281) Fernando Albino da Silva Dias e
(02017480) António Manuel de Carvalho Serra Grangeia, em
disponibilidade, contando ambos a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1986.)

Regimento de Transmissões
Alferes milicianos de transmissões, os aspirantes a oficial milicianos
(08034482) João Paulo Marques Pereira e (00324783) José
Manuel Alves Antunes, em disponibilidade, contando ambos a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1986.
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Serviço de administração militar
Escola Prática de Administração Militar
Alferes milicianos do serviço de administração militar, os aspirantes
a oficial milicianos (07397685) Francisco Manuel Ramos Rosa,
(01368281) Fernando António dos Santos Pinto N. Ribeiro,
(15390180) Márcio Manuel Alves Mendes Candoso, (01046482)
Pedro Manuel Calapez Nunes Xavier, (02967785) José Mário
Vilaça Lopes, (14207983) Jorge Manuel de Sousa Faria, (12202785)
Manuel Carlos Pinho da Silva, (12526280) Francisco Bruno Maia
de Oliveira Ribeiro e (08014186) João Carlos Neves Moita, cm
disponibilidade, contando todos a antiguidade desde a data da
presente portaria.
Alferes miliciano do serviço de educação física, o aspirante a oficial
miliciano (10401485) Vítor Manuel Correia, em disponibilidade,
contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de $ de Agosto de 1986.1

Batalhão de Administração Militar
Alferes milicianos do serviço de administração militar, os aspirantes
a oficial milicianos (00392385) Hélder Alexandre dos Santos
Natal, (09562383) António Joaquim Sousa Alves Pinto, (02550681)
Carlos Manuel ferreira Monteiro, (01785781) Rafael Calheiros
Maranhão e (04227585) Jorge António Borges de Morais, em
disponibilidade, contando todos a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1986.)
Serviço de reconhecimento das transmissões

Batalhão de Informação e Reconhecimento das Transmissões
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano
(02964784) Carlos Manuel Rebelo Amaro, em disponibilidade,
contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
Alferes milicianos do serviço de reconhecimento das transmissões,
os aspirantes a oficial milicianos (00722883) António Gil Andrade
Cartaxeiro, (05177583) Alberto António Álvaro Leal, (14778083)
António Alberto da Silva Portei, (08732183) Joaquim José Batista
Silva Fernandes e (01106380) Artur Jorge Laginha Paraíso, em
disponibilidade, contando todos a antiguidade desde a data da
presente portaria.
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Alferes miliciano do serviço de educação física, o aspirante a oficial
miliciano (03997485) Carlos Manuel Vicente Marques, em dis
ponibilidade, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1986.)

Serviço de material
Escola Prática do Serviço de Material
Alferes miliciano do serviço de administração militar, o aspirante a
oficial miliciano (00815785) Djori Jorge Tavares Miranda, em
disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
Alferes milicianos do serviço de material, os aspirantes a oficial mili
cianos (01969685) Arménio Gaspar Vitorino fraga Pinto,
(13734685) Paulo José Feiteira Caramba, (03700882) José Pedro
da Silva Caçorino, (08692785) Paulo Jorge Casimiro de Albu
querque, (09486082) Jorge Humberto Mendes Coelho e (03996080)
Fernando Jorge Freire Horta, em disponibilidade, contando todos
a antiguidade desde a data da presente portaria.
Alferes miliciano do serviço de educação física, o aspirante a oficial
miliciano (04483784) Joel Luís Pereira Matos, em disponibilidade,
contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1986,)

Serviço de transportes
Escola Prática do Serviço de Transportes
Alferes milicianos do serviço de transportes, os aspirantes a oficial
milicianos (11828780) José Augusto Lopes, (19663780) José
Manuel Pereira da Costa e (10140784) João Monteiro Coimbra,
em disponibilidade, contando todos a antiguidade desde a data
da presente portaria.
Alferes miliciano do serviço de educação física, o aspirante a oficial
miciliano (17763283 Leonel Fernando Cruz Brás, em disponibili
dade, contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1986.)
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Serviço geral do Exército
Batalhão do Serviço Geral do Exército
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano
(08882583) Joaquim Filipe Candeias de Sousa Gago, em dispo
nibilidade, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
Alferes miliciano de cavalaria, o aspirante a oficial miliciano
(09493979) Rómulo Valdemar Ribeiro Machado, em disponi
bilidade, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1986.)
Comandos
Regimento de Comandos
Alferes miliciano do serviço de administração militar, o aspirante
a oficial miliciano (08913282) Ilídio Teotónio Barreto, em
disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
Alferes miliciano do serviço de educação física, o aspirante a oficial
miliciano (08995485) Custódio Manuel Freire Cardante, em dis
ponibilidade, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1986.)
Õrgãos de execução dos serviços e outros elementos
Estabelecimentos de instrução
Academia Militar
Alferes miliciano do serviço de administração militar, o aspirante
a oficial miliciano (16558585) João Luís Silveira Garcia, em
disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1986.D
Colégio Militar
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos
(04513683) Pedro Jorge Bettencourt de Oliveira Pinho e
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(14569282) João José Leiria de Brito Coelho Nunes, em disponi
bilidade, contando ambos a antiguidade desde a data da pre
sente portaria.
Alferes miliciano de engenharia, o aspirante a oficial miliciano
(01686279) Luís António Branco Teles Grilo, em disponibili
dade, contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
Alferes miliciano do serviço de administração militar, o aspirante a
oficial miliciano (08751182) José Luís da Silva Proença, em
disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1986.D
Escola Militar de Electromecânica
Alferes miliciano de transmissões, o aspirante a oficial miliciano
(16094082) Carlos Eduardo da Fonte Gonçalves Ferreira, em
disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
Alferes milicianos do serviço de material, os aspirantes a oficial
milicianos (04276085) José Manuel Soares de Oliveira Trigo de
Macedo e (07589184) José Carlos Dias Marques Gomes, em
disponibilidade, contando ambos a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de $ de Agosto de 1986.

Centro de Instrução de Operações Especiais
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos
(06430981) Sebastião Alcino Tomás de Carvalho, (00895785)
José Manuel Soares de Andrade, (05694683) Carlos Alberto
Barbosa Folhadela Simões, (09922685) José Luís Ferreira pi
nheiro (03262585) João Manuel da Conceição de Oliveira,
(04407085) António Pedro Almeida de Oliveira, (00336186) José
Duarte Cardoso Gomes, (02427284) Carlos Jorge Miguel Fer
nandes, (00272285) António José Gomes Duarte, (05580485)
Fernando Jorge Mesquita da Cunha e (07657384) Mário António
Martins Farinha, em disponibilidade, contando todos a anti
guidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1986.)

2. Série

ORDEM DO EXÉRCITO N.° 24

1893

Estabelecimentos fabris
Manutenção Militar
Alferes miliciano do serviço de administração militar, o aspirante
a oficial miliciano (08615580) Luís Filipe Condeixa Peres Féria,
em disponíbílidade, contando a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1986.1
Estabelecimentos prisionais

Forte da Graça
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano
(15886485) Jaime Manuel Garraio Ângelo Rodrigues, em dis
ponibilidade, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1986.1
Presídio Militar
Alferes milicianos de
(01680986) Mário
Manuel Rosa da
antiguidade desde

infantaria, os aspirantes a oficial milicianos
Fernando Ferreira da Cruz e (05857485) José
Silva, em disponibilidade, contando ambos a
a data da presente portaria.
(Por portaria

de

8

de Agosto de

1986.)

Casa de Reclusão da Região Militar de Lisboa
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos
(01617984) Carlos Alberto Teixeira Calhau e (08174982) Luís
Pio Tilli Simões de Carvalho, em disponibilidade, contando
ambos a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria

de

8

de

Agosto

de

1986.)

Diversos

Agrupamento Base de Santa Margarida
Alferes míliciano do serviço de educação física o
miliciano (00490885) Raul Monteiro de Pina
disponibilidade, contando a antiguidade desde
portaria.
(Por portaria de 8

aspirante a oficial
Araújo Abreu, em
a data da presente
de Agosto de

1986.)
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Campo de Tiro de Alcochete
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano
(11746885) Fernando Carlos das Chagas Duarte, em disponibi
lidade, contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
Alferes miliciano de artilharia, o aspirante a oficial miliciano
(03512984) Luís Manuel Rodrigues Paquete Carvalho, em dispo
nibilidade, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1986.)

Centro de Gestão Financeira da Logística
Alferes milicianos do serviço de administração militar, os aspirantes
a oficial milicianos (04094483) Constantino Alves Mouzinho e
(07172281) Pedro Miguel Nobre Quadros Martins, em disponi
bilidade, contando ambos a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1986.)
Centro de Gestão Financeira da Região Militar do Centro
Alferes milicianos do serviço de administração militar, os aspirantes
a oficial milicianos (07900382) Jorge Manuel Francisco Ferreira
Vaz, (02503380) Carlos de Carvalho Martins e (03453381) Antó
nio José Casimiro Ramos Gonçalves, em disponibilidade, contan
do todos a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1986.)

Centro de Gestão financeira da Região Militar de Lisboa
Alferes miliciano do serviço de administração militar, o aspirante a
oficial miliciano (05066579) António João Aires Pimenta da
Gama, em disponibilidade, contando a antiguidade desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1986.)
Centro de Gestão Financeira da Região Militar do Sul
Alferes milicianos do serviço de administração militar, os aspirantes a
oficial milicianos (08990082) José António Godinho Conde e
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(06724280) Paulo Jorge Branco Bracons, em disponibilidade,
contando ambos a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1986.)

Centro de Gestão Financeira da Zona Militar dos Açores
Alferes miliciano do serviço de administração militar, o aspirante a
oficial miliciano (00885580) José Manuel Ribeiro Ventura Fran
cisco, em disponibilidade, contando a antiguidade desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1986.)
Centro de Gestão Financeira da Zona Militar da Madeira
Alferes miliciano do serviço de administração militar, o aspirante a
oficial miliciano (04091481) José António Gonçalves Quilhó, em
disponibilidade, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1986.)

Depósito Geral de Fardamento e Calçado
Alferes miliciano do serviço de administração militar, o aspirante a
oficial miliciano (11412182) Luís Fernando Nunes Cerqueira da
Silva, em disponibilidade, contando a antiguidade desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1986.)
Depósito Geral de Material de Aquartelamento
Alferes milicianos do serviço de administração militar, os aspirantes
a oficial milicianos (02875985) Carlos Manuel Coelho Ferreira,
(18861386) João Nuno Geraldes Abreu dos Santos Raposo e
(02565085) Jorge Humberto Pereira Ferreira, em disponibilidade,
contando todos a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1986.)

Depósito Geral de Material de Guerra
Alferes milicianos do serviço de material, os aspirantes a oficial
milicianos (09020881) Miguel José Pereira Sales Cavique Santos
e (02663582) João Carlos Soares Carvalho, em disponibilidade,
contando ambos a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1986.)
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Destacamento do Forte do Alto do Duque
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano
(00991983) Viriato Capão Morais, em disponibilidade, contando
a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 8 de Agosto

IV

—

de

1986]

COLOCAÇÕES, EXONERAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS
Oficiais do quadro permanente

Corpo de oficiais generais
Direcção de Transportes
Director, o brigadeiro, do Quartel-General da Região Militar do
Centro, (50278111) António Máximo de Oliveira Calixto e
Silva.
(Por portaria de 27 de Outubro de 1986]
Armas e serviços
Estado-Maior do Exército
Adjunto do General Quartel-Mestre-General, o coronel de infantaria,
da Direcção do Serviço de Transportes, (50368211) Ernesto
Rodrigues Gaspar da Rosa.
(Por portaria

de 27

de Outubro de

1986.)

Tenente-coronel de transmissões, da Academia Militar, (07474663)
Pedro Rocha Pena Madeira.
(Por portaria

de 22

de Outubro de

1986.)

Coronel do serviço de administração militar, da Direcção do Serviço
de Administração Militar, (50338711) Artur José Alves de
Andrade Portugal.
(Por portaria de 13 de Outubro de 1986.)
Capitão do serviço postal militar, da Repartição de Recrutamento
da Direcção do Serviço de Pessoal, (41192559) António Marques
da Conceição Domingos.
(Por portaria de

31

de Outubro de

1986.)
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Direcção do Serviço de Justiça e Disciplina
Repartição de Justiça e Disciplina
Capitão do serviço geral do Exército, da Repartição Geral da Direcção

do Serviço de Pessoal, (50458811) António da Costa Lourenço.
(Por portaria de 3 de Novembro de 1986.)

Direcção da Arma de Infantaria
Coronel de infantaria, supranumerário, (51379311) Américo das Dores
Moreira.
(Por portaria de 1 de Julho de 1986.3
Coronel de infantaria, supranumerário, (51134811) Manuel Ferreira
de Oliveira.
(Por portaria de 31 de Julho de 1986.)
Major de infantaria, do Colégio Militar, (01247464) Henrique José
Pedroso Albuquerque.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1986.3
Major de infantaria, no quadro, (07030764) Joaquim Rafael Ramos
dos Santos.
(Por portaria de 8 de Setembro de 1986.)
Major do quadro especial de oficiais, do Regimento de Infantaria de
Beja, (02235564) Basílio Manuel de Sousa Dias de Brito.
(Por portaria de 30 de Junho de 1986.)
Capitão do quadro especial de oficiais, do Regimento de Comandos,
(09342368) Carlos Nuno Carronda Rodrigues.
(Por portaria de 28 de Junho de 1986.)
Direcção da Arma de Artilharia
Coronel de artilharia, do Regimento de Artilharia de Lisboa,
(51311311) João António Duarte Figueira.
(Por portaria de 15 de Abril de 1986.3
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Direcção da Arma de Cavalaria
Coronel de cavalaria, do Regimento de Lanceiros
(51058311) Luís Alberto do Paço Moura dos Santos.

de

Lisboa,

Capitão do quadro especial de oficiais, do Batalhão do Serviço de
Transportes, (06049369) José Manuel Pinto Graça.
Capitão do quadro especial de oficiais, do Regimento de Lanceiros
de Lisboa, (10863068) José Alves Antunes de Sousa.
(Por portaria

de

de 30

Junho

de

1986.)

Direcção da Arma de Engenharia
Tenente-coronel de engenharia, da Companhia de Engenharia da 1.a
Brigada Mista Independente (Agrupamento Base de Santa Mar
garida) (08196464) Henrique Manuel de Vasconcelos Bon de
Sousa.
(Por portaria de 17 de Outubro de 1986.)
Direcção da Arma de Transmissões
Major de transmissões, da Companhia de Transmissões da 1.’ Brigada
Mista Independente, (09923767) Macário Filipe Camilo.
(Por portaria de 24 de Outubro de 1986.)

Direcção do Serviço de Administração Militar
Coronel do serviço de administração militar, do Conselho fiscal dos
Estabelecimentos Fabris do Exército, (51247611) Alfeu Raul Maia
da Silva forte.
(Por portaria de 19 de

Junho de

1986,)

Tenente-coronel do serviço de administração militar, do Centro de
Gestão Financeira da Região Militar do Sul, (50188511) Manuel
de Sousa Cardoso da Silva.
(Por portaria de 14

de

Agosto de 1986.)

Direcção do Serviço de Fortificações e Obras do Exército
Tenente-coronel de engenharia, da Escola Prática de Engenharia,
(50774711) António Santinha Matias.
(Por portaria de

15

de Outubro de

1986.)
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Chefia do Serviço Geral do Exército
Major do serviço geral do Exército, da Repartição de Oficiais da
Direcção do Serviço de Pessoal, (50056711) Manuel Vicente
Correia.
(Por portaria de 8 de Maio de 1986.)
Capitão do serviço geral do Exército, do Regimento de Infantaria de
Queluz, (51087711) Carlos Alberto fernandes Salgueiro.
(Por portaria de 4 de Agosto de 1986.)
Capitão do serviço geral do Exército, da Repartição de Oficiais da
Direcção do Serviço de Pessoal, (44286955) José Ernesto de
Almeida Ribeiro.
(Por portaria de 1 de Maio de 1986.)

Chefia do Serviço de Reconhecimento das Transmissões
Capitão do serviço geral do Exército, da Inspecção-Geral do Exército,
(50572211) Rodrigo ferreira Gomes.
(Por portaria de 5 de Novembro de 1986.)
Chefia do Serviço de Material de Instrução
Chefe, o coronel de infantaria, da Direcção da Arma de Infantaria,
(51287311) Raul Pereira da Cruz Silva.
(Por portaria de 22 de Outubro de 1986.)
Inspecção de Bandas e Fanfarras do Exército
Capitão chefe de bandas de música, do Regimento de Infantaria de
Queluz, (52440011) Manuel Joaquim Barrisco.
(Por portaria de $ de Outubro

de

1986.)

Quartéis.generais

Região Militar do Centro
Coronel de infantaria, do Batalhão de Infantaria de Aveiro, (51402111)
Joaquim Humberto Rodrigues Teixeira Branco.
(Por

portaria de

17 de Outubro

de

1986.)
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Região Militar do Norte
Capitão do quadro especial de oficiais, do Regimento de Infantaria
do Porto, (03476168) Manuel Mendes Pinto.
(Por portaria

de

2$

de

Junho de 1986..)

Região Militar do Sul
Major do quadro especial de oficiais, supranumerário, (45210362) José
Carvalho Antunes.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1986.)

Zona Militar da Madeira
Coronel de infantaria, do Quartel-General da Região Militar do
Centro, (51400911) José António Pereira Brás.
(Por portaria de 8

de

Setembro de 1986.)

Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução
e unidades.
Infantaria
Regimento de Infantaria de Castelo Branco
Capitão do serviço geral do Exército, do Agrupamento Base de Santa
Margarida, (50133411) Domingos Sanches Vinagre.
(Por portaria de $ de

Setembro de

1986.)

Artilharia
Regimento de Artilharia da Serra do Pilar
Major graduado do serviço de assistência religiosa do Exército, do
Regimento de Infantaria de Vila Real, (00001364) Armando Vaz.
(Por portaria de 28 de

Outubro

de 1986.)

Centro de Instrução de Artilharia Antiaérea de Cascais
Capitão do serviço geral do Exército, do Regimento de Lanceiros de
Lisboa, (37007060) Joaquim Pereira dos Santos.
(Por portaria de 4 de Novembro de 1986.)
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Tenente do serviço geral do Exército, da Repartição de Recruta
mento da Direcção do Serviço de Pessoal, (50585311) António
Agostinho Mestre.
(Por portaria de 3 de Novembro de 1986.)

Engenharia
Escola Prática de Engenharia
Tenente-coronel de engenharia, da Delegação do Serviço de Forti
ficações e Obras do Exército do Quartel-General da Região
Militar do Centro, (50775311) Augusto Silva Branquinho Ruivo.
(Por portaria de 14 de Outubro de 1986.)

Serviço de administração militar
Batalhão de Administração Militar
Capitão do serviço de administração militar, no quadro, (00053467)
Armando José Pires figueiredo.
(Por portaria de 11 de Agosto de 1986.)

Serviço de material
Batalhão do Serviço de Material
Major do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
supranumerário, (51116911) Aniceto Venâncio Afonso.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1986.)

Major do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), do
2.° Batalhão de Infantaria Motorizado da 1.a Brigada Mista
Independente (Regimento de Infantaria de Abrantes), (50442411)
Luís Manuel de Jesus Martins Cascalheira.
(Por portaria de 3 Novembro de 1986.)

J a Brigada mista independente
Agrupamento Base de Santa Margarida
Major de infantaria, no quadro, (02369764) Fernando Manuel Mar
ques Boquinhas.
(Por portaria de 3 de Setembro de 1986.)
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Comando e Companhia de Comando e Serviços
(Agrupamento Base de Santa Margarida)
Major de infantaria, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa,
(31686262) Carlos Manuel Costa Lopes Camilo.
(Por portaria de 27 de Outubro de 1986.)

Major graduado do serviço de assistência religiosa do Exéricito,
da Escola Prática do Serviço de Material, (04494656) Carlos
Augusto Leal Moita.
(Por portaria de 29 de Outubro de 1986.)

Grupo de Carros de Combate
(Regimento de Cavalaria de Santa Margarida)
Capitão de cavalaria, no quadro, (14487775) Mário Rui Correia
Gomes, da Direcção da Arma de Cavalaria.
(Por portaria de 15 de Abril de 1986.)

Companhia de Engenharia
(Agrupamento Base de Santa Margarida)
Major de engenharia, da Escola Prática de Engenharia, (06601864)
Luís Ernesto Albuquerque Ferreira de Macedo.
(Por portaria de 21 de Outubro de 1986.)

Distritos de recrutamento e mobilização
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Lamego
Major de infantaria, do Centro de Instrução de Operações Especiais,
(38150962) Manuel de Paiva Bastos.
(Por portaria de 22 de Outubro de 1986.

Distrito de Recrutamento e Mobilização do Porto
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (61014458)
José Maria Ribeiro Cardoso.
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Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (5128331 1)
Ilídio Augusto Gonçalves.
(Por portaria de 4 de Setembro de 1985.)

Órgãos de execução dos serviços e outros elementos
Estabelecimentos de instrução
Instituto de Altos Estudos Militares
Major de artilharia, do Regimento de Artilharia de Lisboa, (08009365)
fausto de Almeida Pereira.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1986.)
Coronel médico, da Direcção do Serviço de Saúde, (51264511) Cailos Alberto Ferreira Ribeiro.
(Por portaria de 10 de Setembro de 1986.)
Academia Militar
Major de infantaria, da Escola Prática de Infantaria, (35316862)
Luciano Ferreira Duarte.
Capitão de infantaria, da Escola Prática de Infantaria, (09859176)
Henrique Augusto Fernandes Meio Gomes.
Capitão de infantaria, da Escola Prática de Infantaria, (60632371)
Henrique José figueiredo Isidoro.
(Por portaria de 2 de Setembro de 1986.)
Major de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de Estremoz,
(41478862) Eduardo Alberto Madeira de Veiasco Martins.
(Por portaria de 18

de

Agosto de 1986.)

Tenente-coronel de transmissões, da Escola Militar de Electromecânica,
(40010661) Cândido Dias Gaspar.
(Por portaria de 15 de Setembro de 1986.)

Escola de Sargentos do Exército
Major do serviço de administração militar, das Oficinas Gerais de
Fardamento e Equipamento, (47089162) Jaime Manuel Rodrigues
Neves.
(Por portaria de 9 de Agosto de 1986.)
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Estabelecimentos hospitalares
Hospital Militar Regional n.° 1
Major do serviço de administração militar, supranumerário, (01515665)
José António Brito e Osário Valdoleiros.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1986.)

Tribunais militares
1.0

Tribunal Militar Territorial do Porto

Capitão do serviço geral do Exército (51779311) António Manuel
de Azevedo, do Quartel-General da Região Militar do Norte.
(Por portaria de 6 de Março de 1986.)

Diversos
Delegação do Serviço dé Fortificações e Obras do Exército
da Região Militar do Norte
Major de engenharia, do Regimento de Engenharia de Espinho,
(01812567) Mário do Sacramento Silva.
(Por portaria de 11 de Agosto de 1986.)

Capitão de engenharia, do Regimento de Engenharia de Espinho,
(09352475) Carlos Jorge Morais Ferreira.
(Por portaria de 5 de Agosto de 1986.)

Adidos
Instituto de Altos Estudos Militares
Nomeado professor efectivo do Instituto de Altos Estudos Militares,
nos termos do Quadro Orgânico do mesmo Instituto, aprovado
pelo Decreto-Lei n.° 42 162, de 26 de Fevereiro de 1959, para
vaga do antecedente não provida, o coronel de infantaria
(51393011) Rui Xavier Lobato de Faria Ravara, da Direcção da
Arma de Infantaria.
(Por portaria de 4 de Agosto de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 24 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
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Nomeado professor efectivo do Instituto de Altos Estudos Militares,
nos termos da 3. subalínea da alínea a) do n.° 2 do artigo 10.0
do Regulamento Provisório do mesmo Instituto, o tenente-coronel
de infantaria (46381361) Hélder dos Santos Castro Rodrigues,
em substituição do tenente-coronel de cavalaria Hernani dos
Anjos Moás, que foi exonerado desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 2 de Agosto de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 24 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
Nomeado professor efectivo do Instituto de Altos Estudos Militares,
desde 4 de Agosto de 1986, nos termos do Quadro Orgânico do
mesmo Instituto, aprovado por despacho de 22 de Outubro de
1985, o coronel de artilharia (50705411) José Manuel Santos de
faria Leal, do Instituto de Altos Estudos Militares, em substi
tuição do brigadeiro Henrique Manuel Lages Ribeiro, que foi
exonerado das referidas funções desde a data da presente portaria.
(Por portaria de
Contas em 24

4

de Agosto de 1986, visada pelo Tribunal de
de Novembro de 1986. Não são devidos emolu

mentos.)
Nomeado professor do Instituto de Altos Estudos Militares, nos
termos do Quadro Orgânico do mesmo Instituto, aprovado por
despacho de 22 de Outubro de 1985, desde 1 de Agosto de 1986, o
tenente-coronel de artilharia (42477862) António Marques Abran
tes dos Santos, do Instituto de Altos Estudos Militares, em subs
tituição do tenente-coronel de artilharia Ricardo António Tavares
Rei, que foi exonerado das referidas funções, por portaria de
31 de Julho de 1986.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 24 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
Nomeado professor efectivo do Instituto de Altos Estudos Militares,
desde 5 de Agosto dc 1986, nos termos do novo Quadro Orgânico
do Instituto de Altos Estudos Militares, aprovado por despacho
de 22 de Outubro de 1985, o major de engenharia (09886564)
Luís Vasco Valença Pinto, em substituição do major de enge
nharia Alfredo Pires Guerreiro, que em 4 de Agosto de 1986 foi
exonerado das referidas funções.
(Por

portaria de 5 de Agosto de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 27 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu

mentos.)
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Nomeado professor efectivo do Instituto de Altos Estudos Militares,
nos termos do novo Quadro Orgânico aprovado em 22 de Outubro
de 1985, o major de transmissões (34291562) João José Simões
Roque, em substituição do tenente-coronel de infantaria Henrique
Vítor G. Peres Brandão, que pela presente portaria é exonerado
das referidas funções.
(Por portaria de 16 de Julho de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 27 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.

Academia Militar
Nomeado professor da 45•a cadeira (Tiro de Artilharia) 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 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 ti) do artigo 20.° do mesmo
decreto-lei, o tenente-coronel de artilharia (45588555) Jorge da
Silva Veríssimo, em substituição do coronel de artilharia António
José fialho Segurado, que por portaria de 30 de Setembro de
1986 passou à situação de reserva.

Nomeado professor adjunto da 45•a cadeira (Tiro de Artilharia)
da Academia Militar, nos termos da alínea b) do n.° 2 da Por
taria 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.° 42 152, de 12 de Fevereiro de 1959, de acordo com a alínea ti)
do artigo 20.° do mesmo decreto-lei, o major de artilharia
(09729563) António Carlos Morais da Silva, em substituição do
tenente-coronel de artilharia Jorge da Silva Veríssimo, que foi
nomèado professor catedrático da referida cadeira.
Nomeado professor catedrático da 43•a cadeira (Material de Artilharia)
e adjunto da 44•a cadeira (Balística) da Academia Militar, nos
termos da alínea c) do n.° 2 da Portaria n.° 580/80, de 9 de
Setembro, o coronel do serviço de material (material) (50773911)
Fernando Soares da Costa, em substituição do major do serviço
de material (material) Joaquim Maria Dores Vidal da Silva
que passou à situação de reserva em 30 de Setembro de 1986.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 27 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos,l
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Instituto Superior Militar
Nomeado chefe de contabilidade, instrutor de educação física e
professor adjunto da 13. cadeira do Instituto Superior Militar,
nos termos do Decreto-Lei n.° 347/77, de 23 de Agosto, e Por
tarias n.s 265/79, de 6 de Junho, e 266/79, de 6 de Junho, o
capitão do serviço de administração militar (13687877) Fran
cisco António Coelho Nogueira, do Batalhão de Administração
Militar, em substituição do capitão do serviço de administração
militar Armando José Pires Figueiredo que é exonerado das
referidas funções pela presente portaria.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.

Conselho Fiscal dos Estabelecimentos Fabris do Exército
Nomeado vogal do Conselho fiscal dos Estabelecimentos fabris do
Exército, nos termos da alínea b) do artigo 156.° do Decreto-Lei
n.° 42 564, de 7 de Outubro de 1959, alterado pelo parágrafo único
do Decreto-Lei ri.0 43 577, de 31 de Março, o coronel médico
(50938411) António de Oliveira Pedro, do Hospital Militar Prin
cipal, em substituição do coronel médico Henrique Manuel Evans
de Carvalho, que foi exonerado desde a mesma data.
(Por portaria de 31 de Julho de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 27 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)
Nomeado vogal da Secção Administrativa do Conselho Fiscal dos
Estabelecimentos Fabris do Exército, nos termos da alínea c) do
artigo 156.° do Decreto-Lei n.° 42 564, dc 7 de Outubro de 1959,
alterado pelo artigo único do Decreto-Lei 43 577, de 31 de Março
de 1961, o coronel do serviço de administração militar (51485211)
Alexandre Jorge Reis de Sousa Franco, do Estado-Maior do Exér
cito, em substituição do coronel do serviço de administração
militar Alfeu Raul Maia da Silva forte, que pela presente por
taria é exonerado das referidas funções.
(Por portaria de 1 de Junho de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 24 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu

mentos.)

Laboratório Militar dos Produtos Químicos e Farmacêuticos
Nomeado chefe dos Serviços de Contabilidade do Laboratório Militar
dos Produtos Químicos e Farmacêuticos, nos termos dos arti
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gos 2$.° e 30.° do Decreto-Lei n.° 41 892, de 3 de Outubro de 1958,
e mapa VII anexo ao Decreto-Lei n.° 48 566, de 3 de Setembro
de 1968, o major do serviço de administração militar (50738611)
Abílio Manuel Dias Matos, do Centro de Gestão Financeira
da Região Militar do Sul, em substituição do major do serviço
de administração militar António Mário Vieira Mila Filipe, que
pela presente portaria é exonerado das referidas funções.
(Por portaria de 16 de Abril de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.)

Manutenção Militar
Nomeado gerente da Messe Militar de Tomar da Manutenção Militar,
Sucursal do Entroncamento, 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 (06437173) António Manuel Afonso Magro,
da Direcção do Serviço de Intendência, em substituição do
major do serviço de administração militar Mário Alexandre
Alves Antunes, que é exonerado pela presente portaria.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu

mentos.

Oficinas Gerais de Material de Engenharia
Nomeado chefe dos Serviços Gerais das Oficinas Gerais de Material
de Engenharia, nos termos dos artigos 28.° e 30.° do Decreto-Lei
n.° 41 892, de 3 de Outubro de 1958, e mapa anexo ao Decreto-Lei n.° 44 322, de 31 de Maio de 1962, o major do serviço de
material (serviços técnicos de manutenção) (50858511) Alfredo
Maria Pedrosa Ferreira de Barros, da Direcção do Serviço de
Material, em substituição do major do serviço de material (ser
viços técnicos de manutenção) José Franco Leandro, que é exo
nerado das referidas funções pela presente portaria.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu.

mentos3
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 Código de Justiça
Militar, o coronel de artilharia (51372111) Manuel Augusto Fer

ORDEM DO EXERCITO N.° 24

2.’ Série

1909

nandes da Silva, do Quartel-General da Região Militar do Norte,
em substituição do coronel de cavalaria Nuno Álvaro do Couto
Bastos Bivar, que pela presente portaria é exonerado das referidas
funções.
(Por portaria de 23 de Setembro de 1986, visada pelo Tribunal de
Contas em 27 de Novembro de 1986. Não são devidos emolu
mentos.D

V

—

RECTIFICAÇÕES DE PENSÕES DE RESERVA

O valor da rectificação da pensão de reserva do tenente-coronel do
serviço geral do Exército (50815311) Abílio do Nascimento
Castro fixado na portaria publicada na Ordem do Exército,
2. Série, n.° 5, de 1 de Março de 1986, página 485, é alterado
para 81 220$00, desde 1 de Novembro de 1984.
Capitão do serviço geral do Exército (51166411) João dos Santos
Coelho, pensão mensal de 89 600$00, desde 16 de Agosto de
1986. Conta 36 anos de serviço.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1986. Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto n.° 276-A/75.D

VI— ACORDÃO
Tribunal Administrativo do Circulo de Coimbra:
António Carrilho Semedo, casado, oficial do exército, no Quartel
de S.Francisco, moradia 10, 7300 Portalegre, veio interpor o presente
recurso contencioso de anulação do despacho do Ex.m0 General Aju
dante-General do Exército, de 15 de Outubro de 1985, que indeferiu
o requerimento dirigido pelo recorrente ao Ex.m0 Chefe do Estado-Maior do Exército, mas praticado pelo Senhor Ajudante-General do
dc) Exército no exercício dos poderes que para o efeito lhe foram
delegados pelo Ex.mo Chefe do Estado-Maior do Exército.
Tal despacho indeferiu a pretensão do recorrente a ver reconheci
do o seu direito a beneficiar do regime legal do Decreto-Lei n.° 239/
/77, de $ de Junho, sendo promovido ao posto de major na véspera da
sua passagem à reserva.
O recorrente é oficial do Exército oriundo do Instituto Superior
Militar e passou à reserva no seu actual posto de capitão, ao comple
tar a idade de 58 anos, em 19 de Julho de 1982, conforme mapa n.° 2
a que se refere o artigo 47.° do Decreto-Lei n.° 176/7 1, de 30 de Abril.

1910

ORDEM DO EXÉRCITO N.° 24

2. Série

Essa alteração na sua situação verificou-se nos termos do disposto
no artigo 1.°, n.° 1, alínea b), 1.°; 2 e 3 do Decreto-Lei n.° 514/79,
de 28 de Dezembro, com referência ao artigo 47.°, n.° 1, alínea a), 1.0 do
Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril.
Com tal situação está o recorrente a ser vítima dum tratamento
discriminatório, em relação aos oficiais oriundos da Academia Militar,
bem como em relação aos oficiais pertencentes ao Quadro Especial
de Oficiais do Exército.
O recorrente está a ser vítima de discriminação derivada da sua
condição social, o que viola o artigo 13.° da Constituição, além de
violar o artigo 28.° da Lei n.° 29/82, de 11 de Dezembro, cujo n.° 3
determina que nenhum militar poderá ser prejudicado ou beneficiado
na sua carreira. designadamente em razão da sua condição social.
O despacho impugnado, ao indeferir o requerimento do recorrente
violou o artigo 13.° da Constituição da República e artigo 28.° da
Lei n.° 29/82.
Respondeu a entidade recorrida salientando que foi aplicada ao
caso dos autos a lei, independentemente da questão de se saber se
«de jure condendo» é a melhor.
Entende que o recurso deve improceder.
Notificados o recorrente e recorrido para alegações, vieram alegar.
Nas suas alegações o recorrente insiste na discriminação de que
está a ser alvo em relação aos oficiais oriundos da Academia Militar
e ao Quadro Especial de Oficiais do Exército.
Conclui que o despacho recorrido, que ofende o princípio da
igualdade consagrado na Constituição da República.
O Digno Agente do Ministério Público emitiu parecer no sen
tido do improvimento do recurso e bem assim que a questão da in
constitucionalidade não tem nem deve ser aqui apreciada.
Cumpre decidir.
Como o recorrente reconhece, a sua pretensão em ver-lhe aplicado
o Decreto-Lei n.° 239/77, não encontra eco naquele normativo legal.
Resulta do seu articulado que ele é aplicável dos capitães da Aca
demia Militar; e não é esse o caso do recorrente.
Em boa verdade o recorrente pretende a declaração de incons
titucionalidade daquele decreto.
No artigo 207.° da Constituição da República, versão de 1976,
dizia-se que «flOs feitos submetidos a julgamento não podem os
Tribunais aplicar normas inconstitucionais, competindo-lhes, para
o efeito, e sem prejuízo do artigo 282.°, apreciar a existência da
inconstitucionalidade».
Na versão de 1982 diz apenas que «nos feitos submetidos a jul
gamento não podem os Tribunais aplicar normas que infrinjam o
disposto na Constituição ou princípios nela consagrados».
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Se bem interpretamos a norma em vigor, o Tribunal apenas pode
pronunciar-se em matéria de inconstitucionalidade sobre lei que
aplique. Não pode declarar a inconstitucionalidade sem que ao feito
seja aplicável a lei apodada de inconstitucional.
Isso mesmo resulta dos artigos 280.° e 281.° da Constituição da
República e o artigo 4.° do Decreto-Lei
129/84, de 27 de Abril, que
exclui da competencia da jurisdição administrativa as normas legis
lativas. Ora a apreciação do Decreto-Lei n.° 239/77, sem que o mesmo
fosse aplicável, digo aplicado ao caso dos autos, resultaria na apre
ciação duma norma legislativa, inaplicável, como o recorrente o
reconhece, à situação dos autos.
Diz na Constituição da República, anotada de Gornes Canotilho:
«surgido o incidente de inconstitucionalidade
seja porque o Juiz
julgou uma norma inconstitucional (decisão positiva de inconstitu
cionalidade), seja porque não julgou inconstitucional uma norma
impugnada por uma das partes no processo (decisão negativa de
inconstitucionalidade)
seguem-se as regras especificas do processo
constitucional».
Em suma: haverá sempre o pressuposto da aplicação ou rejeição
duma norma que se pretende aplicável.
Pelo exposto, julgo improcedente o recurso por não se vislum
brarem vícios, no acto recorrido, designadamente o de violação da lei
que vem invocado.
Custas pelo recorrente com o imposto de 5 000$00 e 50% de
procuradoria.
Notifique e registe.
Coimbra, 19 de Novembro de 1986.
0

—

—,

(Assinatura ilegível)

VII— DECLARAÇÕES

Desempenho de funções
1) Por despacho de 1$ de Novembro de 1986 do general Aju
dante-General do Exército, foi nomeado para desempenhar as fun
ções de comandante do Destacamento de Ligação e Reconhecimento
das Transmissões (DLRT-4), desde 21 de Agosto de 1986, mantendo
a sua colocação no Quartel-General/Região Militar de Lisboa, o
major de infantaria (00115863) Anteio Aníbal Ribeiro da Silva. fica
nula e de nenhum efeito a declaração n.° 5, inserta na Ordem do
Exército, 2.’ Série, n.° 1$ de 15 de Setembro de 1986, pág. 1432.
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2) Por despacho de 18 de Novembro de 1986 do general Aju
dante-General do Exército, foi nomeado para desempenhar as funções
de comandante do Destacamento de Ligação e Reconhecimento das
Transmissões (DLRT-1), desde 21 de Agosto de 1986, mantendo a
sua colocação no Quartel-General/Região Militar do Norte, o major
de infantaria (31684362) Rui Fernando Ribeiro Lucena Coutinho.
3) O tenente-coronel de transmissões (serviços técnicos de manu
tenção), na situação de reserva, (50244811) Manuel Joaquim da Con
ceição Santos deixou de prestar serviço efectivo na Polícia de
Segurança Pública, desde 1 de Agosto de 1986.
4) O coronel do serviço de administração militar, na situação de
reserva, (51419911) Polínio António Saraiva deixou de prestar ser
viço efectivo no Colégio Militar, desde 26 de Novembro de 1986.
5) O coronel do serviço de administração militar, na situação de
reserva, (51422211) Luciano Antunes Caldeira presta serviço na Manu
ção Militar, desde 1 de Novembro de 1986, com encargos para o
Exército somente da pensão de reserva.
6) O tenente-coronel do serviço de material (serviços técnicos
de manutenção), na situação de reserva, (50129411) Manuel Nogueira
Pinto continuou a prestar serviço efectivo, colocado na Direcção do
Serviço de Material e em diligência nas Oficinas Gerais de Material
de Engenharia, após a sua passagem à reserva em 31 de Agosto de
1986.
7) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de reserva,
(52256111) José Correia Baptista Bravo deixou de prestar serviço no
Regimento de Infantaria de Queluz, desde 3 de Junho de 1986.
8) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de reserva,
(52256111) José Correia Baptista Bravo presta serviço no Regi
mento de Infantaria de Queluz, desde 30 de Dezembro de 1985.
9) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de reserva,
(50459111) António Pedro Guerreiro presta serviço no Regimento
de Infantaria de Queluz, desde 30 de Dezembro de 1985.
10) O major do quadro especial de oficiais, na situação de
reserva, (31118256) José Adelino Martins Teixeira Alves continuou
a prestar serviço na Direcção da Arma de Infantaria, após a sua passa
gem à reserva em 4 de Outubro de 1986.

2. Séríe
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Cursos estágios e tirocínios
11) Deve ser averbado aos oficiais abaixo indicados o Curso
Superior de Comando e Direcção que frequentaram no Instituto de
Altos Estudos Militares, no ano lectivo de 1981/82, com aprovei
tamento:
Coronel de infantaria (50275111) Ramiro Alves Correia Oliveira;
Coronel de artilharia (50275811) Manuel Francisco Ganhão Palma;
Coronel de artilharia (50276811) António Fialho Tereno;
Coronel de infantaria (50279111) Alberto da Maia Ferreira Costa;
Coronel do serviço de administração militar (50353711) António
Madeira Peste;
Coronel de cavalaria (50705711) António Francisco Marquilhas;
Coronel de infantaria (50706311) Victor Manuel Mota Mesquita;
Coronel de infantaria (50814511) Pedro Pereira Rosário Santos;
Coronel de infantaria (50857211) José Garção Sambado;
Coronel de artilharia (50935311) António Augusto Antunes Pinheiro;
Coronel de infantaria (51114211) Arnaldo Manuel Medeiros Ferreira;
Coronel de infantaria (51137911) António José Veríssimo Baptista;
Coronel de infantaria (51170311) José Simões Faria;
Coronel de transmissões (51308311) Lino José Góis Ferreira;
Coronel de cavalaria (51325111) António Gonçalves Ribeiro;
Coronel de artilharia (51368611) José Carvalho Pereira;
Coronel de infantaria (51388611) Fernando Mário de Almeida Cid
Torres;
Coronel de infantaria (51389911) Pedro Júlio Pezarat Correia;
Coronel de infantaria (51390911) José Carlos Moreira Campos.
12) Deve ser averbado ao coronel de infantaria (52155011)
Álvaro Pereira Bonito o «Euronato Training Weapon Systems Mana
gement Course», que frequentou na República Federal da Alemanha,
no período de 29 de Setembro a
aproveitamento.

1

de Outubro de

1986, com

13) Deve ser averbado ao tenente-coronel de infantaria
(39509361) Luís Fernando da Fonseca Sobral o certificado militar de
Língua Francesa (2.° Grau).
14) Deve ser averbado ao major de infantaria (84006367) Manuel
António de Meio e Silva o «Tactical Inteiligence Officer Course», que
frequentou nos EUA, no período de 5 de Maio a 18 de Julho de
1986, com aproveitamento.

15) Deve ser averbado ao coronel de artilharia (51061411) Ga
briel Augusto do Espírito Santo «Euronato Training Weapon Sys
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tems Management Course» que frequentou na República Federal da
Alemanha, no período de 29 de Setembro a 10 de Outubro de 1986,
com aproveitamento.
16) Deve ser averbado ao capitão de engenharia (06803477)
Vítor Manuel dos Reis Correia de Almeida o «Chemical Officer Advan
ced Course», que frequentou nos LUA, no período de 13 de Janeiro
a 4 de Junho de 1986, com aproveitamento.
17) Deve ser averbado ao capitão do serviço postal militar
(32210655) Fernando da Assunção Santana Neves o Curso de Despa
chante Militar, que frequentou na Alfândega de Lisboa, no período
de 11 de Outubro de 1982 a 8 de Abril de 1983, com a classificação
de 10,02 valores.
18) Devem ser averbados ao capitão miliciano de infantaria
(15619972) Carlos Alberto Correia Queimada os cursos abaixo in
dicados, que frequentou na República Federal da Alemanha, com
aproveitamento:
International Continuation Patrol Course, de 28 de Abril a 9 de
Maio de 1986;
Helicopter Pilots Recognition Course, de 26 a 30 de Maio de 1986;
Combat Survival Course with R & 1, de 9 a 22 de Junho de 1986.
19) Deve ser averbado aos
Aperfeiçoamento de Educação
CMEFED no período de 6 de
com a classificação que a cada

oficiais abaixo indicados o Curso de
Física 86, que frequentaram no
Janeiro a 31 de Outubro de 1986,
um se indica:

Major de infantaria (31685762) João Henrique Domingues Gil, 13,3
valores;
Major de infantaria (00395665) Luís Vicente Martins de Melo
Cabra], 13,5 valores;
Tenente do serviço geral do Exército (15695268) António Gomes de
Almeida, 11,8 valores.

Alteração de número mecanográfico
20) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, Amílcar Sérgio Teixeira, do Quartel-General da Região
Militar do Norte, passou a ter o número mecanográfico (50092711)
e não (51493511) que tinha do antecedente.

2. Série
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Apresentações
21) O alferes de transmissões (serviços tecnicos de manutenção)
(76807774) Luís Rodrigues Teixeira Borges, promovido ao actual
posto por portaria de 10 de Agosto de 1986 e colocado no Depósito
Geral de Material de Transmissões, fez a sua apresentação naquele
Depósito em 16 de Setembro de 1986.
22) O alferes de transmissões (serviços técnicos de manutenção)
(73800572) Rui Manuel Carrilho Garcia de Sousa Frazão, promovido
ao actual posto por portaria de 10 de Agosto de 1986 e colocado na
Direcção do Serviço de Informática do Exército, fez a sua apresentação
naquela Direcção em 16 de Setembro de 1986.
23) O alferes do serviço de material (serviços técnicos de manu
tenção) (03215167) Fernando Frederico, promovido ao actual posto
por portaria de 10 de Agosto de 1986 e colocado na Direcção do
Serviço de Informática do Exército, fez a sua apresentação naquela
Direcção em 16 de Setembro de 1986.
Rectificações
24) Os coronéis abaixo designados passaram à situação 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 nos termos do 11.0 19 da mesma
alínea, artigo e decreto-lei, como foi publicado na Ordem do Exército,
2. série, n.° 11, de 1 de Junho de 1986, página 950:
Coronel de infantaria (51193111) Jose Rolita Correia Canine
Coronel de infantaria (50187811) António José Soares Pereira;
Coronel de infantaria (51390711) Alípio Emílio Tomé Falcão;
Coronel de infantaria (50508811) Fernando do Amaral Campos Sar
mento;
Coronel de infantaria (51036311) Mário Arada de Almeida Pinheiro;
Coronel dc infantaria (50704211) Hélder Chaves Gomes;
Coronel de infantaria (50704311) Fernando Manuel Schmidt de Mon
talvão e Silva;
Coronel de infantaria (51390811) Fernando Barroso de Moura;
Coronel de cavalaria (51302511) Rui Ernesto Freire Lobo da Costa;
-

25) Na Ordem do Exército, 2. Série, n.° 11, de 1 de Junho de
1986, páginas 941 e 942, na parte respeitante aos coronéis do serviço
de material José Rui Lubrano Rodrigues de Almeida e Fernando
Soares da Costa, onde se lê: «Centro Financeiro» deve leise «Con
selho Fiscal».
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VIII— OBITUÁRIO
1985
Alferes miliciano de artilharia, na situação de
Novembro, 26
reserva, (31156647) Joaquim José Jardim Costa, do Quartel-General da Zona Militar da Madeira.
—

1986
Outubro, 18— Capitão do serviço de administração militar (61006172)
Eduardo Augusto Vidigal Pinheiro, do Batalhão de Apoio e
Serviços da 1.’ Brigada Mista Independente.
Capitão de transmissões (ramo exploração), na
Novembro, 27
situação de reserva, (51763011) Vitorino Teixeira dos Santos,
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

